
för Tryserum, Östra Ed  och Vråka
NOVEMBER 2016 Redaktör: Ingalill Ivarsson • Epost: byabladet@tryserum.se

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

BERÄTTARAFTON I TRYSERUM
Fredag 11 november kl. 19 i Tryseryms Hembygdsgård
Tema: Sagor och skrönor. Vi samlas vi framför brasan i 
Tryserums Hembygdsgård och berättar historier för varandra. 
Välkommen att berätta en saga eller skröna eller bara lyssna. Vi 
serverar fika under kvällen.

Arr: Tryserums Hembygdsförening
Alla är varmt välkomna! 

Händer i Vråka
Pub i Mogården: 11 november kl.19.00

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

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

Tillsammans med Qigonglärare Anne-Christine Skoglund och Sånglärare Kajsa Norrby
12 November kl 10.30-15.30 - Plats: Långrådna Gästgivaregård
Om Qisång: Med en blandning av Qigongövningar, röst- och sångövningar, dans och rytm får du 
en fantastiskt läkande och energigivande dag tillsammans med oss! Meditativ vila och upplevelse 
av Tibetanska Klangskålar, Sång och Schamantrumma utlovas också. Ingen erfarenhet av vare 
sig Qigong eller Sång behövs men kursen passar utmärkt även för dig som har väldigt mycket 
erfarenhet och utbildning inom något av dessa områden och vill växa vidare.
ANMÄLAN OCH INFORMATION: Kajsa Norrby 0739-88 13 99 (senast 6 november)

WORKSHOP I QISÅNG – ETT MÖTE MELLAN SÅNG OCH QIGONG



kalender november 2016
5 lö 15.00 Minnesgudstjänst i Östra Eds kyrka. Tryserum-Östra
   Eds kyrkokör, Helg, Dimpker.
 lö 18.00 Minnesgudstjänst i Tryserums kyrka. Tryserum-Östra 
   Ed kyrkokör, Helg och Dimpker
6 sö 18.00 Minnesgudstjänst i Valdemarsviks kyrka. Valdemarsvik-
   Gryts kyrkokör, Gruvebäck, Stenhammar.
7 må 10.00 Stickcafé med Tjejlunkenstickarna
10 to 18.00 Veckomässa i Valdemarsviks kyrka. Gruvebäck, Dimpker. 
 to 19.00 Besök på Mossebo Gårdsbutik med LRF. Se annons
11 fr 19.00 Pub i Mogården, Vråka
 fr 19.00 Berättarafton i Tryseum. Se annons
12 lö 10.00 Havsöringssafari. Se annons
 lö 10.30 Workshop i Qisång. Se annons
 lö 19.00 Dans med middag i Långrådna Bygdegård. Se annons
13 sö 11.00 Mässa i Valdemarsviks kyrka. Nahlbom, Dimpker.
14 må 10.00 Stickcafé med Tjejlunkenstickarna
20 sö 11.00 Mässa i Östra Eds kyrka. Gruvebäck, Ottosson.
 sö 15.00 Gudstjänst i Valdemarsviks kyrka. Gruvebäck, Ottosson.
21 må 10.00 Stickcafé med Tjejlunkenstickarna
22 ti 18.30 Bolagsstämma i Tryserums Friskola AB. Se annons
24 to 18.00 Veckomässa i Valdemarsviks kyrka. Gruvebäck, Dimpker
25 fr 19.00 Fredagskväll på Ekbacken. Se annons
27 sö 11.00 1:a advent. Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Tryserum-Östra 
   Eds kyrkokör, Stigsdotter Larsson, Dimpker. Lunch i förs.hem
 sö 15.00 Gudstjänst i Valdemarsviks kyrka. Valdemarsvik-Gryts 
   kyrkokör, Helg, Stenhammar. Kaffe i församlingshemmet.
 sö 15.00 Mässa i Tryserums kyrka. Tryserum-Östra Eds kyrkokör, 
   Stigsdotter Larsson, Dimpker.
28 må 10.00 Stickcafé med Tjejlunkenstickarna
 må 19.00 LRF Tryserum-Östra Eds årsmöte. Se annons

Besök på Mossebo Gårdsbutik & Rökeri
Torsdag 10 november kl. 19.00 
Välkommen på besök till Jörgen Rolf och titta på 
nybyggd vilthanteringsanläggning med jaktslakteri  och 
rökeri. De styckar vilt röker fisk och kött i eget rökeri. 
Försäljning i egen gårdsbutik. 
Lättare förtäring och kaffe. 

Välkommna! Hälsar LRF Tryserum – Östra Ed

LRF årsmöte måndag 28 november kl. 19.00  
Plats Långrådna bygdegård. 

Årets 
Julmarknad
i Långrådna 
Bygdegård

Enligt tradition anordnar Bygdegårdsföreningen 
i Långrådna sin Julmarknad lördagen i andra ad-
vent, d v s 3:e december.

Det är fri entré och utställarna finns inomhus, kaffe 
med skinksmörgås och pepparkaka finns att köpa 
liksom korv med bröd och dricka.

Marknaden är öppen för besökare från kl 10.00 till 
kl 15.00.

Är du utställare och vill hyra bord hör av 
dej till MarieLouise 0493-42039 eller 
070-6163582 för mera information

åter dags för 

JUL i BUTIKEN
Alla Helgonhelgen

5-6 november
öppet

13.oo-16.oo

Därefter öppet lördagar och söndagar 
fram t o m nyår.

Glögg & Pepparkakor

Välkommen till en 
julpyntad butik

Lotta, tel. 0493-420 00/411 86
Vi finns 3 km söder om Långrådna

Måndagar 19-21 - Start 7 November
Vi sjunger sånger av varierande svårighetsgrad i stämmor. Folk och världs-
musik utgör stor del av repertoaren. Vi lär oss sånger på gehör, vi står upp, vi 
rör oss, vi gör röstövningar, vi improviserar, vi sjunger för att ha roligt tillsam-
mans och skapa musik med våra röster!
Ledare: Kajsa Norrby, sångerska, scenkonstnär samt pedagog, körledare 
inom det Brittiska körnätverket Natural Voice.
Anmäl dig för 6 träffar för 500kr eller betala 100kr/gång. 
Mer information: ring eller smsa Kajsa 0739-88 13 99.

COMMUNITY CHOIR I GAMLEBY KULTURHUS



Vill du annonsera i Byabladet?
Du når över 700 hushåll i Tryserum, Östra Ed och Vråka med en annons. 

Det är gratis för Byabladets sponsorer och kostar endast 100 kr för övriga.

VÄLKOMNA TILL 

LÅNGRÅDNA BYGDEGÅRD
LÖRDAGEN DEN 12 NOVEMBER KL 19.00

VI TRÄFFAS SOM VANLIGT KL 19.00 FÖR ATT 
TILLSAMMANS ÄTA EN TRE-RÄTTERS MENY

ICAROS SPELAR UP TILL DANS KL 21.00 OCH 
I PAUSEN SERVERAS KAFFE OCH KAKA

PRIS 300,--/PERSON, MEDLEMMAR 280,--

ANMÄLAN SENAST 30 OKTOBER TILL:
MARIE-LOUISE 0493-42039, INGER 0493-42048 
ELLER ANN-MARIE 0123-31073

Vill DU vara med och sjunga på julkonserten i Tryserums 
kyrka tillsammans med Tryserum-Östra Eds kyrkokör och 
Linköping Symphonic Band den 4/12 kl.18.00?
   Vi övar i Tryserums kyrka onsdagen den 23/11 och ons-
dagen den 30/11 kl.19.00. Konsertdagen genrep från 
kl.13.00---(då serveras mat och kaffe).

Anmäl dig till körledare Marie Dimpker: 
marie.dimpker@svenskakyrkan.se eller 
070-330 9108.      Välkomna!

Stöd bygdens skola!
Tryserums Friskola AB bildades 1994, när den kommunala sko-
lan i Tryserum lades ner. Inom verksamheten finns idag förskola, 
fritidshem, förskoleklass och skola år 1-6. Vi tar dagligen hand 
om ett nittiotal av bygdens barn i åldrarna 1-12 år.

Den som vill ge bygdens skola sitt stöd kan göra det ge-
nom att köpa aktier. Som aktieägare har man bra möjligheter 
att påverka utvecklingen och framtiden för Tryserums Friskola 
AB. En aktie kostar 200 kr. Om man vill dela med sig av sitt en-
gagemang går det också bra att ge bort aktier, kanske till barn 
eller barnbarn...

Kontakta oss:
0123-33028
www.tryserumsfriskola.com

Varmt välkomna!

BOLAGSSTÄMMA
Tryserums Friskola AB kallar aktieägare till ordinarie bo-
lagsstämma tisdag 22 november 2016 kl 18.30 i matsalen.
Vi bjuder på fika.Välkomna hälsar styrelsen!

ALLHELGONAHELGEN
Lördag 5 november
Minnesgudstjänst i Östra Eds kyrka kl.15:00. 
TryserumÖstra Eds kyrkokör, Helg, Dimpker.

Minnesgudstjänst i Tryserums kyrka kl. 18:00. 
Tryserum-Östra Eds kyrkokör, Helg, Dimpker.

Här har vi som tradition att öppna våra kyrkor och kapell som 
ligger i anslutning till våra kyrkogårdar och bjuda på kaffe, bulle 
och en pratstund för den som vill. Detta sker i år på fredagen den 
4 november klockan 10:00-17:00
     Välkomna!



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 Bya bladet i decemberrnumret, meddela oss senast 20 november 
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 070-634 31 19 • Anette Edström Karlsson,  tel 0123-310 48, epost: anette@
stjarneberg.se • David Fogelberg, epost: david@vasterum.se • Lilian Nilsson, epost: ln8@telia.com • Ann-Marie Johansson, epost: fredriksdal@telia.com
Bankgiro: 5707-8867  • Epost: byabladet@tryserum.se • Bladet finns att hämta digitalt på www.tryserum.se

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

Bygdegårdsförening Östra Ed-Tryserum
Dahlbergs Kross
ECHO-Butiken AB
Fogelvik Fastigheter AB
Roys Handelsträdgård
Svenska Kyrkan
Svenska Presenter
Tjejlunkenstickarna
Tryserums Friskola

Tryserums Hembygdsförening
Tryserums Intresseförening
Tryserums Röda Korskrets
Tryserum- Östra Eds syförening (fd)
Tryserum- Östra Eds LRF-avdelning
Vråkabygdens Byalag
Vångströms Golv
Östra Eds Hembygdsförening

25/11 och 16/12
Välkomna    Tryserums Intresseförening

www.ekbackenshus.se  

FREDAGSKVÄLL PÅ 
EKBACKEN

Vindåns och Storåns vattenråd 
bjuder in till HAVSÖRINGSSAFARI i

Vindån med biflödet Mörktorpsbäcken
lördag 12 november kl. 10-12.30

Preliminärt program:
• 10-10.40; Vi startar nere vid Storkvarn, Skeppsgården. Här 

finns ett partiellt vandringshinder som markägaren Sten Bäck 
informerar om vad gäller åtgärder, bestämmelser etc.

• Förflyttning en kort sträcka i bil/alternativt färdmedel.
• 10.50-12.10; Vi far vidare mot Mörktorpsbäcken för att förhopp-

ningsvis få se lekande havsöring. Här kommer Ola gå igenom hur 
öringens livscykel ser ut samt föra en diskussion om vad som 
behövs för att ett vattendrag ska uppehålla en god biologisk 
mångfald.

• Fika i fält kring Mörktorpsbäcken.  Vattenrådet bjuder på lättare fika.

Anmäl ert intresse till: Ola Helmersson, 
mail: ola.helmersson@hush.se, mobil: 0734-14 21 50

Möten
Såg du ”Resten av Sverige” i Tv ? Om inte – gör det! Programmet 
finns på Svt play. Många känslor och tankar har diskuterats efter det 
programmet i media och vid köksbord. 
    Finns vi - vi som inte bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö?
    Jag ska berätta om några möten/upplevelser som jag varit med 
om den senaste månaden i mitt närområde.
    ”Smaka på Tjust” där möttes vi vid dignande bord av äpplen i 
vackra färger, hemlagad mat som doftade lång väg, fiolmusik att 
njuta av och stampa takten till och mycket mera. Allt i strålande skön 
höstsol.
    Sen var det ”Korum i Korum” -  andra dofter och lika mycket 
värme och glädje i Trädgårdsberg. Korna stämde in nerifrån lagårn 
tillsammans med kören. Altarfönstret var designad för dagen med en 
lysande asp i orangerött längst till höger.
    ”Bondemässan” i Östra Eds kyrka. Så härligt att få vara med och 
sjunga den! Fina soliströster Mikaela och Bosse och duktiga musiker 
hade vi med. Där doftade det nybryggt kaffe och skördeauktionen till 
”Världens barn” inbringade över 7000 kr! 
    Teater i Långrådna en vanlig torsdagskväll dit också många ”lite 
längre bortifrån” kommit. Den här kvällen satt publiken på scenen 
och de fyra skådespelarna spelade på golvet. Skratt, glädje, värme 
fick vi oss till livs och gott fika förstås.
    ”Husförhöret” i Tryserums  Hembygdgård blev också en intressant 
och givande sammankomst vid mysiga brasan. Nu var vi ett 25 tal 
personer i den gamla fattigstugan.
    Små möten är också viktiga. När vi möts på någon av vägarna 
i byn, det känns så bra att växla några ord med en granne, prata 
äpplen och mustning, kolla om de skjutit någon älg, få se när ljusen 
stöps i Liljadalen osv.
    Igår hade vi ett speciellt möte här hemma med våra vänner 
från Syrien. Vi blev åtta personer runt slagbordet åt squashsoppa 
och olika sorters svenskt bröd, äppelkaka efteråt. Gamla mormor, 
helt klädd i svart, kröp upp i soffhörnet där jag brukar sitta. Då är 
samtalen annorlunda, många frågor får vi. De vill veta och lära sig 
svenska, så fort som möjligt. Tonårssonen som varit i Sverige snart 2 
år och 11 åriga dottern tolkade. Båda talar mycket bra svenska nu.
    David och jag har genom dessa möten fått så mycket tillbaka. 
Vi har fått kontakt med andra kulturer, Syrien, Eritrea, Afghanistan, 
Somalia och Irak. Det passar oss utmärkt eftersom vi inte gör några 
långresor.
    Nu ser vi fram emot Qi-sång i Gästgivargården, dans i Bygde-
gården och senare våra fina Julmarknader i Långrådna och Vråka, 
Jul i våra kyrkor i advent och juletid. Kanske vi möts någonstans. 
Livet är så rikt här - hemmavid. 
    Den fina gemenskapen här på landsbygden är värd så otroligt 
mycket. Vi ska kämpa vidare tillsammans. Vi lever – vi finns!

                                Helena Fogelberg      


