
för Tryserum, Östra Ed  och Vråka
APRIL 2017 Redaktör: Ingalill Ivarsson • Epost: byabladet@tryserum.se

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

”Gräset är alltid grönare på andra sidan.”

Händer i Vråka
- 29 april har Byalaget årsmöte i Mogården kl.16.00. 
Därefter underhållning och middag.
Vill du äta föranmäler du detta till någon i styrelsen.

- Påsköppet i Magasinet och Lilla Återbruket. Se 
separat annons nedan.

Danskväll i Bygdegården
LÖRDAG DEN 8 APRIL

Vi samlas kl 19.00 för att tillsammans äta Bygde-
gårdens uppdukade Buffé och umgås en stund.
Kl 21.00 spelar Wretaz orkester upp till dans och i 
pausen serveras kaffe och kaka.
           
Anmälan senast söndag 26 mars till: 
Marie-Louise 0493-42039, Ann-Marie 0123-31073 
eller Inger 0493-42048

Långrådna Bygdegårdsförening

Byabladets sponsorer
NU ÄR DET DAGS FÖR EN NY SPONSORPERIOD
I september räknade vi med att kunna publicera bladet ett år. Nu 
har priserna stigit under året och en stor oförutsedd tillståndsavgift 
tillkommit. Därför måste vi redan nu vädja till våra sponsorer att 
betala in pengar för en ny period. Vi höjer inte priset utan hoppas 
på fler sponsorer. 

För att stå nämnd i sponsorruta och få gratis annonsering 
kostar det 750 kr för föreningar och 1500 kr för företag. Vi 
välkomnar förstås även stöd från privatpersoner och företag med 
både större och mindre bidrag. Betala in till bankgiro 5707-8867 
senast 20 april.

I nuvarande form kommer bladet ut till alla hushåll i Tryserum och 
Östra Ed samt till Vråka by tio gånger per år. Under sommaren får 
även fritidsboende bladet i brevlådan. Antalet fritidsboende är 
nästan lika många som permanentboende. 
   Om vi inte får tillräckligt med sponsorer, får man fundera på om 
vi ska dra ner antalet tidningar per år eller göra tidningen digital. 
Att tidningen kommer i pappersformat, tror vi är det bästa då 
många äldre inte ens har dator.

Detta nummer kommer bli mitt sista som redaktör. Efter elva år är 
det dags för Byabladet att få förnyelse. Kajsa Norrby i Långrådna 
kommer ta över arbetet som redaktör och vi hälsar henne hjärtligt 
välkommen i redaktionen.

Annonser skickar ni som vanligt till byabladet@tryserum.se
Tidigare blad går att ladda ner som PDF från hemsidan 
www.tryserum.se

Redaktör Ingalill Ivarsson

Påsköppet i Lilla Återbruket i Vråka

Öppet: 
Långfredagen & Påskdagen kl. 11-16
obs: stängt under påskafton

Tel: 073-673 46 36  
för mer info besök Lilla Återbruket på Facebook

Välkomna!

Påsköppet i Magasinet i Vråka

Öppet: 
Långfredagen - Påskafton – Påskdagen kl. 11-16

Mat o fika i mysig miljö, fullständiga rättigheter. 
Boka gärna bord på tel: 0731-40 25 69 eller via 
hemsidan www.magasinetivraka.se

Välkomna!



kalender april 2017
8 lö 10-15 Ympningskurs i Skillereds Kvarn - se annons
8 lö 19.00 Dansafton i Långrådna Bygdegård - se annons
9 sö 11.00 Mässa i ung ton i Valdemarsviks kyrka.. 
13 to 17.00 Skärtorsdag- Mässa i Valdemarsviks kyrka. Kyrkkaffe i 
   församlingshemmet.
13 to 19.00 Skärtorsdag - Mässa i Östra Eds kyrka. Tryserum-Östra 
   Eds kyrkokör sjunger.
14 fr 11.00 Långfredag - Gudstjänst i Valdemarsviks kyrka. 
   Valdemarsvik-Gryts kyrkokör medverkar.
14 fr 18.00 Långfredag - Musikgudstjänst i Tryserums kyrka. 
   Erik Berg från Gamleby, cello.
14 fr 19.00 Fredagskväll på Ekbacken
15 lö 23.30 Påskafton - Påsknattsmässa i Valdemarsviks kyrka. 
	 	 	 Konfirmander	och	unga	ledare.
16 sö 09.00 Påskdagen - Mässa i Östra Eds kyrka. Tryserum-Östra 
   Eds kyrkokör, Anne Karlsson trumpet. Påskfrukost i 
   församlingshemmet.
16 sö 14-17 Påskfest vid Långrådna Gästgiveri - se annons
17 må 18.00 Emmausmässa i Nygrenska kapellet, Valdemarsvik.
22 lö 10.30-13.30 Afrikansk sång och dansworkshop - se annons
23 sö 10-15 Mjölk och mathantverk workshop - se annons
23 sö 15.00 Gudstjänst i Valdemarsviks kyrka. Kyrkkaffe
24 må 12.00 Sopplunch i Tryserums Hembygdsgård. Arr: Svenska 
   Kyrkan och Tryserums Hembygdsförening
25 ti 18.00 Påskmys - Familjegudstjänst i Valdemarsviks kyrka med 
   efterföljande mat i församlingshemmet.
27 to 18.00 Veckomässa i Valdemarsviks kyrka med	konfirmader	
   och unga ledare.
29 lö 16.00 Byalagets årsmöte i Vråka - se annons.
30 sö 11.00 Mässa i Valdemarsviks kyrka.
30 sö 20.30	 Valborgsmässofirande	i	Västertryserum	- se annons
30 sö 21.00	 Valborgsmässofirande	i	Skeppsgården	- se annons våröppet

Lördagar-Söndagar kl. 13-16
  

Extra Påsk-Öppet
Långfredag & Påskdagen kl. 13-16

PåskAfton stängt

Det har kommit in mycket nytt!
Kom och inspireras!

Välkommen 
Lotta, tel. 0493-411 86/420 00

Vi finns 3 km söder om Långrådna

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

Dahlbergs 
Kross

0123-100 65 eller 070-671 57 72

Många händer behövs
Vill du hjälpa Röda Korset Östra Ed genom att ge av din tid? 30 
minuter, 1 timma eller mer - all tid är värdefull.
Östra Eds Röda Korskrets behöver många händer för att kunna 
arrangera den midsommarfest som vi gärna vill upprätthålla 
på midsommarafton vid Hembygdsgården i Östra Ed (uppe vid 
kyrkan). Arbetsuppgifter; baka, sälja, plocka, koka och servera 
kaffe, klä stången, resa upp och ta ned bodar m.m.

Vill du hjälpa till eller har du frågor - hör av dig till ordföranden 
Anna Ersson på e-post: krets.ostraed@redcross.se eller mobil 
070-7810591 alt. telefon 0493-41035

Valborg i Västertryserum
Välkomna till Korsgata i Väster där vi tänder elden kl. 
20.30. Vårtalare: Christer Hennum. Lars-Peter Eriks-
son underhåller med dragspel. Kaffe och korv.

Alla är välkomna!

Tryserums Hembygdsförening

Manusstopp 
till majnumret är 20 april

Grusning och saltning av väger. Vi säljer även grus och 
jord. Vi utför maskintransporter.

Grävning av diken - Enskilda avlopp 
Planreing av tomter - Skogsvägar

Håkan 070-347 53 02 • Robert 070-323 90 31



   Välkommen på 

YMPNINGSKURS
Lördag 8 april kl. 10-15

Skillered Kvarn Skeppsgården
Kom och lär dig att ympa äp-
pelträd. Under en dag lär du dig 
grunderna i ympning och chipp-
ning. Du får skapa ett eget äp-
pelträd + päronträd att ta med 
dig hem. 

Pris 500 kr, inkl ett äppelträd + 
päronträd
Lätt-lunch, För och eftermiddagskaffe.
Anmälan senast den 2 april Roy Thellman: 
green_copy@live.se, SMS 0734142152, 
Facebook Roy Thellmans Handelsträdgård  
eller Telefon Kvällstid 0104026414

Välkomna Roy, Johanna, Hans

         Långrådna Kultur & Gästgiveri
Program våren 2017

Körsång Torsdagar kl 19-21
Blandad kör. Välkommen som du är, det enda som krävs är 
engagemang & glöd för sång och musik. Instudering sker via 
gehör, inga noter & papper. Repertoar-världsmusik.
Pris: 120 kr/gång. Eller terminsavgift.
Körledare: Kajsa Norrby Körledare inom Natural Voice 
nätverk i Storbritannien. 

PÅSKFEST! – 16 April Öppet kl 14-17
GODISJAKT UTE I NATUREN! 
Därefter Live-Musik, Knytis-Fika och umgänge i Gästgiveriet 
Gratis men ta gärna med något till knytisen, här finns kaffe 
och te! Alla gästgiveriets grannar, vänner och fans välkomna! 

Afrikansk Sång & Dans Workshop 22 April kl 10.30-13.30
Kajsa Norrby & trum- & dansgruppen Primal Ground leder 
tillsammans denna energifyllda workshop. 
Kom och sjung och dansa tillsammans med afrikanska 
trummor. MISSA INTE DETTA!! Kom och ha grymt kul! 
Anmäl dig snarast så vi vet hur många vi blir!!!!!! 
Pris: 400:-

Mjölk & Mathantverk Workshop 23 April kl 10-15
Lär dig göra halloumi, feta, färskost, smör, cream fraich, 
mozzarella.. Allt vi hinner. Du får självklart ta med dig hem av 
produkterna efteråt! Allt material och ingredienser finns här. 
Pris 750:-
Ledare: Annie Svensson, kreatör och bonde. 
Anmäl dig och betala in senast 17 april till Kajsa Norrby!

Konsert med Det Tredje Rummet 5 maj kl 19
Folkmusik med toner från världen och texter på svenska. 
Känsla, Röj & Närvaro ! Fiol, Gitarr & Sång!Taket lyfter! 
Pris 150:- FÖRKÖP! Ring & Boka! 

Vårt ställe finns även öppet för Övernattning, Bokningar av 
andra arrangemang, Privata sånglektioner eller träffar! 

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!                               

Musik i Tryserum o Östra Ed i påsk
13/4 kl. 19 i Östra Eds kyrka

Skärtorsdagsmässa med Tryserum-Östra Eds kyrkokör

14/4 kl. 18 i Tryserums kyrka
Långfredag - Erik Berg spelar cello

16/4 kl. 9 i Östra Eds kyrka
Påskdagen - Anne Karlsson spelar trumpet och Tryserum-

Östra Eds kyrkokör medverkar. Påskfrukost.

Valborgsfirande i Skeppsgården 
30 april kl 21:00 

Vårtal: Karina Nahlbom 
Fackeltåg - Körsång - Fyrverkeri - Varmkorv 

Alla Välkomna! 

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

Naturstigen öppen
Från	1	april	finns	frågor	uppsatta	för tipspromenad vid naturstigen/få-
gelleden i Tryserum. Start från parkeringen vid Tryserums Friskola.

Arr: Fågel- och naturentusiaster i Tryserum



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 majnumret, meddela oss senast 20 april. 
Sponsorer får gratis medverka i kalendariet, i annonser och under rubriken Sponsorer på sista sidan. För övriga kostar annonser 100 kr styck. 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 • Kajsa Norrby, epost: kajsanorrby@hotmail.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
Tjust-Eds Maskin AB

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

Från kl. 19.00
31/3 och 14/4 (långfredag)

Välkomna    
Tryserums Intresseförening

FREDAGS
KVÄLL PÅ 
EKBACKEN

Truckgatan 1, VÄSTERVIK
www.echobutiken.com Telnr: 0730-518 953

Försäljning, service & reparation

     
Vid �lialen i Grötebo, Oltorp kan du lämna in din

gräsklippare, motorsåg, röjsåg.
Vi tar med den till verkstaden i Västervik, för service eller reparation.

För större maskiner (fyrhjuling, moped m.m.) krävs släpkärra.
Dessa kan vi givetvis även både hämta och lämna hemma

hos dig mot ersättning.

www.ekbackenshus.se

Vi lägger stickorna på hyllan och 
börjar våra vandringar utomhus.

Vi startar 3 april med att gå 
Naturstigen. Samling vid Tryse-
rums Friskolas parkering.

75 NYA BOSTÄDER I TRYSERUM
Under tre kvällar har allehanda fågelholkar skapats av ett gäng killar och tjejer under led-
ning av John på Kullen och Janne Aronsson i Johns lagård. Det är holkar för mesar och 
andra	småfåglar,	starar,	sparvugglor,	tornseglare,	grå	flugsnappare	utan	väggar,	trädkry-
pare	med	 ingång	på	baksidan	och	 knipa.	Även	holkar	 för	 fladdermöss	 tillverkades.	De	
flesta	bona	består	av	en	ihålig	obarkad	trädstam	som	urholkats	med	borr	eller	motorsåg.
   Av de 75 holkarna räknar man med att 50 av dem kommer att bosättas i år. Om varje 
bosättning	ger	fem	nya	fåglar,	kommer	vi	ha	250	fler	fåglar	i	Tryserum	i	sommar.	Några	av	
holkarna sitter längs Naturstigen vid sjön Rånen som öppnar 1 april.

Foto: Ingalill Ivarsson


