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

HUSFÖRHÖR I TRYSERUM

Söndag 16 oktober kl. 16 i Tryseryms Hembygdsgård

Nu bjuder Valdemarsviks församling och Tryserums Hembygds
förening till ”Husförhör” under glada former. Erik Gruvebäck 
håller ett kortare föredrag under rubriken ”Vad sysslade Paulus 
med?” med ”bibelquiz” och hembygdsföreningen försäljer kaffe 
och hembakt. Vi hoppas på en trivsam stund i brasans sken.

Alla är varmt välkomna! 

Händer i Vråka
Pub i Mogården: 14 oktober kl.19.00

Vill ni söka stöd för att genomföra utvecklingsprojekt?
Kustlandet är nu igång igen som leaderområde i sex kom-
muner utmed ostkusten med en ny strategi att förverkliga. 
Genom Kustlandet kan organisationer, föreningar, företag, 
myndigheter och andra nätverk ansöka om projektmedel för 
utvecklingsarbete inom ramen för leadermetoden. Grundläg-
gande för leadermetoden är att det är boende och verksam-
ma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen.

Vi kommer nu till Valdemarsvik för att berätta om vilka 
stödmöjligheter som finns den här perioden och hur ni går 
till väga för att söka. Har ni redan nu en projektidé som ni vill 
diskutera finns det möjlighet att boka en tid efter mötet för 
direkt återkoppling.

5 oktober kl. 18:00 
Församlingshemmet, Valdemarsvik 

Vi bjuder på fika! 

Mellan kl. 19:00-20:30 kan ni boka tid för ett individuellt möte för diskussion av er projektidé. 
Anmälan senast 3/10 till Anette på Kustlandet, telefon 0493-530 71, 0730 45 87 85 eller via mejl 
anette@kustlandet.com. 

Varmt välkomna! 
Anette Viheriälä, Kustlandet – Ulla Wallering Fall, Valdemarsviks kommun

Tryserums Hembygdsförening

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

Kontakta

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



kalender oktober 2016
2 sö 11.00 Mässa i Valdemarsviks kyrka. Gruvebäck, Ottosson.
3  må 10.00 Vandring med Tjejlunkenvandrarna. Se annons
5 on 18.00 Kustlandet informerar. Se annons
9 sö 15.00 Nicaraguansk bondemässa i Östra Ed. TryserumÖstra 
   Ed kyrkokör, solister och musiker under ledning av Marie 
   Dimpker. Mikaela Stigdotter Larsson. Auktion på 
   skördealster. Se annons.
10 må 10.00 Stickcafé med Tjejlunkenstickarna, se annons
13 to 18.00 Veckomässa i Valdemarsviks kyrka. Gruvebäck, Dimpker
14 fr 19.00 Pub i Mogården, Vråka
16 sö 11.00 Gudstjänst i Valdemarsviks kyrka. Gruvebäck, Dimpker.
 sö 16.00 Husförhör i Tryserums Hembygdsgård. Se annons
17 må 10.00 Stickcafé med Tjejlunkenstickarna, se annons
23 sö 16.00 Musikcafé i Valdemarsviks församlingshem. 
   ValdemarsvikGryts kyrkokör medv. Stenhammar.
24 må 10.00 Stickcafé med Tjejlunkenstickarna, se annons
27 to 18.00 Veckomässa i Valdemarsviks kyrka. Gruvebäck, Dimpker.
30 sö 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan, Valdemarsvik. 
	 	 	 Nahlbom	m	fl.
31 må 10.00 Stickcafé med Tjejlunkenstickarna, se annons

Välkommen till 

SKILLERED KVARN
Här hittar du allt inför allhelgona-
helgen. Ljung och andra höstväx-
ter, dekorationer och kransar ljus.

Varmt välkomna önskar vi vid 
Skillered Kvarn i Skeppsgården 
och Roy’s handelsträdgård.

Fogelvik Estate AB har bytt namn, nu heter vi

Fogelvik Fastigheter AB
 

Gå in på vår nya hemsida och se vad vi kan erbjuda!

www.fogelvikfastigheter.se
tel 0123-510 90

Det är med stolthet vi tackar företagarna för utmärkelsen till 
årets företagare i Valdemarsvik! 

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

Köp boken 
Den blomstertid nu kommer
Valdemarsviksprofilen, Kjell Sääf, blandar i sin 
debutbok självbiografi med fiktiva berättelser 
från efterkrigstiden. Boken är en återblick på 
samhället under slutet av 1940-talet och är en 
hyllning till de som skapade det svenska folk-
hemmet.
   Vi får följa Agnes, Nils och deras enda barn, 
Gunnar, under några år i Östergötland. En del 
berättelser är självupplevda och andra är åter-
berättade.

”Allt igenkännande kan vara en ren tillfällighet 
eller ett bevis på mycket gott minne”

Köper du boken 
genom författa-
ren själv, får du 
den signerad!

Pris: 130 kr

För köp, 
ring Kjell Sääf
tel 070-657 28 73

Byabladet söker ny redaktör
Tycker du det är roligt med design och är hemma på att göra enkel layout i 
datorn? Då kan redaktörsjobbet på Byabladet passa dig. Jobbet är enkelt; 
annonserna kommer in i god tid på mail och redaktionen finns som stöd 
och backup om du vill vara ledig. Hör av dig till redaktören för mer info. 

Redaktionen



Tryserums Friskola har slutit ett 3-årigt avtal med 
Ringarums Busstrafik om skolskjuts. För läsåret 2016/2017 
innebär detta att Ringarums Buss fr.o.m. 3/10-16 kommer 
att trafikera sträckan Hannäs – Tryserum. Linnéabuss kom-
mer detta läsår att sköta turen söder ifrån (Skeppsgården, 
Västerum, Stjärneberg osv.) samt Valdemarsvik.

I mån av plats är det möjligt även för andra än våra elever 
(t.ex gymnasieelever) att åka med bussen!

När höstterminen började stod vi fortfarande utan skjuts 
för våra barn från Hannäs och Västertryserum, då Östgö-
tatrafiken lagt ner buss 535,  och föräldrar har fått skjutsa 
barnen som en tillfällig lösning. Nu är vi mycket glada att 
vi lyckats lösa skolskjutsfrågan med hjälp av Ringarums 
Busstrafik!

rektor Camilla Andersson, 070-33 87203
styrelseldamot Göran Karlsson, 070-54 31048  

Tryserums friskola och 
Ringarums Busstrafik startar 
en egen busslinje!

UPPROP!
Bli författare och skriv för Tryserums
Hembygdsförenings årsbok 2017!

Särskilt omtyckta är minnen från 
bygden och dess personer i gången 
tid. Bilder är mycket välkomna. 
Bidrag inne senast i januari.

Så vässa din penna!

Vill du skriva själv eller bli intervjuad?
Hör av dig till Sven Bråkenhielm, 
tel 0730-23 52 79, som är redaktör, eller någon 
annan i redaktionen: 
Lilian Nilsson (330 75)
Ingalill Ivarsson (070-634 31 19)
Sven-Inge Andersson (330 30) 
Inger Fahlén (515 28),
Johan Spetz (073-847 56 99)
Ulf Johansson (30046)
Marie Karlsson (310 27)
Håkan Svensson (300 42)

Tryserums Hembygdsförening

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

Välkomna till den nicaraguanska 

bondemässan
söndag 9 oktober kl. 15.00 

i Östra Eds kyrka

Tryserum-Östra Eds kyrkokör medverkar under 
ledning av Marie Dimpker
Präst: Mikaela Stigsdotter Larsson
Sångsolister: Mikaela Stigsdotter Larsson och Bo 
Andersson.
Musiker: Robert Ljungberg-slagverk, Lena Sten-
hammar Dahlgren-flöjt, Adam och Martin Dimpker-
gitarr, bas mm.
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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

3 oktober kl. 10.00: Gållösa –Måltorpet – Holmte-
bo, samling hos Marianne Larsson.
Från och med 10 oktober blir gruppen Tjejlunken-
stickarna och flyttar in på Tryserums Hembygdsgård.
Tjejer i alla åldrar välkomna!

Info: Lilian Nilsson 0123 33075, 0730 98 48 45

Höstens sista vandring och 
stickcafé för tjejer

I strålande sol vandrade drygt 40 personer runt i Ingels-
bo under ledning av Tryserums Hembygdsförenings ord-
förande, Lilian Nilsson. Vi besökte bland annat byn äldsta 
affär, den gamla prästgården och platsen bakom Kindqvist-
gården där byn låg innan laga skiftet. Många kunde bidra 
med fakta och kuriosa historier om händelser och personer 
som bott i byn så vandringen tog nog lite längre tid än 
planerat. Lilian var väl påläst då hon deltagit i studiecirkel 
om historien kring byn och Ulf Trysdal, tidigare Ingelsbobo, 

fyllde på med äldre his-
toria. Då vi bara hann 
med en liten del av 
den stora byn, hoppas 
vi på en fortsättning 
nästa sommar.

Ingalill Ivarsson

Byvandring i Ingelsbo,Tryserum 10/9

Vandrarhem
   och festlokal
      i Tryserum

www.ekbackenshus.se manusstopp för nästa nummer är 20 obtober

Smaka på Tjust 24-25/9
I södra delen av vår kommun bjöds på allehanda 
godsaker under skördehelgen i september. Svenska 
Presenter hade öppet och Roy´s Handelsträdgård bjöd 
bl a på äppelfest, fika och trubadur. I Vråka kunde man 
handla antikt, sidenkläder, glas, honung och mat med 
mera. Smaka på Tjust är populärt och det vackra vädret 
bidrog säkert till att många besökte Tjust.

Ingalill Ivarsson


