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

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

Jordbrukardag
Lördag 17/9 kl. 10-14 vid Bjursunds Slakteri i Valdemarsvik

Slaktdjursbedömning av nöt kl. 10-11
Fint prisbord. Utlottning av presentkort och köttlåda på starttalongen ca kl. 12.

AKTIVITETER FÖR HELA FAMILJEN
Utställning & Försäljning: Maskiner - Serviceföretag - Förnödenheter 

Riksdagsledamot Kristina Yngwe (C), miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet deltar. 
Grålleklubben medverkar med veterantraktorer - Café Kårtorp har försäljning av kaffe, bröd & varmkorv. 

Möjlighet att slipa knivar/kvarnsatser. Radio Wix är på plats och sänder direkt hela dagen.

22 september kl. 18.30: Prisutdelning & nötköttsseminarium på restaurang Latitud
Seminarier, landgång och dryck till priset av 100 kr. Anmälan senast 17/9. Anmälan är bindande.

Anmälan till Max Johansson, Valdemarsviks Sparbank, tel 0123-129 44, e-post: max.johansson@valdemarsvikssparbank.se.  

Arrangörer:

Övriga sponsorer: Valdemarsviks Motorservice • Anders Svets & Fordon • Lantmännen Maskin • Häggbergs • Holmen 
Cafe Kårtorp • Södra • Proman • CJ:s Järn • Åhmans Traktorcentrum • Möbelkompaniet  

Huvudsponsorer:

BYVANDRING I INGELSBO 
Lördag 10 sep kl. 10.00

Samling på parkeringen vid Ekbacken. Lätt vandring, ca 3 km. 
Vi passerar gamla sjukstugan och Tryserums äldsta handelsbod 
(bild), Gamla Prästgården och många fler historiska platser. 
Fikapaus där byn låg före laga skifte. Under ledning av Lilian 
Nilsson, tel 0123-330 75, 0730-98 48 45. Ingen föranmälan. 
Vid regn, i Tryserums Hembygdsgård. Alla är välkomna! 

Tryserums Hembygdsförening

Händer i Vråka
Pub i Mogården: fredag 9/9 kl. 19.00

Kyrkloppet  för hela familjen: Lördag 10/9
Vi springer, joggar eller går mellan Vråka-Helgenäs. Jogga 
eller gå 6 km - Löp 10 km. Start kl.11.00  Mogården i  Vråka.
Kostnad:  vuxen 120 kr, familj  120 kr. Efteranmälan 150 kr
Vi stödjer cancerfonden med 20 kr per anmälan.
Anmälan till Elisabeth Johansson tel 073/60 00 935 eller 
Märta Hedin epost: info@lilla aterbruket.se

Välkomna till smaka på Tjust i Vråka 
den 24 och 25 september kl.10.00-1700 
För vidare information se www.smakapåtjust.se

Den mest trovärdiga delen av en tidning är annonsdelen.   - Thomas Jefferson



kalender september 2016
4 sö 13.00 Västerumdagen Alla välkomna! Se annons
 sö 11.00 Mässa i Valdemarsviks kyrka. Kyrkokör från Rönö och 
   Valdemarsvik-Gryts kyrkokör, Gruvebäck, Stenhammar.
5 må 10.00 Vandring med Tjejlunkenvandrarna. Se annons
9 fr 19.00 Pub i Mogården, Vråka
10 lö  10.00 Byvandring i Ingelsbo. Se annons
 lö 11.00 Kyrkloppet för hela familjen i Vråka. Se annons
11 sö 11.00 Mässa med kyrkoherdemottagning i Ringarums kyrka. 
   Biskop Martin Modeus, pastoratets alla präster, musiker 
   och kyrkokörer. Fika efter mässan i församlinghemmet.
12 må 10.00 Vandring med Tjejlunkenvandrarna. Se annons
17 lö 10-14 Jordbrukardag i Mossebo. Se annons
18 sö 15.00 Mässa i Östra Eds kyrka. Stigdotter larsson, Dimpker
19 må 10.00 Vandring med Tjejlunkenvandrarna. Se annons
20 ti 19.00 I ord och ton-musik i Långrådna Bygdegård. Se annons
24 lö  Smaka på Tjust. Se annonser
25 sö  Smaka på Tjust. Se annonser
 sö 11.00 Mässa i ung ton i Tryserums kyrka. Gruvebäck, Dimpkler
26 må 10.00 Vandring med Tjejlunkenvandrarna. Se annons
29 to 18.00 ”Världens kväll” i Valdemarsviks kyrka. 
   Erik Gruvebäck, Marie Dimpker.

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

Kontakta

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

Höstöppet

LÖRDAG-SÖNDAG 
13.00 - 16.00

Kaffe/te och kaka 
kommer finnas under hösten

Välkommen!
STORT TACK 

till alla sommarens kunder

TACK 
även till Jennifer, Majken, Bea & Lena, Karin, Anna, 

Janice, Maria & Gustav som sett till att Butik och Café 
fungerat. Jag är så tacksam.

Lotta
0493-420 00/411 86

Vi finns 3 km söder om Långrådna

I ord och ton
med Marie Dimpker

tisdag 20 september kl. 19.00
i Långrådna Bygdegård

Från Operan till kyrkorna i Småland och Öster-
götland. Entré med kaffe 100:-

Långrådna Bygdegårdsförening

Välkommen till 

SKILLERED KVARN
UNDER SMAKA PÅ TJUST 24-25 SEPTEMBER

Vi bjuder på olika aktiviteter och underhållning under 
dagar två; exempelvis utställning och försäljning av 
frukt, ympa ditt egna fruktträd, växtförsäljning m m. 
I trubadurtältet kan ni höra på skön musik och 
avnjuta en kopp kaffe eller varm korv. 
Gå gärna in på Smaka på Tjusts 
hemsida för mer information 
om programmet för dagarna.

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

Välkommen att Gympa med oss i Ringeltaubshallen, Edsbruk 
på tisdagar klockan 18 med start den 23 augusti. Första gången 
går du gratis. Det är medelgympa vilket innebär en del hopp för 
den som vill men jag kommer också att visa hoppfria alternativ. 
Kostnaden är 150 kr per termin för gympan och 150 kr per år 
för medlemskap i Västra Eds intresse och idrottsförening. 
Om du har frågor kan du maila till, beatrix.eriksson@gmail.com 
eller ring 072-3993504. Välkommen! 

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! 



Västerumdagen
Söndagen den 4 september kl 13:00

”Tre västerumsbor berättar”
Korta glimtar från livet i Västerum av

Viktor Svensson
Mabel Viktorsson
Uno Andersson

Kaffeservering.

Alla välkomna

Östra Eds Hembygdsförening

I sommar stod äntligen den nya klockstapeln klar vid Väs
tertryserums kyrkoruin. Den invigdes under pompa och 
ståt samt regn 2 juli. Tack vare bidragsgivare och ideella 
arbetstimmar kan västertryserumsborna åter höra kyrk
klockan ringa. Mer om invigningen och klockstapeln finns 
att läsa på www.tryserum.se.

Klockstapeln är på plats!

DEN GAMLA HANDDRAGNA FÄRJAN
Sjösatt i mitten av 1920-talet och i bruk till andra halvan av 1940 talet, 
har den nu fått en ny plats vid brofästet på Åsvikssidan i Skeppsgården. 
Vi håller på att sätta ett nytt tak av faltyp (tjärade lockbräder) på den 
och vi hoppas bli klara innan vintern. Färjan byggdes 1924 i Västervik. 
   Vill du vara med och göra färdigt så hör av dej till David Fogelberg på 
mobil 070-523 30 69.   Östra Eds hembygdsförening

Årets upplaga av De Vilda Blommornas Dag 
genomfördes i strålande sol 19/6 i vandring till borgruinen vid 
Fågelvik, uppslutningen var god; över 40 blom och naturälskare 
ställde upp. Det var en lång ringlande orm innan vi var inne i 
hagen. Temat för årets vandring bestod av två röda trådar, Lejon-
gapsväxter och Ranunklar. De deltagande fick verkligen frossa i 
Natt och dag, Höskallra och Korskovall, den senare i tiotusental.
Den andra tråden var Ranunklar och det började med Ängsruta, 
Tiggarranunkel, Kabbeleka, Trolldruva, Ältranunkel och till detta 
får vi lägga ett antal smörblommor, och många övriga blommor.
Vi tog oss även tid att inmundiga medhavd matsäck i den härliga 
försommargrönskan.
    Jan Aronsson

Slåtter på gammalt vis

Tryserums Hembygdsförening

En av Tryserums Hembygdsförenings återkommande och 
populära aktiviter är slåtter vid kyrkoruinen. I år var slåt
terytan mindre än tidigare då en del gräs redan slagits 
runt den nyinvigda kockstapeln. Slåttern avslutas alltid 
med slåttergille vid Siverska flygeln.



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 oktobernumret, meddela oss senast 20 september. 
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

5 sep: Naturstigen, samling parkeringen vid Tryserums kyrka.
12 sep: Månskensberget i Valdemarsvik, samling på kajen vid Borg.
19 sep: Vandringsleden förbi Sätter, samling parkeringen vid Tryserums kyrka.
26 sep: Vandringsleden på Åsvikelandet, samling parkeringen vid Tryserums kyrka
3 okt: Gållösa –Måltorpet – Holmtebo, samling hos Marianne Larsson.

Start kl. 10 varje gång.  Fr.o.m 10 oktober blir gruppen Tjejlunkenstickarna 
och flyttar in på Tryserums Hembygdsgård.

Tjejer i alla åldrar välkomna!
Info: Lilian Nilsson 0123 33075, 0730 98 48 45

Höstens vandringar för tjejer

Funderingar på frågor 
under vandringen på 
Naturstigen i våras.

Sedvanlig fågelvandring genomfördes för tjugoandra gången den 28 maj i 
sjöhagen vid Kattedal. Ett femtontal hade mött upp i tidig morgonstund för 
att höra och se göken. 64 arter bjöd årets vandring på där Skräntärna, som 
för övrigt är kommunfågel för Valdemarsvik, tillhörde en av de bättre obser
vationerna. Kaffe med dopp var naturligtvis nedstoppat i ryggsäcken och 
inmundigades med utsikt över Kattedalsfjärden.

      Janne o John   

Fågelvandringen i Tryserum 28/5

Vandrarhem
   och festlokal
      i Tryserum

www.ekbackenshus.se

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

Försäljning, service & reparation

Vinterprodukter!Vinterprodukter!

För priser på produkterna, besök vår hemsida eller kom till Oss.
Behöver Du service?       Behöver Du reparera?

Behöver Du reservdelar?       Kom till Oss!

till sommarpris -25%

ORD. 21995:- 

NU 16495:-
ORD. 14995:- 

NU 11245:-

BESTÄLL DIN NYA SNÖSLUNGA NU OCH
FÅ 10% RABATT
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Tack alla sponsorer som gör Byabladet möjligt att pub-
liceras och distribueras på detta sätt. Nu klarar vi oss 
fram till nästa sommar.
   Idag när många tidningar enbart finns att läsa via da-
torn, känns det väl skönt att hålla en papperstidning i 
handen.
   Vill du vara med i redaktionen, hör av dig!

Foto: Jan Aronsson

manusstopp för nästa nummer är 20 september


