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Hoppas sommaren varit bra för dig
så här långt. För mig har den
varit så intensiv att jag inte
fattat att den är här än.
Intensiv på ett bra sätt med
många roliga jobb.
Men jag har badat alldeles för
lite, det hoppas jag hinna ändra
på innan hösten kommer för jag är
inte så pepp på vinterbad.
Jag ser ändock fram emot hösten
(vilket är ovanligt för mig), jag
har en känsla av att det kommer
att bli en bra höst. Det önskar
jag oss i denna fina bygd.
Ta hand om er och varandra!

Denna sommar gick jag på luffen genom Östergötland. 16 mil från öst till väst. Jag
har fått mycket uppskattning för mina reseberättelser och önskningar om att dela
dem på andra ställen än sociala medier så här kommer en av dem fler finns på
Långrådna Kulturs facebooksida:

ASPEN & LIVET
Dag 4 på luffen genom Östergötland.
”Sånger för folk på vandring”.
På förmiddagen servad av vänner som bjöd på nyplockade
jordgubbar och picknick vid Risten. Så omtänksamma, glada
och goa. De följde även med mig en bit längs vägen.
Sedan hade jag sällskap av en skadad fjäril. Den var påkörd
och satt vid vägkanten. Den kröp upp i min hand, längs armen
och upp på ryggsäcken. Jag visste att den inte skulle överleva
men erbjöd sällskap och lift, en sista stund på jorden. Där satt
den i lä av hatten. Spanade och fladdrade med vingarna. Den
fick namnet Aspen. Vi pratade lite om livet men gick mest i
tysthet. I pausen åt Aspen jordgubbe och drack vatten. En
gång hoppade Aspen av, jag erbjöd en sten vid en asp men
Aspen kröp upp på handen igen och ville fortsätta i sällskap.
Jag och Aspen gick i en makalöst vacker björkallé nerför en
lång backe som bara kunde leda till en lövbeprydd jämtländsk
kyrka i skolavslutningstid. Jag sjöng starkt ”I denna ljuva
sommartid” (koralmelodi från, jag vet ej var, tyvärr) tårar rann
och rösten darrade. Vi kom ner till den vackraste av kyrkor - en
hage med betande kor och kalvar vid strandkanten!
Efter 8 km kom vi fram till en sjö där jag skulle bada. Aspen
satt i hatten vid det här laget och jag la ner hatten i gräset. Då
började Aspen målinriktat klättra iväg genom gräset, grässtrå
upp och grässtrå ner, mot vattnet. Vi var på en klippa och
Aspen klättrade ner för slutligen, där valde Aspen att avsluta
sitt liv och hoppade i.
Att det kan bli så tomt efter en fjäril. De säger inte mycket men
vandringen blev liksom tystare utan fjäril.

Ekbacken

Festlokal och övernattningsrum till humana priser.
Boka på 070-390 48 02 eller info@ekbackenshus.se

Kom fram till ytterligare ett magiskt ställe och underbara
människor denna kväll. Ett hem fullt av historia och färg. Ett
koncentrerat av det levande livet. En fotograf som sett allt och
alla, från Västbanken till Jimmy Henrix, arbete och rörelse.
Fantastiska svartvita bilder från 50-talet och framåt. Och en
konstnär som formar mänskliga uttryck i lera. Starka roliga
allvarliga livsbejakande uttryck utan jantelag.
TEXT: KAJSA NORRBY

Redaktör: Kajsa Norrby, Ansvarig utgivare: Ingalill Ivarsson Epost: Byabladet@tryserum.se
Med reservation för tryckfelsnisse & ändringar i kalendarium!
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Höstens
program
kommer på
hemsidan!
Kolla där!

www.kajsanorrby.se

JAERV - Grymt bra stämsång och
folkröj. De var här och gjorde succé
förra sommaren. Nu kommer de tillbaka!
Sista konserten för sommaren i ladan.
Biljetter : kajsanorrby.se/events

Lilla Återbruket Glashyttan i Vråka
Sommarens öppettider:
25 juni – 14 augusti,
tors- sön kl. 11-15
20 augusti, lör kl.11-15
27 augusti, lör kl.11-15
Kontakt:
facebook:Lilla Återbruket
www.lillaaterbruket.se,
info@lillaaterbruket.se

Ödesäng loppis

Ändrade öppettider
Augusti öppet alla dagar 10-16
September öppet fre-sön 10-16
Sväng av vid Stjärneberg och kör
Kvädövägen ca 4,5 km.
Varmt välkomna Camilla

Naturstigen (Fågelstigen
Öppen 1 April
till 30 September
Stigen med sina 10 frågor är öppen
dygnet runt.
Start vid parkeringen
mellan kyrkan och skolan i Tryserum.
/Naturstigsklubben

"Fågelviksgruppens” insamling 2022
”Fågelviksgruppen”, fd Tryserums kyrkliga syförening, som nu består av ett
femtontal kvinnor och några män, ordnade kyrkkaffe och lotterier i samband
med gudstjänsten i Fågelvik 3 juli och sommarmusiken i Tryserums kyrka 6 juli.
Allt hembakat bröd och lotterivinster hade skänkts av gruppens medlemmar.
Alla intäkter, totalt 5 500 kr, har fördelats till Byabladet, Rädda barnen och
Läkare utan gränser enligt följande:
Byabladet 1000 kr
Läkare utan gränser 2 250 kr
Rädda barnen 2 250 kr
Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till insamlingen.
Laila Pettersson och Sigbritt Segergren
”Fågelviksgruppen”

Detta händer i kyrkan i
augusti-september

Augusti

07 sö 15:00 Friluftsgudstjänst i
Kyrkoruinen, Västertryserum.
Jacob Sernheim, Lena
Stenhammar. Ta gärna med egen
stol och fikakorg.
18:00 Musikgudstjänst i Östra Eds
kyrka. Marie Axelsson och Teresia
Malm sjunger och spelar. Jacob
Sernheim.
September
10 lö 10:00-14:00 Kyrkogårdsvandring i
Tryserum tillsammans med
17 lö Hembygdsföreningen.
18:00 Musik vid Helgsmål i
18 sö Tryserums kyrka. Körmedverkan.
Jacob Sernheim, Lovisa Pihl.
25 sö 15:00 Mässa i Östra Eds kyrka.
Jacob Sernheim, Lena
Stenhammar.
15:00 Gudstjänst i Tryserums
kyrka. Lovisa Pihl, Marie Dimpker.

Händer i Tryserums
Hembygdsförening

Östra Eds Hembygdsförenings
sommaraktiviteter
Västerumdagen Söndagen den 4 september kl 13:00
Vi träffas vid gamla handelsboden i Västerum där vi fikar
och talar om gamla tiders vanor och levnadsbanor.
Föredrag av Paul Johansson från Grålleklubben om
lantbrukets tekniska utveckling och mekanisering med
tonvikt på Fergusontraktorer. Vi visar några traktorer från
svunna tider. Kaffeservering, karamellstrutar.
Kontaktperson: David Fogelberg Telefon: 0705-233069
E-post: info@ostraed.se
Mopperally
Långrådna lördagen den 17 september. kl 10.00
Nu är det dags för årets veteranmopperally! Östra Eds
hembygdsförening bjuder in till mopedrally i den vackra
bygden runt Långrådna. Start vid Gästgiveriet i Långrådna.
Ta med dig din veteranmoped och kom och kör. Snitslad
väg från Långrådna
Startavgift 150 kr. Målgång på Långrådna Kultur där vi
bjuder alla startande på lite tilltugg. Anmälan till Jörgen
Svensson Telefon: 0705-870732 mejl: jorgen@vasterum.se
Samarrangemang med Långrådna Kultur
E-post: Info@ostraed.se

10 september lördag kl. 11.00 –
Kyrkogårdsvandring och folkmusik vid Tryserums
kyrka. Vi besöker mer eller mindre kända personers
gravar under ca 1 timme. Samling vid kyrkogårdens
östra ingång.
Därefter bjuder riksspelmannen Eric Hammarström
och Katarina Hammarström på folkmusik med fiol,
cittra och sång i kyrkan med start kl. 12.30.
I samarbete med Svenska kyrkan och
Studieförbundet Vuxenskolan.
Under september kommer vi att ha en
höstvandring och en svampexkursion om vädret
tillåter. Håll utkik på hemsidan om tider och mer
info; hembygd.se/tryserum

TJEJLUNKEN
:

Sensommaröppet
Lördag-söndag
13.00-16.00
Fika i all enkelhet
Välkommen!
LOTTA
0493-420 00 / 070-5303455
Vi finns 2 km söder om
Långrådna
www.svenska-presenter.se

Boken LOCKROP
Boken handlar om sjön Rånen i Tryserums socken som under tre
månader förvandlas till en sprudlande fågellokal.
Texten är skriven av Simeon Gudjonsson. Han är uppvuxen i
Tryserum nära sjön och boken är en kärleksförklaring till våren,
sådan den uttrycks i hans hembygd.
Bokens fotografier är tagna av naturfotograf Jan Ekberg.
Akvarellerna är gjorda av Marie Pettersson.
Boken kostar 250 kr och kan köpas från oss:
Siv Gudjonsson 072-3995385
Simeon Gudjonsson 070-743 31 16
Jan Ekberg 073- 582 39 91
Marie Pettersson 0493-40146
samt hos Hallings interiör i Valdemarsvik

Måndagen den 15 augusti hoppas
jag att vi kan ses och börja med
våra vandringar. Vi börjar med
frågestigen vid Tryserums kyrka
kl. 10.00 som vanligt.
Schema för höstens vandringar
får vi lägga när vi ses.
Tjejer i alla åldrar välkomna, vi
vandrar måndagar mellan 10.00
och 12.00 inkl. fikarast i olika
delar av kommunen.
Kontakt: Lilian 0730984845

Åsviks Kött

Den 24 september får vi hem nya
köttlådor. Ekologiskt nötkött från djur
som betat runt om i bygden hela
sommaren. Det går att köpa hela lådor
och enskilda styckdetaljer. Välkommen
att beställa!

Grusning och saltning av vägar. Vi säljer även
grus och jord. Vi utför maskintransporter.
Grävning av diken-Enskilt avlopp
Planering av tomter-Skogsvägar
Håkan 070-347 53 02 Robert 070-323 90 31

Köttlådor:
10 kg: Ca 50% färs paketerat om 500
gram.
Ca 5 olika styckdetaljer. Blandat ädelstek- och grytdetaljer. Pris: 170 kr/kg

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

25 kg: Ca 50% färs paketerat om 500
gram.
Samtliga detaljer från ett djur finns
representerat i lådan, allt från filé till
bogstek. Pris: 160 kr/kg

tel: 0706715772

Dahlbergs
Kross

Loppis i Långrådna

Ring in din beställning till
Linnea: 073-5445320
Kalle: 073-5156384

Fredag 11 00- 17 00
Lördag 11 00 - 15 00
Nya saker och möbler
Varmt välkomna
Tommy Karin.

"Aspen"

Sponsorer

Byabladet

Utan er finns vi inte

Stort tack! Förutom nämnda företag vill vi
tacka alla privatpersoner som bidrar till
Byabladets fortlevnad. Det är viktigt att vi
finns och syns! Genom att komma ut som
papperstidning når vi personer som annars
inte har tillgång till denna information. Bli
sponsor och annonsera i Byabladet så det kan
fortsätta leva vidare för en blomstrande bygd!
En stjärna * betyder att sponsorn annonserar i
bladet denna månad.

Huvudsponsorer:
Tryserums Intresseförening *
Tryserums Hembygdsförening*
Valdemarsviks Sparbank *
Östra Eds Hembygdsförening*

Övriga sponsorer:
Anders Svensson Bockgård
Anders Svets & Fordon
Bäckaskogs gård
Café Kårtorp
Dahlbergs Kross *
Design Viktor Lenper
Echo-Butiken AB *
Fogelviks Egendom AB
Ihrsjös måleri
Jörgen Svensson
Liljestad Gård AB
Långrådna Kultur & Gästgiveri *
Långrådna Skog*
Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik
Roys Blommor

SEOM Fritidshus AB
Stjärnlanda Flygfältsförening
Svenska Kyrkan*
Svenska Presenter *
Tjejlunkenstickarna *
Tjust-Eds Maskin AB *
Tryserums Bygg AB
Tryserums Friskola
Tryserums Naturstig*
Tryserums Röda Korsetkrets
Valdemarsviks El AB
Vångströms Golv eftr. AB
Åsviks Kött*
Åsviks Säteri
Östra Eds Rödakorskrets
Östra Ed-Tryserums Bygdegårdsförening*

Upplaga: 765 ex (sommar 2000 ex). Tryck: Screenprint Norrköping. 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 nästa nummer av Byabladet, meddela oss senast 16 sep!
Sponsorer får gratis medverka i kalendariet, i annonser och under rubriken Sponsorer på sista sidan. För övriga företagare kostar annonser 200 kr styck och för privatpersoner 100 kr
styck.
Redaktionen: Kajsa Norrby, Långrådna Gästgivaregård 1, 615 92 Valdemarsvik, epost: info@kajsanorrby.se • Anette Edström Karlsson, tel 070-40 57 183, epost: anette@stjarneberg.se •
David Fogelberg, epost: david@vasterum.se • Ingalill Ivarsson, Nannyhill Gållösa, 615 95 Valdemarsvik, tel 070-634 31 19.
Bankgiro: 5707-8867 • Swish: 123 296 70 73 Epost: byabladet@tryserum.se • Bladet finns att hämta digitalt på www.tryserum.se

