
BYABLADET
FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

Tryserums Intresseförening, Tryserums Hembygdsförening, Östra Eds Hembygdsförening

 Östra Ed

Luciatåg med Veterantraktorer
11 dec 16.30 med start vid Skeppsgården

stopp vid Hembygdsgården där Röda Korset bjuder
på glögg och pepparkaka. 

Lotter säljes.
Kaffe med skinksmörgås serveras.

Kl 18:00 Luciaandakt i Kyrkan med Björn Larsson
och Magnus Adolfsson vid orgeln.

 
 

juli-aug20
19

Redaktör: Kajsa Norrby, Ansvarig utgivare: Ingalill Ivarsson Epost: Byabladet@tryserum.se

December
2 0 2 2

Deadline inför Feb 16/1

Med reservation för tryckfelsnisse & ändringar i kalendarium!

Pampig & stämningsfull
JULKONSERT 
i Tryserums kyrka

Söndagen den 4/12 kl.18.00
 

Tryserum-Östra Eds kyrkokör med solister
Körledare Marie Dimpker 

Linköping Symphonic Band
Dirigent Magnus Matthiessen

SPONSRA BYABLANDET! 
Tack för att ni sponsrar Byabladet 
för Tryserum, Östra Ed & Vråka! 

Nu är det dags att fylla på kassan! 
 

Byabladet är en gratistidning som kommer ut med 10 nummer per år,
och delas ut i Tryserums och Östra Eds socknar samt i Vråka by.
Sommarnumret delas även ut till fritidsboende. Byabladet når drygt
700 hushåll, och det dubbla under sommaren. 

Byabladet startades i slutet av 1980-talet. Ägare är Tryserums
Hembygdsförening, Östra Eds Hembygdsförening och Tryserums
Intresseförening. Redaktör är Kajsa Norrby, ansvarig utgivare Ingalill
Ivarsson, och kassör Anette Edström Karlsson. 

Varje nummer kostar ca 5.300 kr att producera. Vill ni vara med och
sponsra Byabladet kostar det 750 kronor för föreningar och 1500
kronor för företag, och då får ni ert, föreningens eller företagets namn
i sponsorrutan i bladet. Ni får också annonsera fritt i varje blad.
Ägarna och huvudsponsor betalar 3000 kronor. 

Skicka in ert bidrag till bg 5707-8867. Mindre och större bidrag är
förstås också välkomna. Om man inte är sponsor och vill annonsera i
Byabladet kostar det 200 kronor per annons. Små privatannonser
kostar 100 kronor. 

Kontaktuppgifter; redaktionen: byabladet@tryserum.se ekonomi:
anette@stjarneberg.se

Ödesäng Jul-loppis
Välkomna till Ödesäng Jul-loppis

Lördag-Söndag: 26 - 27 November kl 10-16
                            3 - 4 December kl 10-16

Allt från tomtar, gardiner, dukar, kläder, inredning,
husgeråd,m.m. Fynda en och annan julklapp.

Kör Långrådnavägen, sväng av vid Stjärneberg
fortsätt Kvädövägen ca 4,5 km.

Varmt välkomna Camilla



Hållbarhetens dag - Tryserums friskola
 

Den 11/11 firar Stiftelsen Håll Sverige Rent, tillsammans med de skolor och förskolor
runt om i landet som deltar i deras utbildningsprogram Grön Flagg, Hållbarhetens
dag. Eftersom Tryserums friskolas skola och förskola är certifierade Grön Flagg
skola/förskola deltog vi såklart i firandet. 

Men, det blev en märklig dag! 

Vi fick celebert besök av ingen mindre än utomjordingen Tersus Sursum, från
Planeten Nonlectica. På vårt språk betyder Tersus Sursum städa upp och Nonlectica
skräpa inte ner. 

Invånarna på Nonlectica kallas humanoider. Tersus Sursum är en 72 årig humanoid
som fått möjligheten att åka till Jorden och lära oss människor mer om hållbarhet och
miljö. 

Tersus ufo var inställt på landning vid grusplanen i Tryserum, men något gick fel och
istället blev det en kraschlandning i skogen bredvid “Långrådnabacken”. Som tur var
träffade Tersus vår admin.assistent Sara som var på väg till Norrköping på kurs. Av
Sara fick Tersus tips om att skolbussen strax kom och att hon nog kunde åka med.
Tersus fick också med hjälp av sin mojäng, en grej som alla humanoider bär, låna
Saras röst så hon kunde göra sig förstådd på jorden. Mycket riktigt stannade sedan
vår snälla busschaufför och Tersus fick åka med till skolan. Efter att ha vilat ut en
stund på rektorns kontor hjälpte Tersus rektorn att hålla i firandet av Hållbarhetens
dag med allsång för alla förskolebarn, elever och pedagoger. Tersus och rektorn sjöng
också en sång om hållbarhet och miljö som kommer att bli “vår” Grön Flaggsång. Vi
avslutade firande med att Tersus Sursum hissade vår Gröna Flagga

 
 
 
 

 

Julmarknad i Bygdegården
Långrådna lördag den 3 december 

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

Efter 2 års uppehåll anordnar Bygdegårdsföreningen i Långrådna
åter Julmarknad och som tidigare år andra lördagen i advent.

Långrådna Kultur 
Kulturbygdsturné - Sång för Folk

Kött från Linderödssvin 
Grisarna lever ett härligt liv ute på våra åkrar och i skogen. I ett vindskydd med halm får de skydd från väder och vind.
Utöver det de hittar i naturen får de spannmål som jag malt och blötlagt och de har fri tillgång till grovfoder (hö,
ensilage). Visste du att bara ca 1 % av Sveriges grisar får böka ute i det fria! Jag älskar djur och brinner för en bra
djurhållning. Linderödssvin är en gammal lantras som är tåligare och växer långsammare än grisar som föds upp i modern
industri. När det är dags för slakt kör jag dem till Brantestad gårdsslakteri. 

I slutet av november är det dags att slakta mina grisar. Hör av dig om du är intresserad av att köpa kött! Du kan köpa en
hel eller halv gris. Känns det mycket finns säkert någon i din närhet att dela med. Det är första gången jag säljer så jag
provar mig fram. 200 kr/kg (slaktvikt 40-50 kg). Styckas på klassiskt vis inför jul men går att lämna önskemål om ni
kontaktar mig innan 27/11.  

Om mig och gården 
Östantorp är en liten torparfastighet på 18 ha. Där har jag just nu odlingar, höns, kaniner och grisar i mycket liten skala.
Min ambition är att på sikt kunna sälja mer av det jag odlar och producerar på gården. Hönsen sprätter runt i frihet på
gården och kaniner och grisar går i stora hagar och får leva ett naturligt liv. 

Madeleine Wiström 
madeleine.wistrom@hotmail.se

Årsmöte med mat & musik
Östra Ed Tryserum Bygdegårdsförening inbjuder alla
medlemmar till årsmöte i Bygdegården Långrådna den 28
januari 2023. 
Vi träffas kl 17.00 då vi får lyssna till Kajsa Norrby som
tillsammans med workshopdeltagare inom den
rikstäckande Kulturbygdsturnén delar med sig av sång 
 och musik.  

 
Efter årsmötesförhandlingar äter vi en trerätters middag
och fortsätter sedan kvällen tillsammans. För maten tar vi
ut en avgift på 200:- Är du inte medlem men vill bli så
Välkommen att höra av dej. 
Anmälan till Marie-Louise 070-6163582

Vill du vara med på sångworkshop som startar kl 14 så
anmäl dig till Marie-Louise 070-6163582 samt swisha 100
kr till 1231960434. 
Alla från 15 år är Varmt Välkomna ! Korta sånger i
stämmor på gehör tillsammans med sångerska och
körledare Kajsa Norrby och pianist Alexandre Ambec. 

Workshopen är en del av Bygdegårdarnas rikstäckande
satsning "Kulturbygdsturnén" med stöd av Kulturrådet.

14 jan Hästholmens Bygdegård 
28 jan Långrådna Bygdegård 
4 feb Rönö Bygdegård 
4 mars Kaga Bygdegård 
5 mars Fornåsa Bygdegård 
6 mars Långrådna Bygdegård 
10 mars Östra Husby bygdegård
11 mars Östra Husby Bygdegård 
Mer information och fler datum på hemsidan 
Hemsida: kajsanorrby.se 



 
JUL I BUTIKEN
Lördagar-Söndagar

13.00-16.00
 

Extraöppet
3/12 11.00-16.00

NYÅRSAFTON
11.00-14.00

 
STORT UTBUD AV VARMA, HÄRLIGA

PLÄDAR BÅDE TILL STORA OCH
SMÅ

Glögg & pepparkakor
 

Välkommen!
LOTTA

 
0493-420 00 / 070-5303455

Vi finns 2 km söder om Långrådna
www.svenska-presenter.se

 

”S t i ckca fée t  i  T ryse rum 
hös tavs l u ta r  den  5  nov .                                      
Å te r s ta r t  måndag  16  j anua r i .  Sedan  va r j e
måndag  10 .00  –  12 .00  i  hembygdsgården
f ram t i l l  a t t  vå rvandr i nga rna  bö r j a r .
Vä l komna !
Kontak t  s t i ckca fé :  Mar i e  070  5509904”

TJEJLUNKENSTICKARNA:

God Jul och Gott Nytt År 
önskar Tryserums Intresseförening

Välkomna på Fredagskväll på Ekbacken 
den 13 januari, från kl. 19.00!

 
Festlokal och övernattningsrum till humana priser.

Boka på 070-390 48 02 eller info@ekbackenshus.se

Ekbacken

JULMARKNAD i
Elimkapellet, 

Vråka lördagen den 3
december kl.10.00-15.00. Flera
utställare finns på plats och det

serveras vildsvinskebab,
vildsvinsburgare samt kaffe

med saffransbulle. Lilla
Återbruket håller öppet under

samma tid med garanterad
julstämning.

 
Hjärtligt Välkommna!



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

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 Korsgrupp

Valdemarsviks El AB

Vångströms Golv eftr. AB  

Åsviks Kött*

Åsviks Säteri

Östra Eds Rödakorskrets

Östra Ed-Tryserums  Bygdegårdsförening*

Sponsorer

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 januari!
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 

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.

Utan er finns vi inte 

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

Byabladet

Ekologiskt nötkött från djur
som betat runt om i bygden
hela sommaren. Det går att
köpa hela lådor och enskilda
styckdetaljer. Välkommen att
beställa!

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

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

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

Åsviks Kött
Dahlbergs 

Kross

Behöver du makadam, kross,

grus, singel, sand?

tel: 0706715772


