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FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

Tryserums Intresseförening, Tryserums Hembygdsförening, Östra Eds Hembygdsförening
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Deadline för Feb 17/1

Dax att bli sponsor till Byabadet !
Som sponsor annonserar du fritt i
varje blad om du vill och är med på
sista sidan bland de listade
sponsorerna.
Hör av dig om du inte redan är
sponsor, låt oss hålla kontakten och
ha en levande bygd genom vårt
lokala byablad.
Kontaktinformation finns längst bak i
bladet. Vill ni vara med och sponsra
Byabladet kostar det 750 kronor för
föreningar och 1500 kronor för
företag. /Kajsa- Byabladet

Grattis Sven Bråkenhielm som fick 2021 års
kulturpris från Tryserum-Hannäs
Kulturhistoriska Stiftelse. Priset var en vacker
tavla över Valdemarsviken av Göran Hahne
som överlämnades av stiftelsens ordförande,
Anders Bockgård.
Sven prisas för sina ovärderliga insatser som
sakkunnig hembygdskämpe, alltid på
vetenskaplig grund. Han har också lyft
Tryserums Hembygdsförenings årsbok till en
ny nivå.

12 dec kl 16:00 anordnar Röda Korset
och Hembygdsföreningen

Luciatåg med
Veterantraktorer
Skeppsgården-Kyrkstallet

Vid kyrkstallet bjuder Röda Korset på glögg o
pepparkaka och har ett lotteri.
Andakt i kyrkan o därefter kan man köpa
macka + kaffe och trivas
Arrangörer: RK + HBF Östra Ed
Redaktör: Kajsa Norrby, Ansvarig utgivare: Ingalill Ivarsson Epost: Byabladet@tryserum.se
Med reservation för tryckfelsnisse & ändringar i kalendarium!

Vår Vänskola Nemasi

På Tryserums friskolas vänskola i Nemasi finns ca 225 barn och
8 lärare. Skolan ligger ett område inte långt från Emali på
huvudvägen mellan Nairobi och Mombasa i Kenya. Området är
massajland och svårt drabbat av torka. Folket lever av
kreatursuppfödning och skolan byggdes där för knappt 10 år
sedan. Bredvid skolan finns en vattenbrunn och skolan är en
samlingsplats för byn. Dit kommer ambulerande sjukvård, man
har sina bymöten m.m. Corona har drabbat landet hårt
socioekonomiskt. Skolorna har varit stängda i ett och ett halvt
år vilket inneburit att barnen glömt vad de lärt sig. Barnen har
varit hemma och jobbat i hushållet, passat getter m.m. Många
har inte fått mat och inte sällan gifts flickor bort på grund av
fattigdomen.
Nu är skolan igång och det jobbas på att få tillbaka alla barn.
Staten som normalt förser skolorna med skolmat har inte
skickat någon vilket gör skolsituationen svårare. Alla test och
slutprov görs nu så skolmat behövs verkligen.
Tryserum har försett skolan med skolmaterial och leksaker. En
del av den nya solcellsutrustningen till skolan kommer från oss.
Kan vi göra ett gemensamt krafttag för att barnen på Nemasi
ska få skolmat vore det toppen! Tryserums friskola AB har
idagarna skänkt 5000kr, välkommen med ditt bidrag du också!
Swisha på 1230008995 märk med Kenya.
På skolans Luciafirande (som vi hoppas kunna hålla i kyrkan i
år) kommer vi att samla in pengar till Nemasi., likaså i samband
med Grötfrukosten på förskolan. Då går det även bra att lämna
kontanter.
Hälsningar
Barn, elever, personal och styrelsen för Tryserums friskola

Porträttet

I drygt 40 år har vi känt varann nu, och jag vill berätta lite om min
Västerumgranne Gerd Hjalmarsson.
När vi träffades var Gerd juniorledare för våra barn.
Hon jobbade sen som kyrkvaktmästare. Gerd har alltid varit mycket
engagerad i kyrkans arbete, både i jobbet och med att baka och fixa
till kyrkliga möten.
Engagemanget i hembygdsföreningen har varit stort. Där har Gerd
tillsammans med sin man Sigvard och andra medlemmar i
föreningen forskat kring människor i socknen. De har tagit fram
mängder av uppgifter om torp och gårdar i bygden.
Tre faktaspäckade böcker har det blivit om Västerum, Åsvikelandet
och Vindö/Skeppsgården.
Med sin kunskap och klara minne är det många som fått svar på
frågor om Östra Ed. Det händer att det kommer frågor till
hembygdsföreningen kring de uppgifter som finns i
Hembygdsportalen på internet – de lämnas med glädje över till
Gerd, som oftast har svar på frågorna.
Gerd har alltid älskat att läsa böcker, sena kvällar lyser flitens lampa
i hennes köksfönster. Där har hon också suttit och klippt ut artiklar
om händelser och människor i bygden ur Nt och Vt. Hon började på
50 talet och gör det ännu, nu är hon inne på pärm nr 56!
Gerd är för mig en förebild – hon är alltid glad och positiv! När hon
upplevt något berättar hon gärna och avslutar ofta med ”det var
sååå roligt!”
Nu i november är det 90-årsdag som ska firas. Gerd har ett stort
nätverk av vänner i bygden som finns till hands – det uppskattar
hon mycket.

Ekbacken

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

TEXT & BILD : LENA FOGELBERG
Porträttet är en återkommande serie vi hoppas kunna hålla liv i med er hjälp.
Porträttet kan handla om en person eller en familj, en plats, en sjö eller ett gammalt
besjälat träd som finns här i bygden. Vill du skriva och berätta om någon eller har tips
på någon du skulle vilja att vi berättar om så hör av dig. Serien återkommer så länge
det finns någon som vill berätta och någon som vill skriva.

DECEMBER

5 sö 18:00 Musikgudstjänst i Östra Eds
kyrka. Julkonsert. Tryserum-Östra eds
kyrkokör med solister medverkar.
Sernheim, Dimpker.
12 sö 17:00 Luciaandakt i Östra Eds kyrka.
Tillsammans med hembygdsföreningen.
Gruvebäck.
13 sö 18:00 Luciafirande i Tryserums kyrka.
Barn från Tryserums friskola medverkar.

TJEJLUNKEN
Tjejlunkenstickarna.
:
Vi avslutar höstsäsongens
stickcafé den 29 nov.
Vårsäsongen börjar den 10 jan.
kl. 10.00 med två timmars
handarbete inkl fikarast.
Medtag eget fika! Stickcafeet
håller igång tills vårdagarna
lockar ut oss på vandring.
Den som vill kan så klart ta en
promenad under vintern också.
Välkomna! “

19 sö 15:00 Gudstjänst i Östra Eds kyrka.
Gruvebäck, Dimpker.

25 lö 07:00 Julotta i Tryserums kyrka.
Tryserum-Östra Eds kyrkokör med solist,
medverkar. Risberg, Dimpker.
Tryserums Hembygdsförening serverar
julottekaffe efteråt i hembygdsgården

9 sö Mässa i Tryserums kyrka.
30 sö Musikgudstjänst i Östra Eds kyrka.
Psalmsångskväll.

Böcker om bygden i serien Gård och Släkt
samt böckerna Bondungar, från Nils Dacke
till Anders Wall samt Guttormarna, adel,
präster, borgare och bönder m.fl böcker.
Mer information på
www.tryserumgardar.se under fliken Stiftelsen
där du även hittar person- och ortsregister till
böckerna.
Beställning på bockgard@tryserumgardar.se
eller 0123-35036

Långrådna Potatis
8kr/kg
40kr/5kg
160kr/20kg
Ring 070-6501634
för beställning och hämtning!
/Tommy

24 fr 23:30 Julnattsmässa i Östra Eds kyrka.
Marie Axelsson och Teresia Malm sjunger
och spelar. Gruvebäck.

JANUARI
1 lö 18:00 Musikgudstjänst i Östra Eds
kyrka. Katarina Axelsson, Barbro Lokrantz
och Marie Dimpker spelar och sjunger.
Sernheim.

ANDERS BOCKGÅRD

Upplev Tryserum på hästryggen!

Kom och inspireras

Jul i butiken
Glögg & Pepparkakor

ÖPPET

Alla
Adventshelger
27/11-19/12

Kom och rid på våra snälla Nordsvenska
brukshästar. Guidad tur för en eller två
personer. Inga förkunskaper krävs. Hjälm
finns att låna. Tur på ca 1,5 timma
500kr/person.
All ridning sker på egen risk.
För mer info och bokning kontakta Mika
Liffner mliffner@gmail.com 0706-737683

Lördagar - söndagar
13.oo - 16-oo

Jul-loppis i Ödesäng
Lördag 4/12 10-15
Lördag 11/12. 10-15
Lördag 18/12. 10-15
Säljes: julsaker, porslin,
heminredning, kläder m.m ( helt
och rent)
Sväng av vid Stjärneberg och kör
Kvädövägen ca 4,5 km.
Välkomna!

Nyårsafton
11.00-14.00

God Jul
&
Gott Nytt År
Välkommen!
/Lotta

0493-420 00, 0705-303455

www.svenska-presenter.se

Ny Skogsbruksplan?
Kontakta planläggare Jens Henriksson
0706 350 280
oppgarden@outlook.com

Åsviks Kött
Ekologiskt nötkött från
kvigor som betat ute hela
sommaren.
Det finns hela lådor och
enskilda detaljer hemma.
Info.bockgarden@gmail.com

Köttlådor:
10 kg: Ca 50% färs
paketerat om 500 gram.
Ca 5 olika styckdetaljer.
Blandat ädel- stek- och
grytdetaljer. Pris: 160
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: 150 kr/kg

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

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

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

Dahlbergs
Kross
tel: 0706715772

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.

Övriga sponsorer:
Anders Svensson Bockgård*

Anders Svets & Fordon

Bockgårdens Ved & Humle*

Bäckaskogs gård

Café Kårtorp

Dahlbergs Kross *

Design Viktor Lemper*

Echo-Butiken AB *

Fogelviks Egendom AB

Ihrsjös måleri

Jörgen Svensson

Liljestad Gård AB

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

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Långrådna Skog*

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik

Långrådna Kultur
God Jul och Gott Nytt år önskar jag alla därhemma
i stugorna.
Till våren väntar många spännande projekt,
körsång och kurser som jag hoppas ska gå att
genomföra på ett fritt och tryggt sätt.
Varmt välkomna!
Kajsa

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

Vråkabygdens Byalag

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 17 jan!
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 0123-310 48, 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

