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Vad händer i bygden i höst? Kom
ihåg att skicka in era annonser
men även texter, bilder och
inlägg till Byabladet.
"Det händer där du är om du ser
till att det händer". Vad vill du
ska hända? Genomför det! Det går!

juli-aug
Oktober
19

2022
Deadline inför Nov 16/10

Fyll på med material inför
kommande nummer och sponsra
bladet både med innehåll och
ekonomi. Tillsammans skapar vi
den bygd vi vill ha.

Tips: Kultur och skördemarknad
i Valdemarsviks kommun 1-2 oktober!

Ekbacken

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

Det åker nästan aldrig några bilar förbi här. Någon nu och då,
men det är liksom ingen ström om vi säger så.
Förutom ikväll då. Precis samtidigt som jag river remsor av
lakan och klär in trädgården med.
Jag riktigt känner hur folk vrider på huvudet. Jag försöker
gömma mig bakom en tråd, låtsas att jag är upptagen i
telefonen, tittar intresserat upp mot skogen för att avleda
blickfånget..
Min stora blommiga klänning är ingen bra kamouflage.. och
tråden är inte nåt bra gömställe. Risken är att jag syns mer
såhär, än om jag slutade försöka gömma mig,
”Va gööör ho nöu? Ha ho alle hästär hämme?”
En installation? Imiterar Venedigs tvättsträck? Ett fredsstaket?
Vit flagg? Tror hon att det är snyggt? Pyntar hon? Är det ett nytt
konstprojekt? Eller vill hon bara synas extra mycket? Få folk att
köra av vägen kanske? Som hon ställer till det..
- Nej, hon för ett fredligt krig mot rådjuren.
…
Det var en gång två rådjur. Vi kan kalla dem Rå o Riva.
De bodde i Långrådnas skogar och tog sig sällan in i byn. Det
var nämligen berg på ena sidan dalen och väg på andra, så
passagen var smal och inte så trevlig att vistas i tyckte de. Mest
en genomfart.
Men en dag satte några människor upp ett viltstängsel. Detta
för att avskärma bilvägen och känna att de inte hade bilarna
körandes på tomten. Det var också för att avskärma
trädgården och allt som växte där.
Skapa ett trevligt rum.
Rå och Riva upptäckte ganska snart hur trevligt det hade blivit
och började direkt vistas där. Varje kväll i skymningen trippade
de över vägen i sina klackskorsklövar. Rundade staketet och
tog plats i restaurangen. Mangold var en favorit. Speciellt när
den var precis avtäckt och riktigt spröd och god. En annan var
alla dessa äppelträd som skulle bli en lepagehäck. Rå tyckte
den dög precis som den var, utan ”leopard”. Riva visade hur
man drog av nya blad med tänderna på bästa sätt.
Nyvattnat och framrensat var en annan höjdpunkt, det gjorde
grödorna så där extra fräscha. Sallad. Morotsblast. Mmmm.
Varje kväll gick de på restaurangen. Vilket fantastiskt utbud,
inte alls som i torra skogen.
Och plötsligt hade värdparet satt upp pynt och girlanger också.
Det blev bara bättre och bättre det här stället …
TEXT: KAJSA NORRBY

Redaktör: Kajsa Norrby, Ansvarig utgivare: Ingalill Ivarsson Epost: Byabladet@tryserum.se
Med reservation för tryckfelsnisse & ändringar i kalendarium!

Tack för en
fantastisk sommar.
Välkommen höst

Jag har fått möta hundratals människor, här och runt om i
Östergötland denna sommar. Konserter, workshops, läger,
vandring och bokturné.
Just nu har jag fått en tjänst som Östergötlands kulturaktör för
en kulturbygdsturné i 9 månader. Jag kommer fortfarande ha
Långrådna som bas men hela Östergötland kommer att vara
min arena. Fantastiskt roligt! Du är välkommen att delta! Det är
det som är tanken, att vi skapar det tillsammans!
Jag har nu en superfin vokalensemble, vi har konsert i
Elimkapellet i Vråka 26/11! Välkomna!
Kurser, workshops och läger samt information om
kulturbygdsturnén hittar du på hemsidan!
Hemsida: kajsanorrby.se

Julmarknad i Bygdegården
Långrådna lördag den 3 december
2022
Efter 2 års uppehåll anordnar Bygdegårdsföreningen i Långrådna
åter Julmarknad och som tidigare år lördagen i andra advent.
Nya och gamla utställare hälsas välkomna. Vi tillhandahåller bord
till en kostnad av 100:- per bord. Bordens storlek är 68x120 cm.
Max 3 bord per utställare.
Marknaden är öppen för besökare från kl 10.00 till kl. 15.00 För
utställare är bygdegården öppen från kl 8.00.
Välkommen att boka det antal bord du önskar före den 20
november
Återbud senare än 1 december debiteras med 100:Ring Marie.Louise på telefon 070-6163582

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

Dahlbergs
Kross
tel: 0706715772

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

Teaterhöst i Långrådna
Bygdegård

Välkommen till Bygdegården i Långrådna och en spännande
teaterhöst
Onsdag den 9 november kl 19.00 kommer Östgötateatern
och spelar ”Fly me to the moon” Entré 150:- Paus med
kaffeservering.
Boka gärna din biljett på tel.nr 070-6163582. Swish eller
kontantbetalning
Fredag 25 november kl 19.00 kommer Riksteatern med
”Landsbygdsupproret” medlem i Riksteatern betalar 200:icke medlem 240:Boka gärna din biljett på tel.nr. 0734-227229 Swish eller
kontantbetalning vid entrén. Paus med kaffeservering.

NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS!
VÄLKOMNA LÖRDAGEN DEN 22 OKTOBER TILL
LÅNGRÅDNA BYGDEGÅRD

RÖJARDAG MED GUIDNING
VID FÅGELVIKS BORGRUIN

KVÄLLENS ORKESTER ÄR:

Holens
VI SAMLAS KL 19.00 FÖR ATT ÄTA EN TRERÄTTERS MENY OCH
UMGÅS EN STUND
KL 21.00 BÖRJAR DANSEN OCH I PAUSEN SERVERAS KAFFE OCH
KAKA
PRIS: MAT, DANS OCH KAFFE 350,-- , MEDLEMMAR BETALAR 320,-ANMÄLAN SENAST 16 OKTOBER TILL: MARIE-LOUISE 0706-16 35 82,
ANN-MARIE 0736-73 78 45 ELLER INGER 0493-420 48
VÄLKOMNA
BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN

Insamling för VÄRLDENS BARN

Vecka 39 - 40, 26 /9 - 9 / 10 2022.
Swisha gärna en gåva gm. Tryserums Rödakorsgrupp.
Swish nr: 123 235 34 07.
Skriv världens barn på meddelande.
------------------------------------------------------------------------------

Valdemarsviksbygdens Rödakorskrets
söker frivilliga som vill arbeta i Secondhand butiken
Kupan. Är du intresserad hör av dej till Birgit Njord-W
mobil : 070 3807509 el. mail : birgitnjordw@telia.com
GÖR EN INSATS. ALLA BEHÖVS
/Tryserums Rödakorsgrupp

LÖRDAG 29/10 kl. 10.00 – 14.00
Fågelviks borgruin och området omkring är en av kommunens ”finare”
historiska platser och dessutom naturskönt. Nu tar vi andra steget mot
att utveckla platsen som besöksmål genom att åter röja sly och ta bort
nedfallna grenar m.m.
Alla kan hjälpa till.
Till största delen behöver vi hjälpande händer som kan bära/lasta
grenar och ris. Du tar med dig egen dryck, klär dig i lämpliga kläder och
avsätter några timmar, så bjuder vi på korv med bröd och inleder med
guidning om platsens historia.
Du tar dig dit genom att åka till nuvarande Fågelvik, där skyltar leder
dig vidare söderut förbi ladugården till borgruinen. Avståndet från
parkeringen till borgen är cirka 1 km. Tiden från Valdemarsvik till
borgen är 20 minuter med bil plus 10 minuter gångväg. (Är du mindre
rädd om bilen, så kan du åka hela vägen).
Välkommen till en förhoppningsvis vacker höstdag i det fria!

Skördegudstjänst den
9/10 kl.15.00 i Östra Ed.
Tryserum-Östra Eds kyrkokör medverkar.
Kaffeservering och auktion efteråt på skördealster
(som man gärna få ta med).
Pengarna går till Världens barn.
Lars Linnarsson kyrkoherde
Marie Dimpker kyrkomusiker

TJEJLUNKEN
:
3 Okt. Vandring vid Ramsdal.
Samling hos Tarja.

Höstöppet
Lördagar-Söndagar
13.00-16.00
Mycket nytt!
Extraöppet
Skördefesten 1-2 Oktober
Lördag 10.00-16.00
Söndag 11.00-16.00
Fika i all enkelhet
Välkommen!
LOTTA
0493-420 00 / 070-5303455
Vi finns 2 km söder om Långrådna

www.svenska-presenter.se

2 okt 11:00 Mässa i Tryserums kyrka. Konfirmander och
unga ledare, Jacob Sernheim, Björn Larsson, Ingela
Jansson, Marie Dimpker.
9 okt 15:00 Skördegudstjänst i Östra Eds kyrka. TryserumÖstra Eds kyrkokör sjunger. Lars Linnarsson, Marie
Dimpker. Efterföljande kyrkmöte.
10 okt 11:00-14:00 Vi öppnar upp för gemytlig samvaro i
kyrkan mellan 11:00-14:00. Schiörlinorgeln kommer att
brusa runt tolvslaget och kaffe och smörgås serveras.
Insamling för Världens Barn.
16 okt 15:00 Gudstjänst i Tryserums kyrka. Björn Larsson,
Marie Hallingfors.
30 okt 15:00 Ekumenisk mässa i Östra Eds kyrka. För alla
församlingar i kommunen. Lars Linnarsson, Marie Dimpker
m fl.

10 Okt. Grännäsområdet, samling vid
parkeringen vid stora
fotbollsplanen.
17 okt. Säsongsavslutning. Vi går till
Stenebo gruva och samlas vid
parkeringen vid Stensnäs. Därefter
gemensam dagens lunch hos Helens
Spis och Skafferi i Ukna.
24 okt börjar stickcafeet i
Tryserums Hembygdsgård. Vi ses där
varje måndag tom den 5 dec.
Vandring och stickcafé börjar kl 10
på anvisad plats och håller på ca 2
timmar. Ta med fika till rasten.
Tjejer i alla åldrar välkoma!
Kontakt: Lilian 0730984845.

Åsviks Kött
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- stekoch 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

Val på Tryserums Friskola
Årskurs 6 har bildat tre olika partier som heter:
STNWpartiet, Sverigepartiet och Djur och Naturpartiet.

Först bildade vi tre partier. Sen fick vi välja frågor till våra partier. Efter det gjorde alla partier var
sitt valmanifest, vi utvecklade våra frågor och skrev ner argument till dom.
Sedan gjorde vi affischer och satte upp inne i skolan och ute på skolgården. Efter någon vecka
gick vi till alla klasser och presenterade våra partier.
Till sist hade vi valstuga där alla barn fick komma och ställa frågor om våra partier.
Äntligen kom valdagen där alla fick rösta på de olika partierna.
En person från varje parti fick stå i trappan med röstsedlar, så fick klasserna komma, ta
röstsedlar och sen gå upp till ett klassrum. Där fick de ett kuvert att lägga sin röstsedel på det
parti dom tyckte var bäst. Sen gick de in till en lärare och lämnade sitt kuvert i en valurna.
På lunchrasten fick vi veta resultatet.
Djur och Natur-partiet fick 14 poäng,
Sverigepartiet fick 15 poäng och
STNWpartiet fick 30 poäng och vann valet på
Tryserums Friskola.

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

grus och jord. Vi utför maskintransporter.
Grävning av diken-Enskilt avlopp

Efter valet samarbetar alla partier med några
utvalda frågor från det vinnande partiet.
Datum: 15/9-2022.
Namn: William Ekström och Tyra Eriksson.

Sponsorer

Grusning och saltning av vägar. Vi säljer även

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*

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 okt!
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

