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FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

2016 COLLECTION

Tryserums Intresseförening, Tryserums Hembygdsförening, Östra Eds Hembygdsförening
Vårt Byablad är i stort behov av
sponsorer och annonsörer för att finnas!
Se till att bli sponsor och hjälp bladet bli
19
20
ännu bättre genom att skriva och
annonsera i det!
2020
Vill ni vara med och sponsra Byabladet
så kostar detminst 750 kronor för
Deadline för maj-numret
föreningar och minst 1500 kronor för
företag, och då får ni ert (föreningen eller
17 april
företagets) namn i sponsorrutan i bladet.
Ni får också annonsera fritt i varje blad. Mindre och större bidrag är
förstås också välkomna. Skicka in ert bidrag till bg 5707-8867.

April
juli-aug

Andas
Det luktar vår! Himlen är klarblå! Tussilago!
Blåsippor! Örnar som seglar! Tranor som ropar!
Lärkor står i skyn och koltrasten sjunger! Marken
sjuder av liv! Vinden är frisk och stark!
Klä upp dig, gör en kopp te, öppna fönstret där du är
titta ut och andas lugnt.
Världen gungar runt oss pga Corona epidemin.
Men vi har varandra och landsbygden har frisk luft. Vi
kan producera det vi behöver om det behövs. Det är
långt mellan husen men nära mellan människorna.
Hjälp kan ha många skepnader.
Be om hjälp & erbjud hjälp.
” this too shall pass ”

Vi startar Naturstigen (fågelstigen) 1 April-30 September
Stigen med sina 10 frågor är öppen dygnet runt. Start vid parkeringen
mellan kyrkan och skolan i Tryserum.
/Naturstigsklubben

TJEJLUNKEN INSTÄLLT
Vårterminens organiserade tjejlunkenvandringar i
Tryserum med omnejd är inställda.Håll upp konditionen
med egna vandringar, och så ses vi till hösten. Resan
som vi talat om gör vi i höst istället.Info: fågelstigens
frågor vid Tryserums kyrkas parkering finns uppsatta
från och med 1 april.Ha det gott och hör gärna av
varandra och till mig. / Lilian 0730 984845

INSTÄLLT
Den planerade dansen i Bygdegården 4 april
inställd p g a det rådande
läget/Bygdegårdsföreningen
Redaktör: Kajsa Norrby, Ansvarig utgivare: Ingalill Ivarsson Epost: Byabladet@tryserum.se

Med reservation för tryckfelsnisse
& ändringar i kalendarium!

Kalender APRIL 2020

4 lö 18:00 Helgmålsringning vid Tryserums klockstapel.
Invigning av årets helgmålsringningar.
6 må 18:00 Passionsandakt i Tryserums kyrka.
9 to 19:00 Skärtorsdagsmässa i Östra Eds kyrka.
10 fr 10:00 Påsköppet i Holmtebo by 10/4, se annons
12 sö 09:00 Påskdagsmässa i Östra Eds kyrka.
13 må 15:00 Musikgudstjänst i Tryserums kyrka.
Efterföljande kyrkmöte.
19 sö 15:00 Husförhör i Tryserums hembygdsgård.
23 to 10:00. Länsstyrelsens fältdag, se annons
25 lö. 16:00 Årsmöte Vråka, se annons

Virtuellt sångprojekt online: IsolationSingers. Återkommande se hemsida!
https://sites.google.com/view/isolationsingers/home
Alla är välkomna! Ett sätt att umgås och göra något ihop trots isolering under
corona!

Grusning och saltning av vägar. Vi säljer även grus och

Våröppet
Lördagar-Söndagar

13:00-16:00
AprilÖppet
PåskÖppet

Långfredag & Påskdagen
13.oo-16.oo
(Påskafton & Annandag påsk STÄNGT)
Välkommen!
Lotta
0493-420 00/411 86
www.svenska-presenter@live.se

jord. Vi utför maskintransporter.
Grävning av diken-Enskilt avlopp
Planering av tomter-Skogsvägar
Håkan 070-347 53 02 Robert 070-323 90 31

Ekbacken
INSTÄLLT

Långfredagen den 10/4, från kl 19.00.
Vårens sista Fredagskväll på Ekbacken, Långfredagen den
10/4, från kl 19.00. Enklare påskbuffé. Underhållning av Bo
Krister som spelar o sjunger 60- o 70-talsmusik!

Cementblandare uthyres.
Kräver 220 volts eluttag.
300kr per dygn inklusive moms.
Bäckaskogs gård,
Magnus Dahlgren
Tel 0708347282,

Påsk i Lilla Återbruket Vråka
Långfredagen 10/4 & Påskdagen
12/4 kl.11-15
Hjärtligt välkomna att fira påsken i
Lilla Återbruket.
Vi fyller hyttan med inspirerande
vårfärger och dukningar med våra
handdrivna glas. Hoppas vi ses!
info@lillaaterbruket.se
Tel.073-673 46 36
/Märta

VRÅKA
Vråka Byalag har årsmöte
lördag 25 april klockan
16.00.
Därefter pub med
smörgåstårta. Vänligen anmäl
närvaro till Lina 0730616275
eller Birgitta 0736700123

Påsköppet i Holmtebo by 10/4
kl. 10.00-16.00
Öppet i Holmtebo skinnbod, Holmtebo gårdsbutik-Lissas
skafferi och öppet hus på Holmtebo stuteri fikaförsäljning,
hingstvisning. Följ oss gärna på facebook, det händer i
Holmtebo by
Välkomna ! /Christer och Anna Hägge Nilsson, Elisabeth och
Johan Ljungstorp

Pga corona gungar även min verksamhet som så mycket annat.

MEN NU KÖR JAG IGÅNG ONLINE!

Jag drar igång ett projekt som alla kan delta i hemma, helt utan smittorisk!
Projektets syfte är att få folk att mötas och sjunga tillsammans och för ett
litet tag känna gemenskap och glöm krisen.
VARJE SESSION ÄR ÖPPNA FÖR ALLA!
https://sites.google.com/view/isolationsingers/home

FÖR ATT FÅ INFORMATION OM HUR!
FÖLJ MIG PÅ FACEBOOK
ELLR BESÖK HEMSIDAN
eller sms
0739-881399

#IsolationSingers

Länsstyrelsen inbjuder till fältdag om
naturvårdsbränning i Kvädöfjärdens
naturreservat
Till Skogsägare Tryserum-Östra Ed
Grannar till Kvädöfjärden
Sommarboende Ekudden

Lägg Torsdagen den 23/4 2020
Tid; 10.00-14.00 ca
Mötesplats; Kaffebrasa vid Ekuddens vindskydd, P-plats vid infoskyltarna
Program; Baggholmensbrännan från 2017, 2020 års planerade
bränna Hässeldalen
Bakgrund; Länsstyrelsen jobbar sedan några år tillbaka med
naturvårdsbränning som skötselmetod i olika naturreservat. Detta
för att gynna de strukturer och arter som är beroende av elden
som genom årtusenden danat våra skogar.
I spåren av de senaste extremsomrarna med höga temperaturer,
långa torrperioder och stora brandkatastrofer växer kritiken mot
naturvårdsbränningarna.
Vi vill bjuda in till ett möte för att visa hur vi jobbar, diskutera och
ventilera alla frågeställningar kring naturvårdsbränning.
Var vänlig anmäl Ditt deltagande till Mikael Burgman 0730-266475
(Kaffe och lunch)
Varmt Välkomna! lite brödtext

ROYS HANDELSTRÄDGÅRD
Påsköppet!
Nu är våren här och handelsträdgården öppnar
växtförsäljningen.
Öppet 10-16.00 alla dagar under påskhelgen (9-13 april)
Vårtider April
Kom och hälsa på oss och se vad vi arbetar med så här års.
Plantering av växter och delning av perenner är i full gång.
Till försäljning har vi vårfägring såsom ljuvliga påskliljor och
penséer, tidiga perenner, olika jordprodukter och varför inte
en läcker planta av ramslök.
Öppettider: 10-16.00 alla dagar under påsken (9-13 april) 1016.00 vardagar efter påsk (från 14 april) Välkomna!

Åsviks Kött
Vi säljer ekologiskt nötkött från vår
Krav-märkta djurbesättning.
Nu har vi frysta styckdetaljer hemma
till försäljning. Allt från filé till färs.
Kontakta oss för mer information.

Köttlådor:

Biskopsbesök i hembygdsgården

10 kg:
Ca 50% färs paketerat om 500 gram.
Ca 5 olika styckdetaljer. Blandat ädelstek- och grytdetaljer. Pris: 150 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: 140 kr/kg

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

Under först veckan i mars genomförde vår biskop,
Martin Modéus, en biskopsvisitation i ValdemarsvikRingarums pastorat. Veckan avslutades med en
festmässa och visitationsstämma i Tryserums kyrka.
Under veckan besökte han många ställen i
kommunen och ett av ställena var Tryserums
Hembygdsgård där han träffade Tryserums
Hembygdsförening, som har ett nära samarbete med
kyrkan. Föreningen berättade om samarbetet, de
renoverade gravkorsen och om byggandet av
klockstapeln i Västertryserum. Dock hann han inte se
stapeln utan fick nöja sig med modellen. På bilden
syns kyrkoherde Matilda Helg, biskop Martin Modéus,
Sven Bråkenhielm från Tryserums Hembygdsförening
och kyrkokyrkorådets ordförande Torvald Karlsson.

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

Dahlbergs
Kross
tel: 0706715772

prel. Utgivningsplan Byabladet Våren 2020
MÅNAD

DEADLINE MATERIAL UTGIVNINGSDAG

Maj

17/4

28/4

Juni - "sommarnummer"

17/5

ej klart

24/7

31/7

även till sommarboende
Augusti (inför hösten)

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

Roy Thellmans Handelsträdgård*

SEOM Fritidshus AB

Stjärnlanda Flygfältsförening

Svenska Kyrkan *

Bäckaskogs gård*
Svenska Presenter *

Café Kårtorp
Tjejlunkenstickarna *

Dahlbergs Kross *
Tjust-Eds Maskin AB *

Echo-Butiken AB *
Tryserums Friskola

Fogelviks Egendom AB
Tryserums Röda Korsetkrets

Fågelviksgruppen
Valdemarsviks El AB

Ihrsjös måleri

Vråkabygdens Byalag *

Jörgen Svensson

Vångströms Golv eftr. AB

Liljestad Gård AB

Västerums Entreprenad *

LRF Tryserum/Östra Ed

Åsviks Kött *

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Långrådna Skog

Åsviks Säteri

Östra Eds Rödakorskrets

Östra Ed-Tryserums

Bygdegårdsförening *

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik

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 april!
Sponsorer får gratis medverka i kalendariet, i annonser och under rubriken Sponsorer på sista sidan. För övriga kostar annonser 100 kr styck.
Redaktionen: Kajsa Norrby, Långrådna Gästgivaregård 1, 615 92 Valdemarsvik, epost: kajsanorrby@hotmail.com • 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

