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Vill du sponsra
Byabladet och därmed
annonsera fritt?
Vi tar gärna emot nya
sponsorer för vårt
Byablads fortlevnad. 
Att sponsra kostar
minst 750 kronor för
föreningar och minst
1500 kronor för
företag, och då får ni 

April
2 0 2 1

ert (föreningen eller företagets) namn i sponsorrutan i
bladet. Ni får då också annonsera fritt i varje blad.
Mindre och större bidrag är förstås också välkomna.
Skicka in ert bidrag till bg 5707-8867.

Deadline för maj-numret 
17 april

Ekbacken 

Med reservation för tryckfelsnisse
 & ändringar i kalendarium!

Fler kurser  & evenemang kommer vartefter. Kontakt: info@kajsanorrby.se
NY Hemsida: www.kajsanorrby.se

 I  ap r i l  bö r j a r  v i  med  avs tåndsvandr i nga r .
 
12  ap r i l :  V i  gå r  Natu r s t i gen  fö r  fö r s ta  gången  i  å r .
19  ap r i l :  Smedsto rp  –  B i da l evägen  –  B i da l egö l en  -
I nge l sbo .
26  ap r i l :  Sä t te r rondan .
 
Samt l i ga  gånger  t r ä f fas  v i  v i d  pa rke r i ngen  v i d  T ryse rums
ky rka  k l . 10 .00
Ta  med  eget  f i ka  och  t änk  på  a t t  hå l l a  avs tånd .
T j e j e r  i  a l l a  å l d ra r  vä l komna !  I n fo :  L i l i an  0730  984845

TJEJLUNKEN:

Långrådna By Kajsa
Jag gör konstverk i som av lampskärmar genom att återbruka

material. Vill du ha en lampa dedikerad till någon, kanske har du
sparat din pappas gamla skjorta eller mormors gardiner. Kanske en

plats du älskar & några minnen & citat som du vill ska bli ett
konstverk?  

 @Langradna_by_Kajsa , info@kajsanorrby.se 



 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

 

AprilÖppet 
Lördagar 13.oo-16.oo

 

Påsköppet
Långfredag och Påskdagen

13.oo-16.00
 
 

Öppnar gärna annan tid så
du/nikan få egentid i butiken.

Slå en signal eller skriv ett sms.
 
 

Välkommen! 
Lotta 

 
0493-420 00 0705-303455 

www.svenska-presenter.se

Påsk i Lilla Återbruket 
Långfredagen 2/4 &

påskdagen 4/4 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! /Märta 

Våren är äntligen här!
välkomna till 

Roys handelsträdgård !  
Vi är glada att äntligen få öppna
handelsträdgården igen !

Lagom till påskhelgen kommer det att
finnas färgglada penséer,
minipåskliljor, bellis, primula samt
snittblommor av påskliljor och
tulpaner. Vår ramslök är som finast
just nu och finns också till försäljning.
Vi öppnar Skärtorsdagen (1 april)
klockan 10.00.

Varmt välkomna!
/hälsar Roy & Co.

Så här ser våra öppettider ut :
Påskhelgen (1-4 april): 10.00-16.00
Annandag påsk: stängt
Under april: vardagar 10.00-16.00

 
Från 1 maj: öppet alla dagar i

veckan
 



Hurra! Barnkonventionen har blivit lag! 

Flera av artiklarna i barnkonventionen handlar om barns
kulturella rättigheter. Det tycker vi är viktigt på Tryserums
Friskola, och vi har sedan några år tillbaka en egen Kulturplan
för att se till att alla våra elever får uppleva olika kulturformer.
Vår ambition är att erbjuda barnen som är 1-5 år minst tre
professionella kulturupplevelser under förskoletiden. Det kan
t.ex. vara dans, musik, teater eller litteratur. 

I skolan är vår ambition är att ge eleverna minst en
professionell kulturupplevelse per år. I förskoleklass får
eleverna göra trickfilm med Mikael Lembke, i årskurs 3 åker vi
till Cnema med eleverna och gör animerad film. I årskurs 6 åker
vi till en större teater för uppleva en föreställning i stor salong.
Vi har ett bra samarbete med Ung Scen Öst som ofta besöker
vår skola med sina uppsättningar. Genom Skapande Skola får vi
även del av ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd, de söks av
mig och Gun Töllefsen på Kulturen i Valdemarsviks kommun.
Det gör att vi kan erbjuda kommunens barn och unga häftig
kultur från hela landet. I år kommer årskurs 2 få se
teaterföreställningen Robotdiktatorn.

Eleverna som har bild jobbar med "månadens konstnär". I
början av lektionen visar jag bilder, kanske en filmsnutt och sen
berättar lite om människan bakom konsten. Varannan månad
en kvinnlig och varannan månad en manlig konstnär. Jag måste
erkänna att jag har fått jobba lite mer för att hitta både
information och bilder av kvinnliga konstnärer. Vi vet ju att
kvinnor tyvärr har stått tillbaka genom historien, och jag vill ju
inte själv fortsätta i den andan.

Efter genomgången av konstnären skapar barnen med något
som anknyter till det material eller ämne som konstnären
förknippas med. De har skulpterat fantastiska figurer med
inspiration av Niki De Saint Phalle, tecknat skräckbilder som
Hans Arnold eller målat utomhus med inspiration av Ellen
Trotzig.

Jag har byggt upp en ganska stor bild-bank av alla konstnärer vi
har tittat närmare på. Vi tar ofta fram dem, jämför, diskuterar
och inspireras. Både bilderna och konstnärernas livsöden är
utmärkta att ha till grund för samtal om livet, döden, kärlek,
familj, psykisk hälsa, sjukdomar, livslust och fantasi.
I framtiden önskar jag att barn och unga ska få mer lika
livsvillkor. Vi kan gå åt det hållet på många sätt. Vi hoppas att
vår kulturgaranti ska öka möjligheten att uppleva konst, musik,
teater eller annan scenkonst. Har en aldrig fått sitta i en
teatersalong, eller strosa rund bland konsten på ett stort
museum är chansen att det barnet söker sig till de miljöerna
som vuxen små. Med om vi tillsammans ger alla barn och unga
möjligheten att ta del av konst och kultur är det däremot ganska
troligt att de kommer känna: Det här är något för mig, både nu
och som vuxna.

Till sist skulle jag skulle vilja tipsa om en liten kort film som
heter Tusenkronorsloppet. Den visar på ett tydligt sätt hur vi
behöver jobba för fler unga ska kunna växa upp och känna att
de är en del av samhället.

Mika Liffner
Tryserums Friskola

 

Söndagen den 21/3 var det vallfärd till Västerum där en
mjölkpall var fylld med brödpåsar till försäljning och i
Kerstin och Jörgens trädgård fanns det kaffe och fika.  

Vi får inte glömma vår omvärld och varandra. Det finns så många svåra
och livshotande saker i vår värld. Pandemier är ett hot men så är även
ENSAMHET och SVÄLT/FATTIGDOM.  

Att leva i en bygd som kommer ihåg att tänka på andra även när vi
själva tycker det är tufft i våra egna liv är fantastiskt. Och tänk, jag tror
det gör att vi mår bättre om vi orkar bry oss och dela med oss.
Dessutom fick vi ju i detta driftiga engagemang från ett par lokala
bagare ses ute med avstånd och känna att vi inte är ensamma. 

Kajsa Norrby 

Fakta: 
I vårt land har det funnits en tradition att samla in pengar till
Lutherhjälpen under fastan. Lutherhjälpen bytte namn och heter
numera ACT Svenska kyrkan. (Act betyder att agera, men också Action
by Churches Together)

Årets kampanj heter" Under samma himmel". Aldrig har så många
människor varit beroende av humanitär hjälp och aldrig har antalet
ökat så mycket som under 2020. Lidandet behöver inte beskrivas men
behovet av hjälp och stöd är enormt.

På midfastosöndagen eller brödsöndagen brukar vi ha försäljning av
bröd i kyrkan till förmån för ACTs fastekampanj vilket vi inte kunde i år.
Då kom tanken upp om att vi kunde genomföra en fastemarsch i stället
för att kunna samla in pengar till behövande på ett smittsäkert sätt. Vi
bakade, lade lappar i brevlådorna och annonserade på Facebook och
väldigt många kom. Idag har vi fått in 5650 kr . Stort tack till alla som
kom!!!

 
Kristina Bergnehr en av initiativtagarna och bagarna

PS. Allt skedde med med mycket ansvarsfult utförande och stor omtanke från initiativtagare! 

Fastemarsch 

  Bröd till folket! 



Sponsorer Övriga sponsorer:
Anders Svensson Bockgård

Anders Svets & Fordon

Bockgårdens Ved & Humle

Bäckaskogs gård

Café Kårtorp

Dahlbergs Kross *

Echo-Butiken AB *

Fogelviks Egendom AB

Ihrsjös måleri

Jörgen Svensson

Liljestad Gård AB

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Långrådna Skog

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik

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

Den 27:e februari får vi hem

en ny omgång färska

köttlådor. Ekologiskt nötkött

från kvigor. Välkommen att

beställa en låda.

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

Ring in din beställning till

Linnea: 073-5445320

Kalle: 073-5156384

Dahlbergs
Kross

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 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 

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.

Behöver du makadam, kross, grus, 

singel, sand?

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

Åsviks Kött

Byabladet

tel: 0706715772

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


