SPRINGT
BYABLADET
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
ännu bättre genom att skriva och
19
20
annonsera i det!
Vill ni vara med och sponsra Byabladet
2020
så kostar det minst 750 kronor för
föreningar och minst 1500 kronor för
Deadline för SEP-numret
företag, och då får ni ert (föreningen
17 aug
eller 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.

Augusti
juli-aug

Håll utkik på hemsidan
för vårt program som i
år kan se annorlunda
ut.
www.hembygd.se/tryserum

Tryserums
Hembygdsförening

Stöd vår förening genom att köpa årsboken. Här kan du läsa om
hembygdsföreningens arbete, vad som hände för hundra år sedan
och annat smått och gott med anknytning till Tryserum som vilka
fåglar som skådades vid Rånen förra året, August Franks liv och
mycket mer.Försäljningsställen är Vångströms Golv, Samelius Ur &
Guld, Hallings Interiör och Turistbyrån i Valdemarsvik. Vi säljer den
också i hembygdsgården när vi har öppet.

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

Fågelvandring i Tryserum 2020

Den sedvanliga fågelvandringen genomfördes i år för
26 gången i en blygsammare tappning pga. rådande
läge (6 deltagare). Årets upplaga bistod i att vi
knallade ner till fågeltornet vid Rånen och parkerade
på våra ryggsäckar. Vädergudarna var med oss och
bjöd på en underbar morgon och fåglarna uteblev
inte, vi räknade in 52 arter där Brun kärrhöks bobygge
var året raritet. Den medhavda matsäcken gav ju en
extra njutning i morgonsolen. Tryserum 2 maj 2020
John/Janne

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

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

Med reservation för tryckfelsnisse
& ändringar i kalendarium!

Möt blicken, byt ett leende och ta med egen
matlåda
Kalender Sommar 2020
Augusti
2 sö 11:00 Konfirmationsmässa i Tryserums kyrka. Konfirmation och
mässa av våra konfirmander. Gruvebäck, Jansson, Främberg,
unga ledare.
2 sö 13:00 Sommarmöte Östra eds hembygdsförening, se annons
9 sö 18:00 Musikgudstjänst i Östra Eds kyrka. Marie Axelsson och Teresia
Malm sjunger och spelar. Gruvebäck. OBS! Anmälan till exp.
0123-10113 senast fredag 7/8.
23 sö 15:00 Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Sernheim, Hallingfors.
30 sö 15:00 Gudstjänst i Tryserums kyrka. Linnarsson, Främberg

Sep
5 10.00 Mopperally, start Långrånda Kultur! anmäl dig till Östra eds
Hembygdsförening, se annons
6 13:00. Västerumdagen, se annons
Östgötadagarna & Smaka på Tjust inträffar i Sep, mer info i septemberbladet
om hur och när.

GLASHYTTAN I VRÅKA
Sommarens öppettider:
20 juni – 16 augusti,
tors-sön kl. 11-15
22 augusti, lör kl.11-15
29 augusti, lör kl.11-15
Kontakt:
facebook: Lilla Återbruket
www.lillaaterbruket.se,
info@lillaaterbruket.se

Kommer vi glömma bort hur man tar i hand, hur man kramar om sina vänner,
räcker över en kopp vatten till den som satt i halsen, klappar grannen på axeln,
pratar obehindrat med den du möter och skrattar högt utan att oroa sig för
aerosol och saliv.
Vi måste hitta nya vägar att leva roliga, intressanta, viktiga liv, vi kan inte isolera
oss, inte bara, vi måste också vara kreativa och hitta nya sätt så livet blir
levande. Det mest levande är flocken, vi är flockdjur.
Det går att hälsa på riskpersoner med riskfritt avstånd men känna riktig kontakt
ändå - närvaro ligger inte bara i det fysiska utan kan lika väl vara en konst i att
lyssna och se. Det går att ses korta stunder ute - det betyder inte att det är
mindre värt för att det är kort och är det kallt kan man gå en promenad ihop
eller ta på sig mer kläder, det är inte krångligt. Det går att äta tillsammans fast
alla har sin egen mat, tallrikar och bestick - det betyder inte att man är självisk
och snål som inte delar med sig. Det går att göra gemensamma utflykter fast
alla åker egen bil - det är inte så miljövänligt men det är inte heller tillkrånglat
eller avvisande, det kanske betyder att mormor och barnbarn kan uppleva något
ihop.
Jag tror vi behöver lära oss ny respekt och ödmjukhet, visa omtanke och inte gå
på gamla signaler, så som vi brukar tolka dem. En människas behov av att
backa ett par steg, ta egen bil, äta eget fika, har inte med dig som medmänniska
att göra, användning av handskar, munskydd eller noggrann spritning av händer
handlar inte heller om rädsla för dig. Möt blicken på den du inväntar i gången
på mataffären, byt ett leende eller ett ord trots avståndet, blicken smittar inte,
inte med virus i alla fall men kanske med energi och livslust!
Vi kanske inte kan börja leva som vanligt på länge än, flera år, vi vet inte, men
vi kan hitta nya vägar för mänskliga liv även i detta. Jag vill inte tro att vi
kommer glömma hur det obehindrade nära umgänget, den fysiska kontakten
går till, jag blir tårögd bara jag tänker på att få krama om familj och vänner
igen, de kramarna vill jag inte missa, men i väntan på den tiden vill jag leva och
känna samhörighet med mina medmänniskor. Vi får lära oss röra oss på nya
sätt och försöka hjälpa varandra hitta modet. Respekt för situationen är inte
rädsla och sökande efter nya vägar är inte dumdristighet.

Respektfull kreativitet är kärlek.
Tankar om natten: Kajsa Norrby

Sommarmöte

Östra Eds hembygdsförening inbjuder till sommarmöte och försenat
årsmöte. Söndagen den 2 augusti kl 13:00 vid hembygdsgården.
Årsmötesförhandlingar, föredag och kaffeservering.
Om coronabestämmelserna gäller då så sitter vi ute med
säkerhetsavstånd. :-)
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna.

Grusning och saltning av vägar. Vi säljer även
grus och jord. Vi utför maskintransporter.

Mopperally

Vi gör om succen från förra året och bjuder in till veteranmopedsrally i den
vackra bygden runt Långrådna 5 sep. Mopperally kl 10. Start vid Gästgiveriet i
Långrådna. Ta med dig din veteranmoped och kom och kör. Snitslad väg från
Långrådna till Tryserum.
Startavgift 150kr
Målgång i Långrådna Kultur.
Kontaktperson: Jörgen Svensson
Telefon: 0705-870732
Arrangör: Östra Eds Hembygdsförening
& Långrådna Kultur
E-post: Info@ostraed.se

Västerumdag

Den 6 september kl 13:00
Vi träffas vid gamla handelsboden i Västerum där vi fikar och talar om gamla
tiders vanor och levnadsbanor. Kort föredrag om händelser som påverkat byn
och dess innevånare.
Kaffeservering
Mellangården Västerum
Kontaktperson: David Fogelberg
Telefon: 0705-233069
Arrangör:
Östra Eds hembygdsförening
E-post: info@ostraed.se

Grävning av diken-Enskilt avlopp
Planering av tomter-Skogsvägar
Håkan 070-347 53 02 Robert 070-323 90 31

ROY

THELLMANS

HANDELSTRÄDGÅRD

Långrådna
I handelsträdgården finns nu:
sommarblommor
perenner
köksträdgårdsväxter
kryddor
olika jordprodukter till din trädgård

Öppettider:
10-18.00 vardagar
10-16.00 helger
Utekassa och möjlighet till självbetjäning
Vi tar Swish
Varmt välkomna Önskar Roy & Co!
Roy Thellmans Handelsträdgård
Långrådna Gästgivaregård 1,
615 92 Valdemarsvik
Roy: 073-4142152 green_copy@live.se Facebook & Instagram:
@roythellmanshandelstradgard Hemsida: www.roythellmanshandelstradgard.se

I höst planerar jag att erbjuda bl.a:
-Körsång online
-Mindre sångensembler, stämsång, musikaliskt arbete, där varje person
ansvarar för en stämma, blandad repertoar och olika nivåer och repertoar i
olika grupper, beroende på deltagare.
-Virtual choir, möjlighet att ingå i redigerad körfilm online,
-Körsång om det är möjligt
-Skrivarkurser och helgkurser för mindre grupper
Mitt arbete som pedagog och arrangör inom sång och musik är kämpigt pga
pandemin. Jag vet fortfarande inte hur hösten kommer att se ut men
hoppas på att kunna erbjuda anpassade kurser och evenemang och kreativa
projekt. Hoppas du vill delta! Det betyder verkligen allt att du kommer för att
det ska bli av.
Anmäl dig till nyhetsbrev ! kajsanorrby@hotmail.com
Följ oss på facebook för senaste uppdatering och mer information!
Varmt välkommen!
/Kajsa Norrby

LOPPIS
LÅNGRÅDNA
Augusti öppet!
Fredag 11-17
Lördag 11-17
Varmt välkomna!

TJEJLUNKEN:

/TOMMY & KARIN

Augusti Öppet

Välkommen till Tjejlunkenvandrarna.
Coronavandring med avstånd och eget ansvar.
!7/8: Vi går naturstigen vid Tryserums kyrka.24 8: Vandring till
Bidalegölen. Samling vid parkeringen vid Tryserums kyrka.
31/8: Sätterrondan. Samling vid parkeringen vid Tryserums kyrka.
Vi ses kl.10.00 varje gång. Medtag fika. Vandring + fikarast
brukar bli ca 2 timmar.
Kontakt: Lilian 0730 984845.

Lördag-söndag 13.oo-16.oo
Välkommen!
Lotta
0493-420 00 0705-303455
www.svenska-presenter.se

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

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

Dahlbergs
Kross

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

tel: 0706715772

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

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

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik

Roy Thellmans Handelsträdgård*

SEOM Fritidshus AB

Stjärnlanda Flygfältsförening

Bockgårdens Ved & Humle*
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

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Åsviks Kött *

Åsviks Säteri

Östra Eds Rödakorskrets

Långrådna Skog*
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 aug!
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

