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Deadline för SOMMAR-numret
16 juni

Vill du dela med dig av
något som hänt eller
informera om något som
kan vara av intresse för
fler än dig så är du
välkommen att skriva ett
inlägg i Byabladet. I mån
av plats så tas det med!

Alla som vill vara med
på Byabladets maillista
Om ni vill ha en påminnelse om att skicka in era
annonser till Byabladet så sammanställer jag nu en
maillista för att kunna påminna er lite innan deadline
Vill ni vara med på den listan så skicka ett mail till
mig: kajsanorrby@hotmail.com
Döp mailet till "Byabladet maillista"! Ingen är med på
listan automatiskt! Du måste skicka ett mail under
denna rubrik.
Även du som inte är sponsor men vill skriva eller
informera om saker i bladet kan gärna vara med på
listan!

MUSIKGUDSTJÄNST PÅ MIDSOMMARDAGEN
Helt enligt traditionen så kommer Pelle Björnlert med sina
spelkamrater att förgylla midsommardagen i Östra Eds kyrka
klockan 17:00 med trallvänlig folkmusik. Det blir också
lekmannaledd andakt.
Varmt välkommen!

”Majtorg” 1 Juni
Vi kommer att hålla sedvanligt Majtorg i Skeppsgården
lördagen den 1 juni mellan kl 10:00 och 13:00.
Eftersom Kristi Himmelsfärd är så sent i år hamnar
Majtorget i juni.

Bygdevandring i Östra Ed 30 juni

Vi följer gamla vägen från Långrådna till Skeppsgården
Samling vid Långrådna Kultur & Gästgiveri vid stora ladan och
handelsträdgården i Långrådna kl 09:00 för samåkning.
Det går att promenera hela vägen, i huvudsak på grusväg. c:a 10 km.
Åkmöjlighet finns för de som önskar. (traktor och personalvagn) Det
går bra att cykla.
Ta med kaffekorg!
Alla välkomna !
Östra Eds hembygdsförening

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

Kontakt DavidF 0705233069

Med reservation för tryckfelsnisse
& ändringar i kalendarium!

Kalender APRIL 2018
MAJ
30 to 10:00 Hemvändardag i Tryserum
11:00 Gudstjänst under hemvändardagen i Tryserum.

JUNI
1 lö 10:00 Majtorg, se annons
2 sö 15:00 Mässa i Östra Eds kyrka.
8 lö 10:00 Vårstädning mogården, se annons
11:00 Konfirmationsgudstjänst i Ringarums kyrka.
9 sö 11:00 Mässa med de nykonfirmerade i Valdemarsviks kyrka.
16 sö 10:00 De vilda blommornas dag, se annons
21 fr 14:00 Midsommarfirande Östra Ed, se annons
22 lö 17:00 Musikgudstjänst i Östra Eds kyrka. Pelle Björnlert med
spelkamrater.
23 sö 15:00 Friluftsgudstjänst vid kyrkoruinen i Tryserum
29 sö 10:00 Loppis vråka, se annons
30 sö 11:00 Gudstjänst på Fogelviks slott. Madeléne Ottosson, sång
& fiol samt Lena Stenhammar, sång, flöjt och piano.

ÖPPET
Lördagar-Söndagar
13.oo-16.oo
TOMATPLANTOR
Midsommardagen
13.oo-16.oo
efter Midsommarhelgen
TIS-Sön
13.oo-17.00
Mån Stängt
Säljer biljetter till
Hanna & Eriks
sommarkonserter

Välkommen!
Lotta 0493-411 86/ 420 00

V R Å K A

Söndagen den 9/6 kl. 9.00 vårstädar vi tillsammans Mogården.
Midsommardagen, lördagen den 22/6 kl. 17.00 är det återigen dags för konsert i Östra Eds kyrka
med Pelle Björnlert och hans vänner.
Söndagen den 29/6 kl.10.00 är det loppis i Elimkapellet i Vråka.
Om bord eller bakluckeplats önskas kan ni höra av er till Erna 0738 37 39 22, Birgitta 073 670 0123.
Hjärtligt välkomna på allt!

TJEJLUNKEN
Tjejlunkenvandringar.
Vi avslutar vårsäsongen med att åka till
Söderköping och klättra upp på
Ramunderberget 3 juni.
Matsäck intar vi uppe på berget och/eller
vid kanalen. Samling kl.10.00 vid Folkets
Hus för samåkning.
Och så börjar vi igen den 19 augusti kl.
10.00 och går då frågepromenaden vid
Tryserums kyrkas parkering.
Tjejer i alla åldrar välkomna!
Kortet är från Ramunderberget.

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

LOPPIS
LÅNGRÅDNA
i

Juni

fr-lö

11-16

/Tommy

Roy Thellmans Handelsträdgård
På Plats i Långrådna!
Handelsträdgården är nu uppbyggd, invigd och öppnad för
säsongen!
Öppettider:
10-18.00 vardagar
10-16.00 helger
Vårt sortiment:
Massor med härliga sommarblommor i allsköns färger!
Ett brett utbud av perenner för olika lägen. Utplanteringsväxter
till köksträdgården för den som vill odla. Tomater och chili. Jord,
gödsel och täckbark.
Varmt välkomna från Roy & co!

Kontakt: Roy: 073-4142152, e-post green_copy@live.se
Adress: Långrådna Gästgivaregård 1
Facebook: @RoyThellmansHandelstradgard
Hemsida: www.roythellmanshandelstradgard.se

I år är tredje året och det är helt fantastiskt att får ta
emot alla ansökningar varje vår. Kreativa,
ambitiösa, levande artister och konstnärer på alla
nivåer och inom olika uttryck som skickar in
förstklassiga ansökningar och delar med sig av sig
själva. I år gick stipendiet till två olika konstnärer, en
dansare och koreograf som heter Matilda Larsson
och en sångerska och artist som heter Aminah Al
Fakir.
Det är otroligt berikande och roligt att ta hand om
dessa kreativa själar och att Långrådna kultur kan
vara en oas för landets professionella artister.
Vi återkommer om det är så att de vill dela med sig
av sitt konstnärskap under sin vistelse, det är inget
krav vi har utan det viktiga är att de får tid och utrymme för sig själva och sin
egen kreativitet. Stipendiater genom åren:
2017: Kristina Burén, experimentiell musikskapare från Umeå
2018: Rowan Godell, sångerka & låtskrivare från England
2018: Jenny Almsenius, sångerska & visartist från Göteborg
2019: Matilda Larsson, dansare & koreograr från Linköping
2019: Aminah Al Fakir, artist & sångerska från Stockholm

Åsviks Kött
Vi säljer ekologiskt nötkött från vår Krav-märkta djurbesättning.
På vintern hålls alla djur i ladugårdens lösdrift, där de fodras
enbart med gräs och klöver och under sommarhalvåret betar de
våra fina naturbeten i bl.a. Östra Ed och Uknadalen.
Köttlådor:
10 kg: Ca 50% färs paketerat om 500 gram.
Ca 5 olika styckdetaljer. Blandat ädel- stek- 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
Det går även att beställa enskilda detaljer eller större kvantiteter.
Allt kött är vakuumförpackat och märkt med datum, vikt och
innehåll. Lådans vikt kan variera med +/- 10%
Passa på att beställa till v 27-28 då vi har färskt kött i kylen.
Ring in din beställning till Linnea: 073-5445320
Kalle: 073-5156384

Läslust Pratlust

De vilda blommornas dag.
Söndag 16 juni kl. 10.00. Vi bekantar oss med försommarfloran under
vandringen i hagarna kring Finntorps gård. Våra guider är Janne
Aronsson och Mattias Gustafsson. Ta med matsäck. Parkering: följ
skyltning från Stjärnebergs gård mot Kvädö. Arr: Tryserums
Hembygdsförening, Svenska Botaniska Föreningen och LRF.

Är ett projekt mellan Tryserums Friskola,
Vammarskolans förberedelseklass och RadioWix
med hjälp av Valdemarsviks kommun och
Biblioteket.

De vilda blommornas dag är Nordens, mest omfattande officiella
blomstervandring. Under en och samma dag går tusentals människor
på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark
samt Färöarna och Grönland.

Tillsammans läser och diskuterar vi Helena
Bross bok Midsommargåtan. Programmen går
att lyssna på via www.radiowix.com

Ekbacken

Festlokal och övernattningsrum till humana priser! info@ekbackenhus.se 070-390 48 02
Påminnelse! Kolla om Du glömt att betala årets medlemsavgift till
Tryserums Intresseförening! 100kr/person, bg 352-9260 eller swish 123 550 3164.
Behöver du makadam, kross, grus,
singel, sand?

Dahlbergs
Kross
Telefon: 0706715772
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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!
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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 juni!
Sponsorer får gratis medverka i kalendariet, i annonser och under rubriken Sponsorer på sista sidan. För övriga kostar annonser 100 kr styck.
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