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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

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.

Vandring i Vråka
8 november samlas vi, som vill följa
med Stig på en ny historisk vandring i
Vråka, klockan 10.00 utanför Olgas
loge.
Vandringen tar ca 2h./ Vråkabygdens
byalag

Resa utan telefon
Nu när den första paniken lagt sig tycker jag det känns befriande och spännande att jag glömt
telefonen hemma. Tänk att livet kan bli spännande av något så enkelt som att glömma sin
telefon! Man behöver inte anstränga sig och hoppa bungyjump....
Om min vän inte kommer och möter mig på stationen får jag försöka ta mig fram i Swansea
själv. Jag vet vad hennes stadsdel heter, jag känner igen hennes gata när jag väl lyckats ta mig
dit. Jag kan inte ringa henne, jag kan inte kontrollera att hon kommer, att hon fått mitt
meddelande om när jag anländer. Jag kan inte veta om blommor vattnas där hemma, om
hyran betalas när jag är borta. Jag kan inte säga: ”jag har checkat in.. flyget har landat... jag
letar efter en toa.. jag sitter på tåget... har köpt mig en kopp te... jag har kommit fram... det
regnar...
”Vanan av att plocka upp telefonen för att söka kontakt i tryggheten och undvika "verkligheten"
gör att jag sticker ner handen i fickan flera gånger men där ligger bara biljetten och passet.
Jag är fri!
Jag märker att jag inte riktigt "tillhör", utan telefon blir jag "någon märklig" en "outsider". Jag
har ingen telefon som hjälper mig att inte fastna med blicken. Mina händer pillar inte på en
skärm, de ligger stilla i knät eller tjänstgör som stöd för mitt huvud. Mitt huvud som inte är böjt
neråt. Jag får rollen som "obehaglig typ" som möter folks blickar.
Cafépersonalen på Paddington Station ser misstänksamt på mig där jag sitter och tittar på
människor som passerar. Jag möter personalens blick flera gånger och jag märker att de
undrar när jag ska gå. En timma sitter jag där och tittar på folk, tänker och fantiserar, minns
och funderar. Sedan går jag till ett annat av stationens caféer och tar ännu en kopp te. Härifrån
ser jag stationens klocka vilket är bra eftersom ingen mobil betyder ingen klocka.
Att resa utan klocka är ännu en befrielse, jag vet inte om vi är försenade så jag slipper känna
mig stressad .
Jag kan inte stänga av omvärlden med ljud och bilder från en skärm. I stället lyssnar jag på
folks röster, studerar regndropparna på tågfönstret, möter min egen spegelbild, en selfie som
bara jag kan se.
Jag kan bara vara, ingen vet var jag är just nu, ingen kan få reda på det och jag måste inte tala
om det för någon eftersom jag ändå inte kan.
Det är en befrielse! För första gången på åtta år lämnar jag hemmet och vardagen ordentligt.
Det är skrämmande att tänka på hur snabbt jag vande mig vid att alltid vara anträffbar.
Just nu slipper jag meddela mig, underrätta andra om min existens, för en stund finns jag till
för min egen skull och är öppen för äventyr!
Det blev en analog semester, där jag fick fråga mig fram och vara i det som var utan att dela
med mig av det med sms och uppdateringar.
Tomrum som under lång tid fyllts med information om vad andra äter, gör och delar för filmer
fylls plötsligt av andra saker, sådant som jag glömt bort, jag kan fylla tomrum med
promenader, fantasier, tända ljus, handarbete, musik och nya ideer.
Denna text skrev jag för 2014. För mig är så stor del av livet genom skärmen att verkligheten
känns som en overklig dröm. En saknad och längtan till "förr i tiden". Nu känns även
möjligheten att resa som en dröm om "förr i tiden".
Världen förändras så otroligt snabbt! Jag saknar det analoga livet och måste anstränga mig för
att hitta det igen och leva i nuet, hur nuet än är, och ge mig tid att uppleva minnen genom min
egen hjärna.
BETRÄKTELSE OCH RESEBERÄTTELSE : KAJSA NORRBY 2014

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

Recept från Marie Carlsson i Åkmossen.
Kalender NOVEMBER 2020

3 ti 19:45 Kursstart, sång online. Ett samarbete mellan Londonbaserade
Louise och Långråndabaserade Kajsa , se annons
8 sö 10:00 Vandring i Vråka,se annons
15:00 Gudstjänst i Tryserums kyrka. Matilda Helg, Barbro Wållberg.
22 sö 15:00 Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Lars Linnarsson,
Barbro Wållberg.
29 sö 11:00 1:a Advent Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Erik Gruvebäck,
Kalle Främberg.
15:00 Gudstjänst i Tryserums kyrka. Erik Gruvebäck, Kalle Främberg.
Till gudstjänsterna 1:a Advent behöver vi ta upp en anmälan, till
exp.tel 0123-10113 senast fredag 12:00

Tjejlunken vandringar - se annons!

Blodpudding: Maja Klerebo var rektor på Leonardsbergs
lanthushållsskola utanför Norrköping. Maries morfar
bodde granne med henne.
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

HITTA DINA JULKLAPPSBÖCKER HÄR!
Ny bok ute nu!
Min tionde bok heter Solmörkret och utspelar sig i en värld
där solen inte längre lyser. Med hjälp av en frassla och en
sumpgumma får människobarnet Ellin uppdraget att tända
solen på nytt. Boken passar bra från 9 år och uppåt.
Vivis Hjärtan: Maries mammas faster Rut.

Solmörkret 100 kr
Efter varje natt kommer en ny dag
150 kr
Bokserien Övervendarins lärling 100
kr/st
Bokserien om Diket 100kr/st
Drakgården 80 kr
Böckerna kan köpas hos Lena och
David i Västerum.
Kontakt 0493 - 42010 eller
0703586388
Eller via någon internetbokandel.
(Priserna varierar hos
internetbokhandlarna.)
För mer info om böckerna se
www.bogaloffen.se
Följ gärna mitt skrivande på
www.facebook.com/bogaloffen

/Anna Fogelberg, författare

Den årliga höstvandringen

Varje höst gör barnen i årskurs F-6 på Tryserums Friskola
en vandring tillsammans med sina lärare. Föräldrar som
har möjlighet är också välkomna att följa med.
Detta år gick vandringen från Öljesbo Stocktorp genom
skog och mark till badplatsen i Skedshult. Det blev en
sträcka på drygt 7 km tur och retur och barnen knatade
på med gott mod hela vägen. I skogen fanns lite udda
prylar, bland annat en nalle i ett jakttorn.
Väl framme i Skedshult åt vi
lunch och lekte en stund.
Tack alla inblandade för en
härlig dag i naturen!
/Madeleine Wiström, mamma
och styrelseledamot i
Tryserums Friskola AB

Ekbacken

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

TJEJLUNKEN:

ALLA HELGON HELGEN
SMYGSTARTAR VI JULEN

Stickcaféerna får vänta, istället fortsätter vi att gå,
och hoppas att väder och väglag tillåter.
2 nov: Grännäsområdet, samling vid Odal.
9 nov: Gulleborondan, samling på parkeringen vid Tryserums kyrka.
16 nov: Lilla Fifallarondan, samling vi ishallen.
23 nov: Måltorpet, samling hos Marianne Larsson.
Därefter blir det advents- och jullov.
Samling kl.10.00, vandring och fikapaus ca 2 timmar.
Tjejer i alla åldrar välkomna.
Kontakt: Lilian 0730 984845

GLÖGG & PEPPARKAKOR
ÖPPET FRAM TILL NYÅR

LÖRDAGAR-SÖNDAGAR 13.OO-16.OO
Välkommen!
Lotta
0493-420 00 0705-303455

www.svenska-presenter.se

Åsviks Kött
Ekologiskt nötkött från kvigor som
betat ute hela sommaren. Nu har
vi fått hem en ny leverans kött. Det
finns allt från filé till färs. Nyheter i
höst är oxkind samt rökt nöthjärta
och nöttunga, rökt i Smultronboda.

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.

Övriga sponsorer:

Roy Thellmans Handelsträdgård*

Anders Svensson Bockgård

SEOM Fritidshus AB

Anders Svets & Fordon

Stjärnlanda Flygfältsförening

Bockgårdens Ved & Humle*

Bäckaskogs gård

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

Svenska Presenter *

Tjejlunkenstickarna *

Café Kårtorp
Tjust-Eds Maskin AB *

Dahlbergs Kross *
Tryserums Bygg AB

Echo-Butiken AB *
Tryserums Friskola

Fogelviks Egendom AB
Tryserums Röda Korsetkrets

Fågelviksgruppen
Valdemarsviks El AB

Ihrsjös måleri
Vråkabygdens Byalag

Jörgen Svensson

Huvudsponsorer:

Svenska Kyrkan

Liljestad Gård AB

Vångströms Golv eftr. AB

Västerums Entreprenad *

LRF Tryserum/Östra Ed

Åsviks Kött *

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Åsviks Säteri

Långrådna Skog

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik

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 17 nov!
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

