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"Arbete på hög höjd"
Kyrkan i Tryserum är under

renovering
Foto: Birgitta Ericksson

 

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
annonsera i det!
Vill ni vara med och sponsra Byabladet
så kostar detminst 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 också annonsera fritt

sommar
2 0 2 0

Ni får också annonsera fritt i varje blad. Mindre och större bidrag är
förstås också välkomna. Skicka in ert bidrag till bg 5707-8867.

 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

2000-2020 
Butiken med det lilla extra 

 

Öppet
 t o m midsommardagen 

Lördag-söndag 13.00-16.00
 

 Fr o m 23 juni-9 augusti 
Tisdag-söndag 13.00-17.00 

måndagar stängt
 

 Vi firar 20 års jubileum 
Kommer under sommaren ha 20 % rabatt på 

”Veckans vara”
 (se facebook eller hemsidan) 

 

Välkommen! 
0493-420 00 / 411 86 

Vi finns 2 km söder om långrådna 
 

www.svenska-presenter.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

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

 

Deadline för AGUSTI-numret 
24 juli

Ekbacken 

Med reservation för tryckfelsnisse
 & ändringar i kalendarium!

 



Historisk Vandring på Kyrkogården
I sommar kommer vi, om inget annat kommer emellan, ha en
vandring på Östra Eds kyrkogård. söndagen den 5 juli kl 09:00. 
Vi vandrar genom kyrkogården och lyssnar till märkliga
människoöden utifrån de gravar vi besöker. Det döljer sig många
spännande händelser och öden bland de som genom åren blivit
begradva på vår kyrkogård. Vandringen avslutas med genomgång av
kyrkans historia och en fikastund innan vi avslutar vandringen med
en andakt kl 11:00 under ledning av Erik Gruvebäck.
 
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.
 
 

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 där alla åkare är välkomna att avnjuta en liten paus med
kaffe som ingår i startavgiften
Startavgift 150kr
Målgång i Långrådna Kultur.
Kontaktperson: Jörgen Svensson
Telefon: 0705-87073
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

 
Juni 
7 sö 15:00 Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Linnarsson, Främberg. 
30 ti 19-20:30 Kör för en kväll, se annons Långrådna Kultur
 
Juli
1 on 19:00 Musik i sommarkväll i Tryserums kyrka. Pianokonsert. 

David Wärn spelar Beethoven. 
5 sö  9:00 Historisk vandring, se annons östra eds hembygdsförening

11:00 Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Linnarsson, Främberg. 
7 ti  19:00- 20:30 Kör för en kväll, se annons Långrådna Kultur
8 on 19:00 Musik i sommarkväll i Tryserums kyrka. 

Domkyrkoorganist  Sara Michelin, orgel samt sonen Marcus, cello.
10-12 fr-sö Utställning i Långrådna , se annons 
14 ti 19:00-20:30 Kör för en kväll, se annons Långrådna Kultur
15 on 19:00 Musik i sommarkväll i Tryserums kyrka. 

Linn och Adam Svensson, sång, Arne Persson, piano. 
19 sö 15:00 Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Helg, Wållberg. 
21 ti 19:00-20:30 Kör för en kväll, se annons Långrådna Kultur
22 on 19:00 Musik i sommarkväll i Tryserums kyrka. 

Bremer Gitarrenquartett med en repertoar från 1700-talet fram till
nutida musik. 

28 ti 19:00-20:30 Kör för en kväll, se annons Långrådna Kultur
29 on 19:00 Musik i sommarkväll i Tryserums kyrka. Orgelkonsert. 

Barockens mästare Kalle Engqvist möter Sciörlinorgeln.
 
 

Kalender Sommar 2020

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

TILL SALU
ÄLDRE ROBUST MOPED. Inköpt
2003. Lite använd. Nyskick.
Snygg. 
Kontant/Swish 6000kr. 
Hämtas i Tryserum.
Tel 0727 331633

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

För evenemang i sommar, 

se vår hemsida: 

www.hembygd.se/tryserum

Tryserums Hembygdsförening

 

He j  a l l a
t j e j l unkenvandra re .  
Lunka  på  och  ha  de t

got t !   /  L i l i an

TJEJLUNKEN:



sommarblommor 
perenner 
köksträdgårdsväxter 
kryddor 
utplanteringsväxter av t.ex. olika kålsorter och bönor, frilandsgurka,
sockermajs och sommarastrar. 
olika jordprodukter till din trädgård
 

ROY  THELLMANS  HANDELSTRÄDGÅRD 
Långrådna

Ljuva försommar! Den här ljusa tiden på året präglas av växtkraft.
Lyssnar man riktigt noga går det närapå att höra hur det knakar av
tillväxt i odlingsbäddarna. Vi som har arbetat hela våren med
plantering, sådder och delning av perenner kan nu se resultatet av
våra insatser, vilket är underbart! Försommaren är verkligen en härlig
tid av överflöd och växtrikedom.
I handelsträdgården finns nu:

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

Förra sommaren var de öppna körkvällarna en succé med över 100 deltagare. Vi satsar på att det ska
gå att genomföra igen denna sommar. Vi sjunger i logen eller utomhus så det finns möjlighet att stå
med gott avstånd i cirkel, du betalar via swish och anmäler dig inför varje tillfälle separat så vi håller
kontakt men slipper närkontakt.  
ALLA är varmt välkomna att komma och sjunga i 
"Kör för en kväll". Ingen tidigare erfarenhet krävs! Att sjunga handlar om övning och vilja, inte om
talang och är en rätt alla ska ha, varje individs rösträtt! Olika sånger olika gånger, allt utan noter och a
cappella. 
Antalet platser per kväll begränar vi till 35 personer så det inte blir trångt. 
Har du frågor tveka inte att höra av dig! 
Juli är fortfarande långt fram när detta skrivs så håll dig uppdaterad genom att följa oss på facebook
eller kontakta oss. Är du sångsugen men osäker tveka inte att ta kontakt så får du hjälp att ta avgöra
risken för dig. 
Ingen kommer som har symptom och vi sjunger i stor rymd.
Anmäl dig till Kajsa Norrby
Följ oss på facebook för senaste uppdatering och mer information!
 

K o n s t u t s t ä l l n i n g
 Långrådna Bygdegård 10-12 juli
Elin Palmgren, konstnär från
Linköping, ställer ut och säljer sina
konstverk. 
Elin tecknar realistiska porträtt i
blyerts, inte sällan med
surrealistiska inslag. 
Både originalverk och Fine Art prints
finns till försäljning.
Öppettider: Fredag 10/7 kl. 16-20,
lördag 11/7 kl. 11-18 och söndag
12/7 kl. 11- 16.
 Välkomna!



Sponsorer Övriga sponsorer:
Anders Svensson Bockgård

Anders Svets & Fordon

Bockgårdens Ved & Humle

Bäckaskogs gård

Café Kårtorp

Dahlbergs Kross *

Echo-Butiken AB *

Fogelviks Egendom AB

Fågelviksgruppen

Ihrsjös måleri

Jörgen Svensson

Liljestad Gård AB

LRF Tryserum/Östra Ed *

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Långrådna Skog*

 

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik*

Roy Thellmans Handelsträdgård*

SEOM Fritidshus AB

Stjärnlanda Flygfältsförening

Svenska Kyrkan *

Svenska Presenter *

Tjejlunkenstickarna *

Tjust-Eds Maskin AB *

Tryserums Friskola 

Tryserums Röda Korsetkrets 

Valdemarsviks El AB

Vråkabygdens Byalag 

Vångströms Golv eftr. AB  

Västerums Entreprenad *

Åsviks Kött *

Åsviks Säteri

Östra Eds Rödakorskrets*

Östra Ed-Tryserums  Bygdegårdsförening 

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 24 juli!
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 

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*

LOPPIS I LÅNGRÅDNA
JUNI och JULI 

Fredag 11-17

Lördag 11-17 

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 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 

 

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

Åsviks Kött

Byabladet

tel: 0706715772

Nya saker och möbler

Varmt välkommen 

Tommy & Karin 


