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Nu kommer hösten och
vi hoppas att den blir
mer normal än förra
året. Hoppas aktiviteter
kan sätta igång och att
livet och mötet
människor emellan kan
bli lite lättare. Ta en
dag i taget och ta hand
om varandra.

Önskar er alla en fin, frisk höst, mycket varm choklad, vackra
färger och härliga möten med vänner och grannar! /Kajsa Byabladet

Långrådna Kultur

Konsertprogram
Bokning och info:

Kontakt: info@kajsanorrby.se
Hemsida: www.kajsanorrby.se

27/8

Endast förbokning!
Swish på plats gäller!
Begränsat antal platser!
Utomhus eller i ladan!
Vi följer rekommendationerna
från FHM

HEMBYGDSFEST
VAD HÄNDER I ÖSTRA ED ?
Jo, lördagen den 28:e Augusti kl 10.00 - 13.00 är det en lokal
marknad vid Östra Eds hembygdsgård (uppe vid kyrkan).
VAD ERBJUDS?
- Lokalt producerade produkter och alster av knallar från bygden.
- Korvförsäljning.
- Fikaförsäljning
- Lotteri.
- Fiskdamm.
- Underhållning av Per Arne Hellmans "gäng".
Arrangörer:
Östra Eds Hembygdsförening och Östra Eds Rödakorskrets.
ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA.

HIGHWAY HONEYS - En rykande avslutning på
sommarens konsertserie! Folk/Country/Blues
MOPPERALLY
& Amerikana. Trestämmig sång & banjo, bas, Nu är det dags för årets veteranmopperally! Östra Eds
munspel mm
hembygdsförening bjuder in till mopedrally i den vackra bygden
kl 19:00 Biljetter 250:-

runt Långrådna 18 sep. kl 10. Start vid Gästgiveriet i Långrådna. Ta
med dig din veteranmoped och kom och kör. Snitslad väg från
Långrådna
Startavgift 150kr Målgång i Långrådna Kultur där vi bjuder alla
startande på lite tilltugg. Anmälan till : Jörgen Svensson Telefon:
0705-870732 mejl: jorgen@vasterum.se Arrangör: Östra Eds
Hembygdsförening & Långrådna Kultur
E-post: Info@ostraed.se

VÄSTERUMDAG

TIPS: ÖSTGÖTAMUSIKEN SPELAR ute
på majeldsberget 26/8! Spendera en kulturhelg här i Vår vackra
bygd! Flera konserter & lokal marknad!
Redaktör: Kajsa Norrby, Ansvarig utgivare: Ingalill Ivarsson Epost: Byabladet@tryserum.se

Den 4 september kl 13:00 Vi träffas vid gamla handelsboden i
Västerum där vi fikar och talar om gamla tiders vanor och
levnadsbanor. Vi har bjudit in Grålleklubben att visa några
traktorer. Kort föredrag om lantbrukets tekniska utveckling och
mekanisering. Kaffeservering, karamellstrutar Mellangården
Västerum Kontaktperson: David Fogelberg Telefon: 0705-233069
Arrangör: Östra Eds hembygdsförening E-post: info@ostraed.se
Med reservation för tryckfelsnisse
& ändringar i kalendarium!

Loppis i Långrådna
15 augusti
kl. 15:00 Östra Eds kyrka
Musikgudstjänst
29 augusti
kl. 15:00 Tryserums kyrka
Gudstjänst

Fredagar 11:00 - 17:00
lördag 11:00 - 15:00
Välkommna
Hälsar
Tommy o Karin

TACK, ALLA GAMLA OCH NYA
KUNDER FÖR EN HÄRLIG
SOMMAR!

Höstöppet

19 september
kl. 15:00 Östra Eds kyrka
Gudstjänst
26 september
kl. 15:00 Tryserums kyrka
Gudstjänst

Presentbutiken
med det lilla extra

Lördag-Söndag
13.oo-16.oo
Välkommen!
/Lotta
0493-420 00, 0705-303455

www.svenska-presenter.se
Info.bockgarden@gmail.com

Från och med den 1 september kan vi
återigen fira nattvard som vanligt i
våra gudstjänster.
Vi är glada att åter igen kunna fira
gudstjänst med mässa. Vi är många
som har längtat efter musiken,
sången, bönen och gemenskapen i
våra församlingskyrkor.

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

SMÅVILT OCH VILDSVINEJAKT
SÖGES AV EN DANSK BOENDE
I LÅNGRÅDNA
Mobil nr.073-0656309
Venlig Hilsen
Jörgen Mogensen

Ett sort TACK till
Roy Tellman
för blommorna du sponsrade till
Bygdegården i Långrådna
/Styrelsen genom
Marie-Louise

Missa inte veteranmopparna 18/9 i Långrådna

Satsningar på Tryserums Friskola

Under sommaren har det hänt en hel del på Tryserum skola
och förskola!
Vi förbereder för fler elever och har därför byggt om den
gamla gymnastiksalen på övervåningen i skolhuset till ett nytt
klassrum. Gymnastik inomhus har vi haft i Lovisebergs
gymnastiksal det gångna läsåret och det fortsätter vi med då
både elever och idrottslärare varit nöjda.
På initiativ från personalen har vi installerat solceller på
skolans tak. Det blir spännande att räkna tillsammans med
eleverna hur mycket el vi producerar och investeringen
passar bra in i verksamhetens ambition att jobba med
miljöfrågan på olika sätt.
Vår utemiljö utvecklas med en ny klätterställning som
eleverna själva varit med och finansierat genom att sälja
kakor och grillkol under året. Vi passar också på att göra en
”z-ruta”, ett önskemål från eleverna.
Förskolegården har utrustats med lite ny lekutrustning och
där har vi också låtit måla om husets fasad som var i behov
av underhåll.
Det var ett axplock av vad som hänt under sommaren. Vill du
veta mer om vår verksamhet finns nu en helt ny hemsida på
plats!

Öppet hus i Tryserums Hembygdsgård
Under Östgötadagarna 4-5 september kl. 10-16 är ni välkomna till
hembygdsgården.
Visning av samlingarna
Försäljning av föreningens årsböcker
Försäljning av den nya skriften Ingelsbo by med beskrivning av
över 70 fastigheter och grunder.
Hjälp oss identifiera konfirmander och elever på gamla fotografier.
Kyrkogårdsvandring
Visning av de gamla gravkorsen.
Vi gör en kortare kyrkogårdsvandring på Tryserums kyrkogård.
Vandringen tar ca en timme. Samling vid östra ingången. Parkering på
kyrkans parkering. Begränsat antal (först till kvarn). Vandringen startar
kl. 11 och 14 båda dagarna.

Efter vandringen visas de gamla gravkorsen
i kyrkans vapenhus.
Arrangör: Tryserums Hembygdsförening

/Madeleine Wiström, styrelseledamot och förälder

TJEJLUNKEN:

Tjejlunkenvandrare!
Vi börjar höstsäsongen med att gå
naturstigen måndagen den 23 aug.
Samling vid Tryserums kyrkas
parkering.
Den 30 aug. samlas vi på samma
plats och beslutar då vilken väg
vi går.

Slåtter på gammalt vis hade Tryserums Hembygdsförening vid
kyrkoruinen den 24 augusti. Det korta gräset slogs snart av och
räfsades ihop av ett 15-tal personer. FOTO: INGALILL IVARSSSON

Septembervandringarna
meddelas senare.
Vi samlas alltid kl. 10.00
och vandrar och fikar i ungefär
två timmar.

Ekbacken

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

Några av tjejlunkens deltagare
gick Rånen runt som sommaravslutning.
Foto på fem glada vid hemkomsten.
Den sjätte står bakom kameran
Stort tack till Agneta Östersten som guidade oss genom
hela slottet.
Det var mycket uppskattat.

Årsmöte i Tryserums Intresseförening
Söndagen den 12 september, kl 18.00
på Ekbacken
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi bjuder på smörgåstårta!
Medlemmar välkomna!

ROYS THELLMANS
HANDELSTRÄDGÅRD
Långrådna
Öppet alla dagar i veckan:
10-18.00 vardagar
10-16.00 helger
Om du behöver hjälp med växtval så fråga oss – vi finns här för dig!

Vi har utekassa och tar både kort och Swish.
Varmt välkomna till oss!
hälsar Roy och Co.
Roy Thellmans Handelsträdgård
Långrådna Gästgivaregård 1, 615 92 Valdemarsvik
Roy: 073-4142152 green_copy@live.se
Facebook: @roythellmanshandelstradgard
Hemsida: www.roythellmanshandelstradgard.se

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

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:
Anders Svensson Bockgård

Anders Svets & Fordon

Bockgårdens Ved & Humle

Bäckaskogs gård

Café Kårtorp

Dahlbergs Kross *

Design Viktor Lemper*

Echo-Butiken AB *

Fogelviks Egendom AB

Ihrsjös måleri

Jörgen Svensson

Liljestad Gård AB

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

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Långrådna Skog*

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik

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

Dahlbergs
Kross
tel: 0706715772

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*

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 sep!
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

