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Deadline för "sommar" 15/5

Med reservation för tryckfelsnisse & ändringar i kalendarium!

 

Hej! Vad skulle du vilja se
mer av i Byabladet? 
Är det något du själv kan
bidra med?
Kåseri, Recept, Odlingstips,
Bilder, Tankar, Berättelser,
Något trevligt, Något
otrevligt, Brandfacklor,
Krönika, Komik...
Kom gärna med förslag och
material. 
Välkommen våren 2022. 
Vi håller tummarna för ny
kraft och öppnare
möjligheter. Öppettider från 1 Maj 

Vardagar 10-18 
söndag helg 10-16

 
 

Välkommen till hemvändardagen i Tryserum
Traditionellt firande under Kristi himmelsfärdsdagen 26 maj vid

Tryserums kyrka. 
 

Gudstjänst kl. 11.00 med Jan-Olov Risberg. 
Lottförsäljning i kyrkstallarna och underhållning av Lars-Åke
Karlsson i kyrkbacken. Här kan du också köpa korv med bröd.
Fika säljs i friskolans matsal. Öppet hus i Tryserums
Hembygdsgård med försäljning av årsböcker och premiär för
årets bok. Kom och möt nya och gamla bekanta!

Svenska Kyrkan, Tryserums Röda Korsgrupp 
och Tryserums Hembygdsförening

8 maj 
15:00 Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Jacob Sernheim,
Torbjörn Toftgård. 
18:00 Mässa i Tryserums kyrka. Viskören från Ringarum
medverkar. Jacob Sernheim, Torbjörn Toftgård.
15 maj 
11:00 Mässa med Kyrkoherdemottagning i Ringarums
kyrka. Pastoratskören sjunger, Biskop Martin Modéus
samt alla pastoratets präster och musiker medverkar.
Efterföljande servering i församlingshemmet. 
Anmälan till förtäringen görs till exp. 0123-10113.
26 maj
11:00 Gudstjänst i Tryserums kyrka. I samband med
Hemvändardagen. Tryserum-Östra Eds kyrkokör
sjunger. Jan-Olov Risberg, Marie Dimpker.

 

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

Ekbacken



Fira Valborgsmässoafton i
 Västertryserum vid Korsgatan kl.

20.30. Brasa och 
vårtal av Håkan Svensson.

Tryserums Hembygdsförening

 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

Valborgsfirande vid Åsvik 

Välkomna på valborgseld, fyrverkeri,
korvförsäljning mm.  

Vårtal  av Madeleine Wiström kl 21:00

Årskurs 1 målar som
Hundertwasser.

Sticklingar på gång

Några ögonblick från 
Tryserums Friskola

April April... 

Påsk

Utekök på gång



 

Majöppet
 

lördagar-söndagar
13.00-16.00

 
Extraöppet

Kristi himmelsfärdsdag
13.00-16.00

 
Fika i all enkelhet

 
Välkommen!

Lotta
 

0493-420 00 eller 0705-303455
 

2  ma j :  F rågepromenaden  v i d
Tryse rums  ky rka .  Sam l i ng  dä r .
9  ma j :  V i  s am las  hos  Kers t i n
Svensson  i  B rusaho lm  fö r
vandr i ng  i  Väs t rumst rak ten .
16  ma j :  V i  gå r  en  b i t  på  bö r j an
av  Ös tgöta l eden ,  Sam l i ng  v i
f o tbo l l sp l anen  på  Grännäs .
23  ma j :  Rosenda l en  öve r
Gu l l ebo .  Sam l i ng  fö r
ev . samåkn ing  på  pa rke r i ngen
v id  T ryse rums  ky rka .
30  ma j :  Sam l i ng  v i d  Korps tugan
i  Va l demarsv i k .  Vandr i ng  l ängs
ån .
 
V i  s am las  k l .  10  måndagar .  2
t immars  p romenad  i nk l .
f i k a ras t .
T j e j e r  i  a l l a  å l d ra r  vä l komna !
Kontak t :  L i l i an  0730  984845 .
Ge  gä rna  fö r s l ag  på  b ra
vandr i ngs rundor .

TJEJLUNKEN
:

Boken LOCKROP 
Boken handlar om sjön Rånen i Tryserums socken som under tre

månader förvandlas till en sprudlande fågellokal. 
 

Texten är skriven av Simeon Gudjonsson. Han är uppvuxen i
Tryserum nära sjön och boken är en kärleksförklaring till våren,

sådan den uttrycks i hans hembygd.
Bokens fotografier är tagna av naturfotograf Jan Ekberg.

Akvarellerna är gjorda av Marie Pettersson.
 

Boken kostar 250 kr och kan köpas från oss:
Siv Gudjonsson 072-3995385 

Simeon Gudjonsson 070-743 31 16
Jan Ekberg 073- 582 39 91

Marie Pettersson   0493-40146
samt hos Hallings interiör i Valdemarsvik

Stiger upp vid 6-tiden. Monika sover. Kommer ner i köket –
hela golvet är fullt av fjädrar, troligen talgoxe. Katten
Sudden, Monikas knäkatt, har varit på jakt och släpat in
fågeln genom kattluckan, plockat och styckat den. Går till
städskåpet efter sopborste och skyffel. Stötte emot en
hylla där glödlampor förvaras. Ett par kraschade mot
golvet och gick i tusen bitar. Fågelfjädrar lyder inte under
tyngdlagen, men med hjälp av glasbitar (och senare malet
kaffe) tyckte jag (men inte Monika) att allt blev bortsopat .
Nu till kaffet! Kaffet är slut i burken. Jag sträckte mig efter
ett nytt kaffepaket på övre hyllan i köksskåpet. Såg inte
råttfällan som var gillrat. Den slog hårt över mina fingrar.
Aj, som i innersta in i helv….
Flikarna på kaffepaketet höll emot och när de väl släppte,
tappade jag paketet som föll i golvet på grund av mina
krumma fingrar. Cirka 2 dl kaffepulver to hell. Fyllde på
filtret med kaffe och gick ner och tände på vedpannan.
Därefter tog jag cykeln ner efter tidningen. Va fa…
postlådan är tom. På vägen upp, mitt i backen, hoppade
kedjan av. Tittade upp mot skorstenen, ingen rök! Tände
igen och skulle ta mitt efterlängtade kaffe. Jag hade glömt
trycka på knappen på bryggaren. Börja om från början,
börja om på nytt. Jag fick till slut i mig kaffet. Tog på mig
arbetskläderna och slet av ena skosnöret på kängan. Kom
ner och öppnade dörren till traktorgaraget. Vad fick jag
se? Pyspunka på ena framhjulet! Pumpade, körde till
skogen. Och högg ner tre stora granar. Kapade av andra
stocken. 

KÅSERI

Tro inte fa… att en stengadd stack upp mitt i avskäret. En
utsliten fil var behjälplig. Kom hem med stockarna till
sågen. Jag har skyttlar som dras fram och tillbaka mellan
vandringen och sågbänken. Skyttlarna var inte
framdragna mot bänken när jag lade ifrån mig ett par
stockar med pallgafflarna, så ena stocken började rulla
okontrollerat och så låg den mellan vandringen och
sågbänken. Med spakblock och tross fick jag till slut
stocken på sågbordet. Jag riktade in och tog ut första
ytan. Knäppet som hördes fortplantade sig genom
kroppen ända ner i tårna. Sågade av en spik på tvärs! Ett
belägg borta, tre till fyra tänder skadade och virket
randigt. Dagen fortsatte med mindre jäkelskaper.
Men varför klaga? Jag är frisk och kry till hälsan och jag
har det ganska bra (men fortsättningen på visan
Amerikabrevet stämmer inte). Jag har min familj, mina
vänner. Jag har mitt gamla sågverk, snickeri, bastu och
min nyrenoverade gamla moped.

TEXT: John på Kullen
 

En vanlig dag på Kullen



Övriga sponsorer:
Anders Svensson Bockgård

Anders Svets & Fordon

Bäckaskogs gård

Café Kårtorp

Dahlbergs Kross *

Design Viktor Lenper

Echo-Butiken AB *

Fogelviks Egendom AB

Ihrsjös måleri

Jörgen Svensson

Liljestad Gård AB

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Långrådna Skog*

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik

Roys Blommor *

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

Vångströms Golv eftr. AB  

Åsviks Kött*

Åsviks Säteri

Östra Eds Rödakorskrets

Östra Ed-Tryserums  Bygdegårdsförening*

Sponsorer

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 15 maj!
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 

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.

Dahlbergs 
Kross

Utan er finns vi inte 

Behöver du makadam, kross, grus, 

singel, sand?

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

Byabladet

tel: 0706715772

Åsviks Kött
I april får vi hem nya
köttlådor med ekologiskt
nötkött från kvigor. Det
går att köpa hela lådor
och enskilda
styckdetaljer.
Välkommen att beställa!

Köttlådor:
10 kg: Ca 50% färs
paketerat om 500 gram.
Ca 5 olika styckdetaljer.
Blandat ädel- stek- och
grytdetaljer. Pris: 170
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: 160 kr/kg

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

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 i Långrådna 
öppnar 13 Maj 

Fredag 11 00- 17 00 Lördag 11
00 - 15 00 

Nya saker och möbler              
Varmt välkomna 

Tommy Karin.


