
BYABLADET
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Tryserums Intresseförening, Tryserums Hembygdsförening, Östra Eds Hembygdsförening

"Utflyktstips
STENEBO 
GRUVA! 
Skitigt, 
mörkt 
& 
blött!"

/Lilian.    

Långrådna Kultur 
Kreativ mötesplats i Valdemarsvik varje måndag
18:30. 
Olika teman varje gång. Fika, kreativitet och samtal. Alla är
välkomna. Ett arrangemang av KulturföreningenHållplats
med stöd från Valdemarsviks kommun.  

 
Konsert med sångensemble 26/11 ! 
Plats: i Elimkapellet i Vråka.
Tid: 19:00 Välkomna!
15 röster från Tjustbygden.    

Hemsida:  kajsanorrby.se 

juli-aug20
19

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

November
2 0 2 2

Deadline inför Dec 16/11

Med reservation för tryckfelsnisse & ändringar i kalendarium!

 

Festlokal och övernattningsrum till
humana priser.

Boka på 070-390 48 02
eller info@ekbackenshus.se

Ekbacken

Porträttet
Kajsa Norrby är Byabladets redaktör, men vad gör hon annars?  Långrådna Kultur är
hennes verksamhet och jag är nyfiken på att höra mer om vad hon jobbar med. 

Vad händer I din verksamhet just nu?
Åh just nu händer det så mycket roligt! Jag har precis fått en projektanställning av
Bygdegårdarnas Riksförbund med stöd av Kulturrådet.  Av 700 sökande fick jag
uppdraget som Östergötlands distrikts egen sångerska och körledare. Det innebär
att jag kommer att genomföra 15 interaktiva konserter och fyra sång- och
röstworkshops på bygdegårdar runt om i Östergötland. 

Betyder det att du inte hinner med din verksamhet i Långrådna?
Nej, turnén är på halvtid och sträcker sig till och med juni. Resten av tiden driver jag
min frilansande verksamhet och Långrådna kultur med workshops, kurser och just
nu Artist in Residence. 

Vad är Artist in Residence?
Ett stipendium som innebär att en artist är här under en vecka och jobbar med sin
konst. Vi bjuder på lokaler, mat och dessutom coachar jag eller erbjuder utbyte om
artisten så önskar. Just nu har vi en körkompositör och körledare från Birmingham
(UK) här, Louise Blackburn. Artisten bestämmer över sin egen tid och driver sig själv.
Det som är speciellt hos oss är just lugnet, naturen, tystnaden och den kreativa
miljön som vår kulturgård erbjuder. 

Vem kan söka?
Artister inom olika fält, musiker, dansare, bildkonstnärer, m.m.
 
Vilka har fått stipendiet tidigare? 
Vi har bl.a haft Kristina Burén (Umeå), elektronisk musik & sång. Rowan Godell (UK)
singer songwriter. Jenny Almsenius (Göteborg), visartist. Matilda Larsson (Linköping)
dansare. Amina Al Fakir (Stockholm), sångerska. 

Vad har du för tankar och drömmar om Långrådna Kultur i framtiden?
Jag vill att Långrådna Kultur ska vara en plats som håller i längden, jag jobbar på steg
för steg och kulturcentrumet får växa organiskt. Jag vill inte satsa stort för att sedan
krascha utan hellre att det växer sakta och är hållbart och självbärande. Min
dyrbaraste tillgång är jag själv, jag måste hålla och "hålla i". Min vision är att detta blir
en plats där människor vill vara och att fler och fler hittar hit, kanske flyttar hit. 

Min dröm är bl.a att det ska bli så känt så det går av
sig själv, än så länge går mycket av mitt arbete till att
göra reklam. Men jag får ju också hit stora artister och
deltagare från hela Sverige och även från andra
länder och har klarat av många motgångar, bl.a
pandemin, så något måste jag ju göra rätt! 

Vad är ditt drömevenemang? 
En årlig sångfestival med sångledare från olika länder,
flera scener, workshops, konserter, dans, lägereldar
och ett vackert campingfält fullt av roliga människor.

 
TEXT: MIKA LIFFNER



Dahlbergs 
Kross

Behöver du makadam, kross,

grus, singel, sand?

tel: 0706715772

Tryserums friskolas höstvandring 2022.
 

Klockan åtta åkte vi till Kattedal till ett stall med travhästar. Sen började 6:an att
vandra och de mindre klasserna gick efter. Det var både elever, lärare och föräldrar
med på vandringen. Vi gick till en kohage som var stor och i kohagen gick vi en
tipspromenad. Vi gick vidare och efter ett tag stannade vi och väntade in alla och då
passade vi på att äta frukt.

Sedan vandrade vi vidare. Och efter en stund började vi spela Flaggan. Det är en lek
där det är två lag som ska ta konor från varandra. Efter det gick vi en sträcka
ytterligare, tills vi var framme där vi skulle äta. Då var också tipspromenaden slut. När
alla hade ätit klart lekte vissa en lek, om fåglar som hette ornitologen. Där fick man en
lapp med en fågel på sedan tar man varandra och frågar vilken fågel man har på
lappen.

Efter leken fortsatte vi vandringen och efter ett tag hittade vi skelettdelar. Vi fick som
uppgift att lägga skelettet vi hittat i ordning och vi räknade ut att det var ett skelett
från en ko. Efter en stund så gick vi vidare och då gick vi förbi vatten där vi såg massor
av maneter. Sen kom vi fram till en ruin av ett gammalt tegelbruk. Därifrån kom en
gång i tiden tegel till taket på Tryserums kyrka. Sen kom vi till östgötaleden och följde
den fram till Kattedal där vi avslutade vår vandring, med fika intill vattnet.
Vi var då tillbaka vid stallet igen och det var dags att åka hem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det hände på Tryserums förskola i oktober
*Svanen (1-3 år) Vi jobbar med att göra en Alfons Åberg-figur av återbruksmaterial till
”Barnens utställning” på biblioteket. Ett annat fokus är att arbeta med vår innemiljö.
*Tranan (1-3 år) Barnen på Tranan arbetar med boken ”Bara knyt, Alfons” till
utställningen och provar att knyta med olika snören, trådar, garn och band. Vi
utforskar också skogen tillsammans!
*Svalan (4 år) Vi arbetar med månadens konstnär som är Noa Eshkol och använder
tyger för att utforska hennes konstverk. ”-Hon är konstnär och jobbar med tyg!” säger
barnen.
Barnen har också arbetat med äpplen på olika sätt t.ex. gjort äppeltryck, äppelmos
och torkat äpplen.
*Miniugglan (5 år) Vi använder återbruksmaterial när vi jobbar med vår utemiljö,
barnen bygger två riddarborgar tillsammans med pedagogerna och har gemensamt
bestämt bl.a. hur riddarnas utrustningar och flaggor ska se ut.
Det händer mycket på vår förskolegård just nu och barnen är delaktiga på olika sätt.

/Pedagogerna på Tryserums förskola

 

Julmarknad i Bygdegården
Långrådna lördag den 3 december

2022

Efter 2 års uppehåll anordnar Bygdegårdsföreningen i Långrådna
åter Julmarknad och som tidigare år andra lördagen i advent.

Nya och gamla utställare hälsas välkomna. Vi tillhandahåller bord
till en kostnad av 100:- per bord. Bordens storlek är 68x120 cm.
Max 3 bord per utställare.
Marknaden är öppen för besökare från kl 10.00 till kl. 15.00 För
utställare är bygdegården öppen från kl 8.00.
Välkommen att boka det antal bord du önskar före den 20
november
Återbud senare än 1 december debiteras med 100:-

Ring Marie-Louise på telefon 070-6163582

Teaterhöst i 
Långrådna Bygdegård

Välkommen till Bygdegården i Långrådna och en
spännande teaterhöst

Onsdag den 9 november kl 19.00 kommer
Östgötateatern och spelar ”Fly me to the moon”
Entré 150:- Paus med kaffeservering. 
Boka gärna din biljett på tel.nr 070-6163582. Swish
eller kontantbetalning

Fredag 25 november kl 19.00 kommer Riksteatern
med ”Landsbygdsupproret” medlem i Riksteatern
betalar 200:- icke medlem 240:- 
Boka gärna din biljett på tel.nr. 0734-227229 Swish
eller kontantbetalning vid entrén. Paus med
kaffeservering.
 

Aktieägare i Tryserums Friskola AB 
hälsas välkomna till ordinarie

bolagsstämma.
 

TISDAG 22 NOVEMBER 2022 kl. 18.30
 

Plats: Matsalen, Tryserums friskola

Vår insamling till
Världens barn

 
Vi gick runt skolgården på vårt

dagliga morgonrörelsepass. För
varje mil donerade vi 20 kronor. Vi
har sammanlagt gått 3849 varv och

det betyder att vi samlade ihop
1920 kronor till Världens barn. Vi är

glada för vår insamling och att vi
kan hjälpa till.

 
/Edith Dallner och Lina Rosengren i

åk 6 på Tryserums friskola.
 

All eventuell uppvaktning
på min födelsedag

undanbedes!
 

/Gurlie Fredriksson, Åläng



 
Jul i butiken

 
Lördagar-Söndagar

13.00-16.00
 

STORT UTBUD AV VARMA, HÄRLIGA
PLÄDAR BÅDE TILL STORA OCH

SMÅ

 
Glögg & pepparkakor

 
Välkommen!

LOTTA
 

0493-420 00 / 070-5303455
Vi finns 2 km söder om Långrådna
www.svenska-presenter.se

 

Höstens  o rgan i se rade  vandr i nga r
avs l u tades  v i d  S tenebo  g ruva  v i d
Stensnäs .  Se  b i l de rna .

Nu  f l y t t a r  v i  i n  i  T ryse rums
Hembygdsgård  fö r  s t i ckca fé .  Me l l an
k l .  10  och  12  va r j e  måndag  tom 5
december .
Vä l komna  a l l a  handa rbetsvänner !
Kontak t  fö r  s t i ckca fee t ,  Mar i e :  070
5509904

TJEJLUNKEN
STICKARNA:

Välkomna att njuta framför brasan i Tryserums
Hembygdsgård. Vi erbjuder kaffe med dopp. Kvällen
föreläsare är Simeon Gudjonsson, Jan Ekberg och
Marie Pettersson som berättar om sin hyllade bok,
Lockrop. De visar bilder från sjön Rånen, som boken
handlar om, och andra pärlor i Tryserum.

/Tryserums Hembygdsförening

BRASAFTON 
FREDAG 11 NOV KL. 19

13 November  15:00 Mässa i Östra Eds kyrka.
Lars Linnarsson, Torbjörn Toftgård.
20 November 15:00 Mässa i Tryserums kyrka.
Lars Linnarsson, Marie Dimpker.

 

Ödesäng Jul-loppis
Välkomna till Ödesäng Jul-loppis

Lördag-Söndag: 26 - 27 November kl 10-16
                            3 - 4 December kl 10-16

Allt från tomtar, gardiner, dukar, kläder, inredning,
husgeråd,m.m. Fynda en och annan julklapp.

Kör Långrådnavägen, sväng av vid Stjärneberg
fortsätt Kvädövägen ca 4,5 km.

Varmt välkomna Camilla



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

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 Korsgrupp

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 16 nov!
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 070-40 57 183, 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.

Utan er finns vi inte 

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

Byabladet

Ekologiskt nötkött från djur
som betat runt om i bygden
hela sommaren. Det går att
köpa hela lådor och enskilda
styckdetaljer. Välkommen att
beställa!

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

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

Åsviks Kött JULMARKNAD i Elimkapellet, 
Vråka lördagen den 3 december kl.10.00-15.00.
Flera utställare finns på plats och det serveras
vildsvinskebab, vildsvinsburgare samt kaffe med
saffransbulle. Lilla Återbruket håller öppet under
samma tid med garanterad julstämning.

PUB
Fredagen den 11 november kl.19.00 är det pub i
Mogården, Vråka.

Hjärtligt Välkommna!

Pampig & stämningsfull
JULKONSERT 
i Tryserums kyrka

Söndagen den 4/12 kl.18.00
 

Tryserum-Östra Eds kyrkokör med solister
Körledare Marie Dimpker 

Linköping Symphonic Band
Dirigent Magnus Matthiessen


