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Deadline för Dec-Jan 17/11 

Med reservation för tryckfelsnisse
 & ändringar i kalendarium!

Nu har nog alla tranor flyttat. Många
tusen har passerat. Det känns alltid
så melankoliskt med deras 
 trumpetande spiraller som stiger
mot skyn tycker jag. 
Men lockande att ta efter. Ge sig
iväg som snusmumriken och
återvända när det blir vår. Komma
och gå utan att avslöja var man ska
eller lova när man kommer tillbaka.  
 /Kajsa- Byabladet

KUTTER- OCH HYVELSPÅN
Strö till höns, kaniner och andra smådjur finns att
hämta gratis hos David F i Gatan Västerum Jag har

ett tiotal stora säckar
Ring eller SMSa innan så jag är hemma.

0705233069
 

Jag andas ut efter åskvädret och tar en promenad runt
Hoverberget för att umgås med de gamla ladorna, ägna vårt
kulturarv en stunds betraktelse. Alla dessa lador som vakat över
mig i min uppväxt, som jag alltid älskat och sett som levande
väsen, historiebärare. En länk till de som gick före. Tack att ni
alltid stått där, stilla och tryggt när jag behövt er, likt ankare som
ger perspektiv. 

Ladorna, de är värda all respekt och uppskattning. Våra förfäder
byggde dem med sina händer, för att hålla och skydda, för att
bruket skulle gå bra och livet bli levande. Ladorna har byggt vårt
land, skyddat vår mat, säd, hö, djur.
Himlen tänder ett ljus för ladorna, ett sommarljus från norr.

Vi glömmer lätt vår historia när allt ska vara stort och effektivt
och det leder ofta till att riva , bygga nytt, låta förfalla och tappa
bort våra rötter längs vägen. Jag tänker såhär: ”om den där ladan
inte fanns skulle kanske inte jag finnas”. Säden skulle ruttnat,
djuren frusit ihjäl eller höet blivit dåligt och mina förfäder svultit,
tiden hade aldrig hunnit leda fram till mig.

Låt oss ära vårt kulturarv. Jag vet av egen erfarenhet att både
brist på pengar och tid gör att det ibland inte går att rädda
gamla hus och saker. Man bristen på tid och pengar är också en
del av vårt kulturarv, en inte lika vacker del som ladorna, och en
del vi alla bär ansvar för tillsammans. Bristen på tid och pengar
hör samman med synen på just - tid och pengar. Det snabba,
stora och effektiva samhällssystem vi byggt där inte allt och alla
behövs. Där tiden tas för given men inte ges utrymme till att
finnas. Ett samhälle där gammal spik inte är värd omsorg, en
trave gammalt tegel ligger i vägen, sly eldas på bål,

KÅSERI

matrester slängs och naturen blivit en ägodel som allt annat
slit-och-släng för ständig tillväxt. Tillsammans kan vi värna om
natur och kultur. Det kräver tid. Närvaro. Allt är till låns, det är
inte en rättighet att äga och tid är det enda vi har om vi låter
den existera. Jag är sällan närvarande i nuet. Det ligger inte i
tiden att vara närvarande i tiden. Det ligger i tiden att jämföra
sig med andra och inte "hinna med". 
 
Det kräver mod och eftertanke att gå framåt med all fantastisk
utveckling utan att samtidigt förlora gammal kunskap. Våga
lyssna och vilja förstå och ära de som gick före fullt ut. Jag tror
att vi snart kommer att se att vi ångrar oss bittert om vi låter
oss glömma bort för mycket. 

Ikväll berättade ladorna vår historia, de visa ladorna som bär
kunskapen i sitt grånade trä.
Lägg örat mot träet och lyssna .

Ljuset & Ladorna, Jämtland & Jag



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

 

Ekbacken

KALLELSE TILL
BOLAGSSTÄMMA

TRYSERUMS FRISKOLA AB
Aktieägare i Tryserums Friskola AB

hälsas välkomna till ordinarie bolagsstämma

 
TISDAG 23 NOVEMBER 2021 kl. 18.30

Plats: Matsalen, Tryserums friskola
 

Som aktieägare i Tryserum har du möjlighet att påverka
viktiga beslut. Vi har aktier till salu, är du intresserad
kontakta Sara Skullman på sara@tryserumsfriskola.se 

ANDERS BOCKGÅRD
Böcker om bygdeni serien Gård och Släkt samt böckerna
Bondungar, från Nils Dacke till Anders Wall samt
Guttormarna, adel, präster, borgare och bönder mfl
böcker.
Mer information på www.tryserumgardar.se under fliken
Stiftelsen där du även hittar person- och ortsregister till
böckerna.
Beställning på bockgard@tryserumgardar.se eller 0123-
35036

 

På Tryserum har vi nu planterat för framtiden. På
skolgården har vi satt massor av fruktträd som äpplen,
päron, plommon och körsbär. Även många vackra och
bärande buskar som t.ex. hagtorn, aronia och fläder. Nu
väntar vi med spänning på att trädgården ska utvecklas och
bära frukt till våra barn! Vill tack alla som hjälpt till att
plantera och som bidragit på olika sätt, och tack till Röda
Korset för pengarna ni skänkt som vi kunna handla för.
Om du har bärbuskar, rabarber eller annat i trädgården
hemma som du vill skänka så tar vi gärna emot det!
Kontakta i så fall mig på
madeleine.wistrom@tryserumsfriskola.se.

 
/Madeleine Wiström, mamma och styrelseledamot

 

På gården Långsveden bor sedan augusti Lotta och Carl-Magnus
Magnusson (Mosse). De bodde tidigare på Breviksnäs, Gryt, men har
de sista tio åren bott på gården Midderry, Skottland. De föder upp och
tränar vallhundar av rasen Border Collie. På gården finns just nu ca 10
hundar och 40 pälsfår.

Hur ser ni tillbaka på tiden i Skottland?

Anledningen att vi flyttade hem igen, var främst att komma hem till
familjen.
Sen kom Brexit, vilket förstörde vår verksamhet ganska mycket, då vi
sålde tränade vallhundar i stort sätt över hela världen. 
Hundar, tävlingar och får är ju inte alls detsamma här.
Vi hade 700 tackor o ca 40 hundar i träning i Skottland, miljön är helt
annorlunda. Alla som tävlar där är herdar eller bönder, i Sverige är det
enbart hobby-vallare. 
Vi har haft en underbar tid i Skottland. 
Vi brukar säga, det bästa vi gjort var att flytta till Skottland, det näst
bästa var att flytta hem igen.

Vad har ni för planer framåt?
Vi fortsätter att träna hundar för vallning, men lägger mer betoning på
kursverksamhet nu.

Vad är det bästa med ert nya boende?
En underbar miljö här på Långsveden, igenkännandet av att vara ”
hemma” igen.
Men framförallt, närheten till barn o barnbarn, så härlig känsla när vi
kan samlas alla o äta o umgås. 

Vad tycker ni om att göra när ni inte jobbar med hundarna eller
gården?
Just nu gör vi inget annat än att jobba med att få allt i ordning här på
gården, håller kurser och tränar hundar.
Men jakt är mitt andra stora intresse som jag delar med min son Jon. 

Vad är ert bästa råd till någon som är sugen på att lära sig valla?
Att sätta sig in i vad det går ut på, ta råd vid köp av hund och gå kurser
hos kunnig instruktör. 

TEXT: Mika Liffner

Porträttet

Porträttet är en återkommande  serie vi hoppas kunna hålla liv i med er hjälp. 
Porträttet kan handla om en person eller en familj, en plats, en sjö eller ett gammalt

besjälat träd som finns här i bygden. Vill du skriva och berätta om någon eller har tips
på någon du skulle vilja att vi berättar om så hör av dig.  Serien återkommer så länge

det finns någon som vill berätta och någon som vill skriva. 



 
Presentbutiken 

med det lilla extra
 

Jul i butiken
Alla helgonhelgen

6 -7 november
Lördag-Söndag 

13.oo-16.oo
 

Stängt
13-14/11 &20-21/11

 
1:a Advent

27-28/12
Öppet

13.00-16.00
 
 

Välkommen! 
/Lotta 

0493-420 00,  0705-303455 
www.svenska-presenter.se

 

Välkommen till Bygdegården i
Långrådna!

Den 6 november 10.00-16.00
”Långrådna visar”

Den 16 nov. kl 19.00

Bingon är nu tillbaka

Kommande program i november

Kajsa, Lotta och Tommy finns hos oss
med textilarbeten, akvareller och
fårskinn.
Kanske något för julklappssäcken.
Bygdegårdsföreningen serverar kaffe
med dopp

Teaterföreställningen ”Ingen konst” med
Eva Ahremalm och Lasse Forss
Biljetter endast förbokning på tel 0734-
227229 vuxen 150:- ungdom 60:-
betalning via swish eller till vårt
bankgiro. All information vid bokningen
Arrangör: Valdemarsviks
Riksteaterförening Sponsor:
Valdemarsviks Sparbank

sedan 21 oktober, som tidigare i IF
Tryms regi torsdagar med kl 18.30

 
 Dagens Ros!

Ett stort TACK till Roy Tellman som
sponsrat blommorna som nu pryder
entrén vid Bygdegården i Långrådna
Styrelsen

Upplev Tryserum på hästryggen! 

Kom och rid på våra snälla Nordsvenska
brukshästar. Guidad tur för en eller två

personer. Inga förkunskaper krävs. Hjälm
finns att låna. Tur på ca 1,5 timma

500kr/person. 
All ridning sker på egen risk. 

För mer info och bokning kontakta Mika
Liffner mliffner@gmail.com 0706-737683

 
 

Jul-loppis i Ödesäng
Lördag 14/12 10-15
Lördag 11/12. 10-15
Lördag 18/12. 10-15

 
Säljes: julsaker, porslin, heminredning,

kläder m.m ( helt och rent)
Sväng av vid Stjärneberg och kör

Kvädövägen ca 4,5 km.
Välkomna!

Den  1  j anua r i  bö r j a r  t j e j l unkens
s t i ckca fé  i  Hembygdsgården  i
T ryse rum .
Var j e  måndag  i  november
me l l an  10 .00  och  12 .00 .  T j e j e r  i
a l l a  å l d ra r  vä l komna .
V i  t änke r  så  k l a r t  på  a t t  hå l l a
avs tånd  och  va ra
fu l l v acc i ne rade .  Vä l komna !

TJEJLUNKEN
:

Brasafton
 

Välkomna till brasafton i Tryserums
Hembygdsgård. Vi serverar fika. Sven

Bråkenhielm berättar varför vi inte firar Gustav
Adolf. Alla är välkomna.

Arr: Tryserums Hembygdsförening
 
 

mailto:mliffner@gmail.com


Sponsorer 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

Långrådna Kultur & Gästgiveri *

Långrådna Skog

Mekonomen Bilverkstad, Valdemarsvik

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 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 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
Den 27/11 får vi hem en
ny leverans köttlådor.
Ekologiskt nötkött från
kvigor som betat ute hela
sommaren.

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

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

Info.bockgarden@gmail.com

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

Långrådna Kultur
Stort tack till alla som kom på konserten
den 3/10. Det kändes mycket fint att så
många slöt upp och fanns närvarande!  

Kram / Kajsa


