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Deadline för Nov 17/10 

Med reservation för tryckfelsnisse
 & ändringar i kalendarium!

Detta hände i Östra Ed..
 

I sommar har vi mötts i en mysig luftig lada i Långrådna -
personligt dekorerad - tillsammans med glada musiker och en

mycket nöjd publik.
 

En kväll var vi utomhus och musikerna satt mot solvarm
ladugårdsvägg, scenen vacker med mattor i färg.

Vi har känt glädje, värme och gemenskap.
 

Sex olika musikgrupper har vi kunnat njuta av denna sommar.
Vilken lyx att få lyssna på levande musik - här nära oss i vår

bygd!
 

Tack Kajsa och Långrådna kultur att ni ordnar allt detta som för
oss samman.

/Lena
 

Konsert med Kolonien under Minifestivalen 9/8. Foto: Kajsa Norrby

Vilken fin sommar det varit med massor av möten och händelser, nu är
sommarens evenemang, mopperally, smaka på tjust, loppisar, vandringar,
utställningar, trädgårdsfester mm över. Hoppas ni överlevt om det blivit social
invasion. Man får nästan träningsverk av att träffa folk igen men det är en god
träningsverk, hoppas vi får fortsätta bygga våra sociala muskler ihop. Njut av färger,
höstsol och oväder. Var rädda om varandra. /Kajsa- Byabladet



Schema  fö r  ok tober :  

4  ok t :  Månskensberget  i  Va l demarsv i k ,  s am l i ng  v i d

pa rke r i ngen  v i d  s j ön  nedanfö r  A l backen .

1 1  ok t :  Gu l l ebo rundan ,  s am l i ng  v i d  T ryse rums  ky rkas

pa rke r i ng .

18  ok t .  Smedsto rps rundan  mot  Snä l l ebo ,  s am l i ng  v i d

Tryse rums  ky rkas  pa rke r i ng .

25  ok t :  P romenad  i  R i nga rum ,  sam l i ng  v i d  s ta t i onshuse t ,

dä r  v i  a vs l u ta r  hös t säsongen  med  f i ka .

 

A l l a  vandr i nga r  bö r j a r  k l .  10 .00  på  p l a t s .  T i d  ca  2  t immar

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 !

I  November  hoppas  v i  a t t  kunna  bö r j a  med  s t i ckca fee r  i

Hembygdsgården  i  T ryse rum .  K l .  10 .00  va r j e  måndag .

Vä l komna !

I b l and  f å r  v i  s ä l l s kap !

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

 

 

Ekbacken

TJEJLUNKEN:
Hej !!

Här kommer en hälsning från den nya
lekplatsen på Tryserums skola, som är mycket
uppskattad av både stora och små! 

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 
 

Fredagar 11:00 - 17:00
lördag 11:00 - 15:00

Välkommna
Hälsar

Tommy o Karin 

 
Presentbutiken 

med det lilla extra
 

Höstöppet
Oktober

 
Lördag-Söndag 

13.oo-16.oo
 

Nyinkommit 
-härliga plädar 

-klinta doftpinnar 
-aftonroljus 

 
M m

 
Välkommen! 

/Lotta 
 

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

 

Info.bockgarden@gmail.com

10/10 sö 15:00 
Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Erik

Gruvebäck, Marie Dimpker. 

24/10  sö 15:00 
Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Jacob

Sernheim, Marie Dimpker. 

31/10 sö 15:00 
Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Lars

Linnarsson, Barbro Wållberg.

Välkommen att sjunga i
Tryserum-Östra Eds

kyrkokör.
Vi övar på onsdagar kl.19-21

 i Tryserums kyrka.

Vid frågor kontakta körledare Marie
Dimpker

marie.dimpker@svenskakyrkan.se
+4612310472

+46703309108
Vänliga hälsningar 

Marie Dimpker

Hälsningar från
Bygdegårdsföreningen i

Långrådna 
Trots lättnad i restriktionerna väljer
vi att avstå från att arrangera
julmarknad även detta år. 
Som ett alternativ öppnar vi upp
Bygdegården den 6 november
mellan kl 10.00 och 16.00 då Lotta
Bramstedt visar sina akvareller,
Kajsa Norrby visar sina
textilarbeten och Tommy Pettersson
finns på plats med fina fårskinn.
Man kan titta och njuta och handla
om man så önskar. 
Bygdegårdsföreningen kommer att
ha kaffeservering. 
Välkommen för en stunds umgänge
i höstmörkret.

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
 
 

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 okt!
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

Långrådna Kultur
 

För mig personligen har Corona-isolering satt smärtsamma spår, där jag till slut inte alls mått bra även
om jag sluppit ha covid. För mig är det tydligare än någonsin att människor behöver varandra, att vi är
flockdjur, hur enstöriga vi än vill intala oss att vi är, och vad ”ensam är stark” gör med oss i längden.

Symptomen kan jag rada upp någon annan gång.
 

  I den skörheten jag nu befinner mig så gör jag en konsert tillsammans med nya och gamla vänner.
Känns galet att göra en konsert under utmattning, där stress och blockeringar faktiskt gjort att min röst,
mitt arbetsredskap, ofta vägrar finnas eller gör så ont pga spänningar att det känns som jag ska gå
sönder. Jag har litat på min röst och kört järnet med den i många år, kanske kört över, jag vet inte, men
i alla fall kört med full kraft. Genom min röst har jag fått utlopp för mitt inre genom sång. 
  Min röst är min känsliga punkt, där det som gör ont, det som är tungt sätter sig. Men jag känner att det
är just där i den extrema skörheten, på randen till avgrunden som nytt kan hända om jag ger det
chansen. Om vi sträcker ut händerna och håller i varandra så kan vi vara varandras armé i sökande,
skörhet och styrka in i det som är på riktigt och viktigt. Våga försöka, våga falla, våga resa oss. 
  Detta blir första gången jag står på scen på mer än 5 år, har dessutom aldrig gett en konsert i bygden
där jag nu bor, så det känns läskigt. Min identitet var "sångerskan och scenkonstnären", här blev den i
stället "kursledaren och arrangören", nu när jag väl ställer mig på scenen igen har min röst tystnat och
jag försöker finna den på nytt. Egot skriker i panik att jag måste bevisa allt för omvärlden, visa upp mitt 
 CV för att ha rätt att finnas till och ha en tydlig identitet. 
  Men... Med små sånger i en stor kyrka, skälvande och skör så är tillit det enda som kan hjälpa mig, tillit
till att du får vara där du är och att om vi är, just där, så kan vi mötas och beröras, slippa jämföra och
tävla och vara precis så stora som vi är i vår magnifika enkelhet och våra komplexa lager. Tillit till att bli
mottagen och accepterad, framförallt av sig själv och att egots behov av identitet inte är sanningen.
  Denne gång blir det ett par av mina sånger i stämmor med piano och viola bl.a. Sånger att stanna i, se
var de leder. Korta, Enkla. Jag drabbas lätt av prestationsångest, egot skriker ”nu måste du "bevisa" upp
dig, plocka fram gamla arior, jazzlåtar, musikalhits, dina bästa kompositioner och mest fantastiska
sånger, visa hela spektrumet av vad du kan utföra tekniskt med din röst så att du bli godkänd,
bekräftad". Som en odition. En känsla av att man hela tiden blir bedömd, jämförd och DÖMD. 
  Men.. nej, det jag gör denna gång kommer att vara en ögonblicksbild av var jag är nu. Jag försöker
lyssna inåt för där inne har min röst gått i ide och jag undrar försiktigt om det är dax att vakna. Det är
svårt att lära om, men lyckas jag lyssna litegrann på vägen så är det åtminstone ett framsteg. 
  Jag vill bjuda in till att dela denna ögonblicksbild. Låt oss vara på resa, i process och utvecklas. Låt dig
själv växa, låt andra växa i nyfikenhet. Det blir spännande att se om även min röst kommer på
konserten, det är faktiskt inte alls säkert men jag hoppas verkligen på det.
Skulle bli jätteglad om du vill komma och vara min hejarklack och varma mottagare. 
/Kajsa 

 Lofta Kyrka  3/10 kl 18:00 - Fritt inträde.
 


