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Deadline inför "hösten" 1/8

Med reservation för tryckfelsnisse & ändringar i kalendarium!

 

Nu är det sommar igen. Denna gång en sommar
som i skrivande stund ser ut att bjuda på
mycket liv och händelser. Försök att ta del
av saker som händer i bygden, det bidrar
till en levande bygd där människor kan
fortsätta leva och verka. Efter år av
restriktioner behöver vi hjälpas åt extra
mycket för att vår bygd ska kunna blomstra.
Tänk globalt men handla lokalt. Varje
hundralapp är en valsedel. Välj varje gång
du har möjlighet. Skriv upp i din almanacka
vad som händer så du inte glömmer att gå
dit. 
Om du inte är bosatt här året runt är det
extra viktigt att du visar ditt stöd till
bygden genom att ta del av evenemang,
verksamhet och butiker den tid du är här.
För att bygden ska kunna överleva på vintern
måste den leva ut på sommaren.  

Roy Thellmans Handelsträdgård
Långrådna 

Sommaren är verkligen en härlig tid av överflöd och växtrikedom. Långa

ljusa dagar ger en stark tillväxt hos all grönska. Många av oss är i full

gång med att bygga upp våra trädgårdar, odla och sköta om växtligheten

runt omkring oss, äntligen!

 
I handelsträdgården finns nu:

 sommarblommor, amplar

 perenner, bärbuskar

 jordgubbsplantor, sparris, rabarber, kryddväxter

-       utplanteringsväxter av t.ex. olika kålsorter och bönor, squash,

frilandsgurka, sockermajs och sommarastrar

tomat- och chiliplantor

olika jordprodukter till din trädgård

 

Varmt välkomna!

Hälsar Roy&Co.

 Kontakt: Roy: smsa 073-4142152   /eller mejla green_copy@live.se

Facebook: @roythellmanshandelstradgard

Hemsida: www.roythellmanshandelstradgard.se

Vi har utekassa, tar kort och Swish

 
 
 
 

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

Ekbacken

 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

Ny öppning av 
Ödesäng loppis

25/5-29/5 10-16
Därefter lör-sön 10-16 ( v22-38)

Från v 26-29 öppet alla dagar 10-16
Sväng av vid Stjärneberg och kör

Kvädövägen ca 4,5 km
Husgeråd, möbler,kläder,, ja allt vad

en loppis erbjuder…
Varmt välkomna.

Ett varmt tack 
till Roy Thellman för

blommorna du skänkte
till entrén vid
Bygdegården 
i Långrådna
/ Styrelsen

 
 

http://www.roythellmanshandelstradgard.se/


Juni i kyrkan
12/6 sö 15:00 Mässa i Östra Eds kyrka. Lars
Linnarsson, Marie Hallingfors.

26/6 sö 18:00 Friluftsgudstjänst i kyrkoruinen i
Västertryserum. Sång av Kajsa Norrby. Ta med
egen stol och kaffekorg. Lars Linnarsson, Marie
Hallingfors.

Juli i kyrkan
3/7 sö 11:00 Friluftsgudstjänst vid Fogelviks
herrgård. Björn Larsson, Marie Dimpker.
Kaffeservering.

17/7 sö 15:00 Friluftsgudstjänst på Torrö. Ta med
egen stol och kaffekorg.

Lilla Återbruket -
Glashyttan i Vråka

Sommarens öppettider:
25 juni – 14 augusti, 
tors  - sön kl. 11-15 

20 augusti, lör kl.11-15
27 augusti, lör kl.11-15

Kontakt: 
facebook:Lilla Återbruket 

www.lillaaterbruket.se,
info@lillaaterbruket.se 

 
 

Konserter 
sommaren

2022
Biljetter : kajsanorrby.se/events 

I sommar kommer det att hända
mycket roligt på Långrådna Kultur!  
Förutom konserterna så kommer Kajsa
Norrby att ge ut en sångbok och bjuder
därmed in till vandring och evenemang

genom hela Östergötland. 
 

Boken heter 
"Sånger för folk på vandring" och är en
samling av ca 15 sånger för flerstämmig

sång.
 

Välkomna att delta de tillfällen som
passar dig !  

 
26/6 Boksläpp   
26/6-6/7 Vandring  Långrådna - Vadstena
26/6 Friluftsgudstjänst i Västertryserum
28/6 Workshop Borkhult Lapphem
1/7 Workshop Linköpings Domkyrkan
5/7 Workshop Motala/Ulvåsa
6/7 Workshop Vadstena/Bjälbopalatset

20/7 Konsert i Tryserums kyrka. 
Kajsa Norrby sång, Alexandre Ambec

piano, Amanda Liljegren cello. 
Alla som vill vara med och sjunga i kören
är varmt välkomna att höra av sig  så får
du stämfiler att öva till och vi ses kl 14

samma dag för att sjunga ihop oss.
 

info@kajsanorrby.se  

http://www.lillaaterbruket.se/


Kyrkan vårt gemensamma
kulturarv. 

Söndagen den 3 juli
Vi besöker byn Västerum och går igenom historien kring några torp och
gårdar. Premiär för våra nya torpskyltar med QR-kod till
Hembygdsportalen
Samling kl 09:00 vid gården Gata i Västerum, parkering på gärdet nedanför
Se skylt.

Söndagen den 24 juli
Vi besöker några torp på Åsvikelandet där vi fortsätter att sätta upp våra
nya skyltar
Samling vid kyrkan kl 09.00.
Åkmöjlighet finns för de som önskar vid bägge tillfällena. (Traktor och
personalvagn) Det går bra att cykla.
Ta med kaffekorg! Alla välkomna!
Kontakt DavidF 0705233069 E-post: info@ostraed.se

Västerumdagen Söndagen den 4 september kl 13:00
Vi träffas vid gamla handelsboden i Västerum där vi fikar och talar om
gamla tiders vanor och levnadsbanor. Föredrag av Paul Johansson från
Grålleklubben om lantbrukets tekniska utveckling och mekanisering. Vi
visar några traktorer från svunna tider. Kaffeservering, karamellstrutar.
Kontaktperson: David Fogelberg Telefon: 0705-233069 E-post:
info@ostraed.se

Mopperally
Långrådna lördagen den 17 september. kl 10.00
Nu är det dags för årets veteranmopperally! Östra Eds hembygdsförening
bjuder in till mopedrally i den vackra bygden runt Långrådna. Start vid
Gästgiveriet i Långrådna. Ta med dig din veteranmoped och kom och kör.
Snitslad väg från Långrådna
Startavgift 150 kr Målgång i Långrådna Kultur där vi bjuder alla startande
på lite tilltugg. Anmälan till Jörgen Svensson Telefon: 0705-870732 mejl:
jorgen@vasterum.se Samarrangemang med Långrådna Kultur & gästgiveri
E-post: Info@ostraed.se

Varje gång jag besöker Östra Eds kyrka sänder jag en tanke av tacksamhet till de
förfäder som valde denna vackra plats på åsen vid Edsviken för att bygga sin egen
kyrka då de tyckte att avståndet till Västra Ed var alldeles för långt.
Kyrkan berättar om vårt gemensamma kultuarv och bär på berättelser om livet
förr och nu. Den är en stor del av vår gemensamma historia och vårt kollektiva
minne. Den är viktig för den berättar om vilka vi är idag och det är nödvändigt att
bevara den kunskapen. Kyrkan tillhör därför alla och den måste därför vara
tillgänglig för alla oavsett tro eller kyrkotillhörighet .För många är själva
byggnaden viktigare än verksamheten, men vårt behov av heliga rum är
detsamma oavsett kulturell eller religiös bakgrund. Vi behöver platser för
mänskliga möten. Därför behöver kyrkan vara öppen och tillgänglig även när det
inte firas gudstjänster.
Kyrkan ska alltid vara öppen när det finns personal på plats på vardagar. Under
helgerna turas frivilliga om att öppna och stänga. Vi vill gärna bli fler som delar
det ansvaret. Vi är en grupp som vi kallar Sockengruppen för Östra Ed. Det är en
intressegrupp för bara vår sockenkyrka och dess verksamhet. 

 
Butiken med det lilla extra

 
Glas, smide, keramik, plådar, filtar, 

pussel, vackra kort m m
 

Tomatplantor fram till midsommar
 

Öppet
 T o m midsommardagen

Lördag-söndag
13.00-16.00

 
Fr o m 30 juni - 14 augusti

torsdag-söndag
13.00-17.00

mån-ons stängt
 

Glass
Enkel kaffeservering

 
Välkommen!

0493-420 00 / 070-5303455
Vi finns 2 km söder om långrådna

www.svenska-presenter.se
 

Den  30  ma j  va r  s i s t a
vandr i ngen  fö r  säsongen .  Den
p l ane rade  avs l u tn i ngen  ha r
i n s tä l l t s .
Hoppas  a t t  v i  s es  i gen  i
augus t i .  T rev l i g  sommar !  /
L i l i an .

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

De vilda blommornas dag 
söndag 19 /6 kl. 10.00. Vi studerar den frodiga

sommarfloran under ledning av Janne Aronsson
med flera på sjöängarna vid Rånen.

Samling vid Tryserums Friskolas parkering. Ta med
fikakorg. 

Arrangemanget sker i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.

Kaffe i Tryserums Hembygdsförening onsdagar i juli efter
Tryserums kyrkas evenemang, Musik i sommarkväll. I samarbete
med lokala föreningar.

Slåtter och slåttergille vid kyrkoruinen 
lördag 30/7 kl. 14.00. Ta med lie och räfsa och hjälp oss slå gräset
på kyrkkullen i Västertryserum. Ta gärna på gammaldags kläder.
Slåttergille serveras efter slåttern och kostar 100 kr/pers.

Östra Eds Hembygdsförenings 
sommaraktiviteter

Håll utkik i Byabladet och kyrktidningarna efter när vi
träffas. Det blir två gånger under hösten på söndagar
efter gudstjänsten som börjar kl. 15.00. Hoppas vi ses
då .
Hälsningar Kristina Bergnehr
ordf Församlingsrådet i Valdemarsviks församling



Äntligen, efter två års uppehåll, var det dags att ordna med fixardagar på Tryserums Friskola igen! 
Det fanns många önskemål om vad som skulle göras från såväl barnen som personalen och
styrelsen. Som tur var kunde många vårdnadshavare engagera sig och vi fick mycket fixat under
helgen, som också bjöd på perfekt fixarväder! 
Det var flera snickare- och målarprojekt som drogs igång, bland annat byggdes matsalen till med en
kallfarstu för ytterkläder och förskolebarnen fick ett solskydd över sin nya sandlåda. Entrén till skolan
fick sig ett lyft med ny målarfärg, likaså lusthuset och lekstugan på skolgården. 
Tusen tack till alla barn och föräldrar som ställde upp och bidrog med tid och kunnande under
fixardagarna! Det är så kul att kunna göra detta tillsammans för våra barn och för bygden och det var
härligt att få träffas och umgås ordentligt igen efter pandemitiderna som satt käppar i hjulen de
senaste åren. 
Jag känner att fixarhelgen gav mersmak och vi har fler planer på saker som vi vill fixa under
sommaren! 
Bilderna är tagna av Susanna Karlsson, som även bidrog med smarrig kaka till fikat. 
/Madeleine Wiström 
Mamma och styrelseledamot i Tryserums Friskola

 Loppis i Långrådna 
öppnar 13 Maj 

Fredag 11 00- 17 00 
Lördag 11 00 - 15 00 
Nya saker och möbler

Varmt välkomna
Tommy Karin.

Övriga sponsorer: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 1 aug!
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
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

Här ska det fixas! 

Vi flyttar (till slut!)
i augusti och säljer ut diverse verktyg, maskiner,

trädgårdsredskap, husgeråd, möbler,
arbetsbänkar, böcker, m m på loppmarknad och

på annat sätt, ca 15 juni – ca 1 juli. 
Betala helst med Swish 073 023 5279 !

 
Plats: Vallby i Tryserum 

(ca 500 m nordost om kyrkan)
 

Välkommen!
 

Tanja och Sven Bråkenhielm
 




