
KEDUMSBLADET
NR. 3 sept. 2011

SÅNG och MUSIK med Sören Frid
onsdagen den 28 september
kl 19.00
i Församlingshemmet Arentorp

Fritt inträde, kaffeserving

Välkomna!

IOGT- NTO      NBV

                           DANS 
   Föreningshuset
   kl 18.00-21.30
   12/10 Stenitz
   9/11 Kenneths
   7/12 Stefan Dönnes

   Intresseföreningen bjuder på kaffe 
   1:a och sista danskvällen!

   Välkomna!

Vykort från Arentorp 
taget i början av 
1920-talet. 
Bostadshuset är 
nuvarande 
Kedumsvägen 23 
och i stället för 
mejeriet finns idag 
hyreshusen på 
Kedumsvägen 32.
 

Tack till Gerd Hugosson som skänkt kortet till S Kedums hembygdsförening.

  FAMILJERALLY

  Söndagen den 16 oktober 

  Start kl 13.00-14.00 

  från Arentorps föreningshus
                        Hjärtligt Välkomna!
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Håll utkik på hemsidan, i  postlådor och på anslagstavlor efter mer information!

På gång 

1/9, 6/10, 3/11, 1/12
Alla välkomna!

Knep och knåp med ord och symboler
i Arentorps församlingshem kl 10.00-12.00
Elvakaffe

28/9 Sång och musik med Sören Frid i Församlingshemmet 19.00

2/10 Arentorp/Helås-mästerskapen i golf

16/10 Familjerally

12/10 Stenitz
9/11 Kenneths
7/12 Stefan Dönnes

Dans i Arentorps föreningshus kl 18.00-21.30

Intresseföreningen bjuder på kaffe 1:a och sista dansen.

Nästa Kedumsblad utkommer vecka V 46. 
Vi behöver material senast veckan innan 
utgivningen, gärna tidigare! 

Kedumsbladet ges ut i samarbete mellan 
intresseföreningen, hembygdsföreningen 
och sportklubben.
Vi vill att det ska vara intressant och infor-
mativ läsning för alla här i Arentorp. 
Vi tar gärna emot bidrag av alla slag! 

Vill du annonsera i Kedumsbladet så är 
priset 100 kr/nummer 
Annonserar du i 4 nummer får du en an-
nons gratis! 
(Annonser tas in i mån av plats) 

Bidrag kan mailas eller lämnas till någon av 
oss i marknadsföringsgruppen: 
Kerstin Larsson 
kerstin@arentorp.com. Tel 0512- 133 43
Monica Willig 
monica.willig@tele2.se. Tel 0705-913301
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Sydvästra Vara Fiberförening kommer i da-
garna att lämna över material till ByNet för 
vidare projektering. 
Nästa steg i projektet blir
således att bilda arbetsgrupper för ekonomi, 
administration och entreprenad. 
Vi kommer också att dela in föreningen i 
mindre områden där varje del behöver en 
områdesansvarig som kan föra information
vidare till hushållen inom området. 
Ett stort arbete vi har framför oss är att kon-
takta alla berörda markägare och ingå avtal 
med dessa.

Arentorps samhälle är självfallet också aktu-
ellt för fiberkabel och med anledning av det 
kommer vi hålla ett informationsmöte 
Övriga intresserade är självfallet också väl-
komna!

Nytt från Sydvästra Vara fiberförening
Styrelsen

Har du glömt att betala medlemsavgiften för i år? Varsågod, här får du en ny chans!

Fiberkabel i Arentorp

Informationsmöte den 21 september 
kl 19.00 
i Föreningshuset

ByNet finns på plats för att svara 
på frågor.

För mer information kontakta: 
Jeanette Ekström, 0733-93 66 66
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Hembygdsföreningen

Foton:Kerstin Larsson

Bygdevandring 20 juni 2011
Vi började vid Snäppetorp där Kerstin hälsade 
välkommen till ca 50 deltagare.
Det trevliga med våra bygdevandringar är att 
många av deltagarna har något att berätta. 
I slutet av 1800-talet planerades en ny väg 
mellan Arentorp och Vara med en ny bro över 
Getån vid Snäppetorp. Den fina handritade och 
färglagda ritningen och kartan visades, men, 
som vi vet blev det ingen väg där. 
Vi gick ner till Getån där många ställde frågor 
och många kunde svara. Om djur-och vattenliv, 
gränser mellan socknar och gårdar mm.
Därefter åkte vi till High Rock ranch (Höge Sten) 
där Waldemar Wass hälsade oss välkomna. 
Han berättade om hur de utvecklat gården som 
de haft i ca 5 år, om hästavel, reparationer coh 
nybyggnad. Men också om alla aktiviteter de har 
och hur det går till att träna westernhästar. Vi 
fick också en uppvisning i quarterridning. En ny 
intressant värld för många av oss.
Kvällen avslutade vi med att dricka kaffet vi 
hade med oss.

S Kedums hembygdsförening på resa.
Det har blivit tradition för hembygdsföreningen 
att ordna en resa sista lördagen i augusti. I år 
gick resan österut, närmare bestämt till Jönkö-
ping/Huskvarna. 
I stadsparken drack vi förmiddagskaffe och där 
mötte vår guide för dagen, Bengt von Strokirch, 
upp. I stadsparken besågs fågelmuseet och där-
efter åkte vi en rundtur i stan med ett kort stopp 
på Östra torget. 
Vid nästa stopp var vi i Huskvarna. Där firade 
man Fallens dag och stadens 100-års jubileum. 
Vi hann se vattenfall, fabriksmuseet och aktivite-
terna i Slottsparken, några gick också en runda i 
Smedsbyns alla små ateljéer. 
Lunchen serverades sedan i Kroatorpet, men 
dessförinnan tittade vi in i Kruthuset där det bl 
a finns en imponerande samling av lås. Bengt 
som också är ordförande i Jönköpings hem-
bygdsförening, guidade oss på nya vägar till-
baka genom Jönköping innan han lämnade oss 
och vi styrde kosan hemåt. Till skillnad från här 
hemma var det uppehåll, varmt och skönt hela 
dagen.
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Nybyggnation
Renovering

Vedhuggning
(vedprocessor)

Herregården 7,  Arentorp
534 94 VARA

Tel 0512-133 56
0705-56 34 99

Lördagen den 27 augusti samlades ett för-
väntansfullt gäng i Arentorps föreningshus. 
Dessa hade en kväll att se fram emot med 
god mat, hemma hos varandra.

Klockan 16.30 fick man öppna sitt första 
kuvert där man fick reda på vart man skulle 
cykla och få förrätt. De ansvariga för denna 
rätt hastade hem för att förbereda och ta 
emot sina gäster. Vilka gästerna var fick vär-
darna se när de stod i dörren, ett kul över-
raskningsmoment.

På detta sätt fortsatte det med både varm-
rätt och dessert. Ingen visste förrän man var 
på plats vem man skulle få trevlig samvaro 
med.
Det hela avslutades i föreningshuset senare 
på kvällen med lotteri, kaffe o kaka samt 
mycket prat och skratt in på småtimmarna.

Kommentarer från några som var med:

”Bra sätt att få umgås med dom som man 
egentligen känner väl men ändå aldrig varit 
hos eller haft på besök.”
”Som nyinflyttad är detta ett perfekt arrang-
emang!”
” Jättetrevlig dag, vi hoppas på fortsättning 
nästa år!”
”Jättetrevligt! Kul att få träffa lite nya perso-
ner.”
”Väldigt skojigt och trivsamt. Kul att möta 
folk på vägen och mycket kul att komma 
hem till trevliga människor som vi inte tidi-
gare varit hemma hos. Mycket god mat och 
många drinkar....”
”Kanonbra, hoppas det blir en tradition”
Text, Vivianne Ljungsberg

Cykelfesten i Arentorp
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Lite förströelse! 

Lös krysset och lämna 
det hos 
Sigrid Karlberg eller 
Britta Hermansson, 
Storegårdsvägen eller i 
postlådan vid Förenings-
huset, 
senast den 4/11
Du kan vinna skraplot-
ter!

Lösning till förra numret

Vinnare av Krysset i nr 2 2011 

1. Karin Karlsson
2. Agneta Karlberg
3. Inger Jonsson

GRATTIS!

Boktips
Himmel över London
av Håkan Nesser
Håkan Nessers nya bok är en riktig spionhistoria, 
eller kanske en kärlekshistoria. Den handlar om 
London, döende mångmiljonärer, tänkbara arvingar 
och om böcker.

Onödigt vetande (kan inte lova att det är veten-
skapligt bevisat! :-)

1. Mongoliskan är det enda språket i världen som 
har ett ord för den känslan man får när man blir 
sparkad i magen av en häst.
2. Saudiarabien är det land som har minst antal 
biografer, de har inga.
3. Om Barbie fanns på riktigt skulle hon ha måtten 
39-23-33.
4. Den genomsnittliga 18-åringen har sett 26000 
mord på TV!
5. 100 personer dör årligen till följd av att ha satt 
enkulspetspenna i halsen.
6. Världens högsta snögubbe var 22,17 meter hög.
7. Världens sömnigaste djur är sengångaren som 
sover bort 80% av sitt liv.
8. Endast en person av två miljarder kommer att 
leva till 116 års ålder.

Kedumskrysset nr3 2011

Vågrätt    Lodrätt
1 Ron    1 Går upp och ner
4 Polska   2 Fredrik Nelander
7 Blänkare   3 Adelsätt
9 Senior   4 Carpe ....
11 Var musketörerna  5 Mat för hyenor
12 Väderstreck   6 Pardon
13 Petra Marklund  10 Är stor och stark
16 Se i bibeln   12 100 år
17 Förtryck   14 Från mus
18 Lejdaren   15 Stäv
22 i i i    18 Galler
23 Först i augusti  19 I grytan på julbordet
24 Skydd   20 Gudinna
25 Råsocker   21 i jåns
27 Molar   25 Förenta nationerna
28 Finmalet   26 Okänd
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Arentorp Helås Fotbollsklubb

För den outbildade är 
ett A bara tre pinnar.

FOTBOLLSKRÖNIKA

Damlaget har verkligen svarat för en impo-
nerande säsong. När det återstår tre match-
er är man fortfarande obesegrade.
Senast blev det oavgjort 2-2 i en ren serie-
final borta mot Edsvära/Vånga, efter att ha 
legat under med 2-0.
Elva segrar och fyra oavgjorda betyder se-
rieledning före just ENV, tre poängs ledning 
och bättre målskillnad och en match mer 
spelad.
Det är alltså tre matcher kvar och två av 
dem är hemmamatcher på Kedumsvallen. 
Dessa är söndag 4/9 18.00 mot Levene/
Skogslund samt avslutningsmatchen mot 
Saleby söndag 25/9 kl. 15.00

Herrarnas A-lag har haft det betydligt tuffare. 
Fortfarande är det en jumboplats, endast tre 
segrar har inkasserats.
Chansen finns ännu  att hänga kvar i div V 
eftersom det är ganska jämt i botten. För att 
lyckas med detta krävs det dock att det blir 
seger i den uppskjutna matchen mot Tråvad 
på bortaplan. 
Efter denna match återstår det fem matcher 
och två av dessa spelas på Kedumsvallen.  
Lördagen 10/9 kl. 15.00 är det derby mot 
Levene/Skogslund och lördag 1 /10 är det 
serieavslutning mot Herrljunga.

De båda reservlagen har svarat för strålan-
de prestationer så här långt, båda är i se-
rieledning. U-laget har haft det tuffare i höst 
och endast fått två oavgjorda men ligger 
fortfarande först i tabellen. Serien kommer 
troligen att avgöras i hemmamatchen mot 
Emtunga måndag 12/9.
C-laget har gått som tåget och har vunnit 
samtliga matcher utom en då det blev för-
lust.  Tre matcher återstår för dem och det 
räcker förmodligen att vinna en av dem för 
att vinna serien.

Man får hoppas på att 
A-laget tar sig i kragen och 
vinner de matcher som behövs för att hänga 
kvar i serien samt att de övriga lagen vinner 
sina serier, det vore väl ett önske senario. 
Välkomna upp till Kedumsvallen, under de 
sista höstmatcherna och stötta våra lag så 
hoppas vi på det bästa!

Örjan

Arentorp/
Helås-mästerskapen i golf

Söndagen den 2 oktober, 
Vara-Bjertorp GK. 
Samling kl. 08.00 
första start kl. 08.30.
Startavgift 50:-.

Anmälan senast 25 september till 
Andreas Sällberg 070-2296955 eller
Kalle Johansson 070-9144207.
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Midsommarfirandet

Traditionsenligt hölls midsommarfirandet 
vid boulebanan. Det kom omkring 100 
personer i det soliga vädret. Flertalet del-
tog i dansen medan andra nöjde sig med 
att titta på. Jörgen Nilsson spelade till alla 
välkända ringlekar. När alla var nöjda med 
dansen smakade den medhavda fikan 
bra. Vi som klädde midsommarstången 
detta år var Fredrik Eriksson, Susanne 
Löfman, Conny Evertsson och Pia Ryd-
berg.

Den17 juli ordnade tidningen Land 
Öppen trädgård
Ett återkommande arrangemang sedan 
många år. Fler o fler har hakat på och öpp-
nat sina trädgårdar för besökare. 
I år är första året som Gun Werner öppnar 
sin fina trädgård för besökare. 
Trots regn och rusk kom ett 70-tal
trädgårdsintresserade besökare till Storegår-
den.
Det vore trevligt om fler personer kan delta i 
Öppen trädgård i Arentorp nästa år!

Öppen trädgård

Pia Rydberg skrivit och tagit korten.


