
Vi dansar ut julen!
Söndag den 10 januari 

klockan 14.30 
i Arentorps Föreningshus.

  - Sång och musik
  - Tomtebesök
  - Fika
  - Godispåsar till barnen
  - Lotterier med fina priser

Vuxen 25 kr  
Barn 15 kr 

Välkomna!

Kedumsbladet
NR 4 2015

 www.arentorp.com                      kedumsbladet@arentorp.com

Välkommen på  
Tomtepromenad!

Söndag 6 december
 Start 17,00-17,30

Följ den upptända slingan från förenings-
huset ner till badsjön 
(Ta gärna med en ficklampa)

Där bjuds det på glögg och pepparkakor
De barn som vill kan lämna önskelistan 

till tomten
Möjlighet finns att köpa Erikssons grillade 

korv med bröd för 15 kr st.
Lotteri

Alla hjärtligt välkomna, gammal som ung!

Arentorps intresseförening

Klass 1 vid Arentorps skola intervjuvade besökare på jubileumsdagen och har sedan 
jämfört hur man lärde sej förr och nu. Vad de kom fram till presenterades bl a med så här 
fina målningar.



BERGSLIDENS
   SERVICE

Reparationer av traktorer, grävmaskiner, bilar
 + diverse uppdrag inom reparationer

0705-513423
Jan-Åke Wiktorsson

Kedumsbladet ges ut i samarbete 
mellan Intresseföreningen, Hembygdsfören-
ingen och Sportklubben. 
Det ges ut med fyra nummer per år. 

Planerad utgivning 2016: 
vecka 7, 21, 35 och 46.(oftast lördag 
eller söndag aktuell vecka)
Vi behöver material senast en vecka innan 
utgivningen, gärna tidigare!

Bidrag mejlas eller lämnas till 
Kerstin Larsson, tele 0709-180 903   
kedumsbladet@arentorp.com

Annonsera i Kedumsbladet, 100 kr/nummer 

Där inget annat anges står Kerstin Larsson 
för text & bild

Alla Kedumsblad går att läsa på hemsidan                                                                                                             
  www.arentorp.com

VWQ-kväll
På Skärtorsdagskvällen kom drygt 100 gla-
da och förväntansfulla personer till fören-
ingshuset för att smaka på vin eller whisky 
och lösa ett musicquiz. 
 
Vi fick smaka på fyra olika sorters viner och 
lika många ostar. Det var duktiga Helene 
Gustavsson som höll i vinprovningen och 
till sin hjälp hade hon Britt-Marie Johansson 
som berättade om ostarna.
 
De som hellre ville smaka på whisky fick 
bege sig hem till kunnige Nisse Spetz som 
delade med sig av sina kunskaper till de 
whiskysugna herrarna. 
 
När vi ätit lite plockmat delades alla ”smi-
digt” in i lag för att tillsammans lösa klurige 
Anders Karlbergs musikkryss/musicquiz.
 
STORT TACK till alla som hjälpte till denna 
kväll!

text o bild Anna-Karin Lindberg

Nisse ger en inblick i hur man provar whisky och 
känner olika smaker och lukter. 

foto Elisabeth Spetz

  

TJ:s Gräv & Markservice
0706-740555  0512-13294

Grävning & Betongbilning med minigrävare.

www.tjsgräv.se

TJ:s Gräv & Markservice
0706-740555  0512-13294

Grävning & Betongbilning med minigrävare.

www.tjsgräv.se



Motionsdans i 
Arentorps föreningshus

 10 feb Dönnes
  2 mars  Kenneths
  6 april   Hasse Peters

 kl 18.00-21.30
 Inträde 100 kr

Vi bjuder på kaffe och smörgås

Välkomna!

I Församlingshemmet
•	 14	december 17.00-20.00 Julpyssel. 40:-/person.
•	 17	december 12.00 Jullunch. Besök av barn från för-

skolan, Johan Silferhjelm sjunger advents- och julsånger. 
Anmälan senast 10 december 

•	 21	januari	12.00 Lunch. Sjöfartstema, Geir Hjertaker.
•	 18	februari	12.00 Lunch. Psalmer på vårt vis. Anna Bo-

man Hald och Björn Hald.
•	 27	januari 18.00-20.00 Startar Stick- och virkcaféet för 

våren, därefter varje onsdag.
•	 1	december	och	9	februari 17.00-19.00 Messy Church
•	 13	december 15.00 Luciagudstjänst i S Kedums kyrka
•	 31	januari	10.00 Bibelutdelning till 4- och 6-åringar i S 

Kedums kyrka. 
För anmälningar och frågor ring Solveig Sundström  
0512-133 10.

Lös krysset och lämna det 
hos Sigrid Karlberg eller Brit-
ta Hermansson, Storegårds-
vägen eller i postlådan vid 
Föreningshuset senast 31 
 januari
Hela 76 lösningar lämnades 
in denna gång. 

Lösningen till kryss nr 3

Krysset

Tre vinnare får två skrap 
lotter vardera!
Vinner denna gång gör:
Anna-Carin Bölin
Stefan Fredriksson
Eva Valentinsson

Grattis!

Namn...............................................................Tel..............................

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13 14

15 16 17

18 19 20 21

22 23 24

25

26 27

1 Bra tillskott i höstmörkret 1 Rovfågel
8 Vasaorden 2 Där föddes Hyland
9 Ett 3 Itu

10 Jinder 4 Mors syster
12 Lejdare 5 Mansnamn
13 Kanadensare 6 Storbritannien
14 Tre lika 7 Skotsk dans
15 Spatsera 11 Barnlitteratur
16 Svordom 17 31 i mars
18 Föräldraroll 18 Avbild
20 Räcka 19 Mantel
22 Helgtillägg 21 Tordön
23 Egendom 24 Om svar anhålles
25 "Panta mera"
26 Klart
27 Ogilla

LodrättVågrätt

B O U L S N E D
R E G N T U N G A
E N A A R G M
V I N L G A M

G O T L A N D
S A V S K Y H
I F Å K E K Ö
A R O O M E S
M Ö R K G R Ö N T

Rätt svar på 
tipsfrågorna 
på nästa sida:
Fråga:
1.  - 2
2.  - 1
3.  - 1
4.  - 2
5.  - 1
6.  - 1
7.  - X
8.  - X
9.  - X
10. - X
11. - 2
12. - X



Arentorps skola 60 år
Fritidshemmet 25 år
Förskolan 5 år

Jubileumsdagen bjöd på vackert väder och många glada 
människor.
Rektor Anna-Lena Klasson  hälsade alla välkomna och be-
rättade lite historia om skolan och om dagens program.
När det var dags att starta lektionerna ringde hon in med 
en gammaldags mässingsklocka. Temat för dagen var att 
visa upp den moderna skolan. Många föräldrar, far-och 
morföräldrar och andra intresserade kom för att se barnens 
arbetsplats.

På frukostrasten, bjöds det underhållning på skolgården. 
Edmunds big band och de före detta eleverna i Arentorps 
skola, Malin Andersson, Ragnhild Ehn White och Jörgen 
Fredriksson sjöng och spelade.
Under tiden som man njöt av musiken kunde man köpa 
fika som föräldraföreningen och förskolans föräldraråd 
ordnat.  Skolbarnen serverades utomhuslunch i form av 
hamburgare, vilket var uppskattat.

Fråga 1. Från 1 oktober 2015 får vi nya sedlar. 
Vilken blomma finns på de nya 20-kronors sed-
larna?
1. kaprifol
X. blåklocka
2. linnea

Fråga 2. Vilket år kom den senaste läroplanen 
för fritidshem, förskoleklass och grundskola?
1. 2011
X. 2012
2. 2013

Fråga 3. I vilken enhet mäts hårdheten på ma-
terial?
1. Brinell
X. Brikett
2. Brokad

Fråga 4. Vilket år spelade ASK senast i division 
3?
1. 1970
X. 1984
2. 2001

Fråga 5. Hur många rektorer har jobbat och varit place-
rade på Arentorps skola de senaste 60 åren?
1. 3
X. 7
2. 10

Fråga 6. Höstlovet hade tidigare ett annat namn, vilket?
1. Potatislov
X. Kokslov
2. Skördelov

Fråga 7. Lasse Åberg har ett eget Musse Pigg- museum, 
var finns det?
1. Märsta
X. Bålsta
2. Hägersten

Fråga 8. Vilket år flyttade Arentorps fritidshem in i sko-
lans lokaler?
1. 1993
X. 1995
2. 1998

Fråga 9. Hur många lampor finns på förskolans 
torg?
1. 12
X. 9
2. 6

Fråga 10. I trekorsen vid skolan finns tre väg-
skyltar, mot Vara, Naum och Tumleberg. Hur 
mycket är den sammanlagda kilometerantalet på 
skyltarna?
1. 13
X. 14
2. 15

Fråga 11. Vilka löv pryder väggen på Arentorps 
skola?
1. Ek, bok, lönn
X. Lönn, al, lind
2. Lind, al, ek

Fråga 12. Vilket av följande träslag är hårdast?
1. Björk
X. Ek
2. Gran

Av de vuxna som gick tipspromendaden lyckades famil-
jen Karlsson bäst. Per, Anna-Lena, Erik och Anette vann 
alla priser. 

Under förmiddagen var det också öppet hus i fritidshem-
mets lokaler och på förskolan. På båda ställena fanns fina 
utsällningar att titta på.

När skoldagen var över fanns det möjlighet att gå tipspro-
menad från skolan till föreningshuset. Då det bara var 17 st 
som gick tipspromenaden har du chans att testa dina kun-
skaper här. (rätt svar finns på föregående sida) Stimpan Kedner, Susanne Löfman, Ann-Sofie Knutsson, och Eli-

sabeth Spetz lagade lunch till drygt 100 gäster i föreningshuset.



De har sedan tillsammans med sin lärare 
Bodil  Alfredsson, jobbat med ämnet ”Hur 
vi lär”. Det de kom fram till, är att det finns 
många olika sätt att lära sej nya saker.
Eleverna har lärt sig genom:
• att träna med tankekartestruktur
• att intervjua sina föräldrar om lärande 

förr och nu samt jämfört likheter och 
skillnader i dagens undervisning.

• de har målat och skrivit egna ”lärme-
ningar” som visat situationer då de lär 
bra och modernt.

• de har redovisat sina arbeten och då 
läst för andra.

• de har undervisat förskoleklassen om 
hur man enklast gör för att lära sig 
något nytt: 

 - bra utrustning 
 - träna kort stund men ofta
 - repetera
 - ansträng sig för att bli skicklig!

I Föreningshuset fanns klassfotout-
ställning med bilder på elever födda 
på 1920- talet och fram till nutid. Det 
fanns också andra bilder från hem-
bygdsföreningens arkiv att titta på. 

Hur vi lär!

När arbetsområdet 
var klart firades det 
med fika!

Föreningshuset

Barnen i klass 1 tog tillfället i akt och 
på jubileumsdagen intervjuvade de sina 
föräldrar om hur de lärde sej när de gick 
i skolan. 

Vi har många duktiga hantverkare här 
i Arentorp med omnejd. Flera av dem 
visade sina alster i Förenignshuset.
Här fanns allt från näverslöjd till hattar 
till stickade alster till målade tavlor och 
möbler.
När det sedan drog ihop sej till drag-
ningen på lotteriet samlades många 
som hoppades vinna någon av alla 
fina, sponsrade priser



Örjans
fotbollskrönika

Under jubileumsdagen var det öppet hus på Arentorps Le-
goindustri. 211 personer passade på att se de nya kontors-
och personallokalerna och verksamheten där en del robotar 
var igång. Alla besökarna kunde delta i en tävling. Det gällde 
att gissa hur många kilo råmaterial (Järn, aluminium, mäss-
sing, rostfritt, automatstål) som köpts in det senaste året? 
Rätt svar är 191964 kg.
Vinnare blev Ing-Britt Karlsson som vann en surfplattan.
Delägarna är mycket nöjda och glada att så många kom.

Åter är en fotbollssäsong över och det är dags att summera 
och blicka lite framåt.
Herrarnas A lag gick fram som en ångvält under hösten och 
vann åtta matcher och spelade en oavgjord (Ardala borta). 
Bl a så besegrades båda toppkonkurrenterna Lidköpings 
United och Mellby på hemmaplan i september. Tyvärr så 
gick även Mellby mycket bra under hösten och till slut så 
avgick de med seriesegern, med Arentorp Helås på andra 
plats. 
Detta betydde kvalspel till div V för laget men det blev be-
tydligt tuffare. Första matchen spelades borta mot Rånge-
dala, mellan Borås och Ulricehamn, och det blev förlust 
med 3-1. Det var väl inget att säga om, Rångedala var duk-
tiga. Före matchen var det en straffsparksturnering mellan 
lagen ifall man inte skulle kunna skilja lagen åt efter kvalets 
slut. Det blev en segdragen historia men Rångedala vann 
till slut efter 46 slagna straffar. Förlorar man första matchen 
i en trelagsgrupp är det nästan omöjligt att vinna gruppen 
och avancera till femman. Grabbarna gjorde dock så gott 
de kunde i nästa match men det blev förlust även denna 
gång, nu mot Töllsjö hemma med 1-0. Rångedala vann 
sedan mot Töllsjö och gick upp i div V. Trots allt gjorde 
killarna en mycket bra säsong och nu har man blivit 3 3 2 
på tre säsonger i div VI. Bör nämnas också att Andreas Jo-
hansson vann skytteligan på hela 38 mål. Bra gjort!

Damerna fick också en svettig höst. Inför sista omgången 
var man tvungna att ta en poäng hemma mot serieledande 
Falköpings KIK för att undvika degradering. Falköping å 
sin sida behövde en poäng för att vinna serien. Matchen 
slutar 0 -0 och båda lagen är väldigt nöjda. Damerna kom 
nu på åttonde plats och var klara för spel i div II även näs-
ta säsong om inte allt för många resultat gick emot dem 
i några andra serier. Och det var vad det höll på att göra. 
Först missar Mariestad att hänga kvar i div I vilket betydde 
att tre västgötalag åkte ned i div II. Sedan blev det klart att 
Falköping missade kvalet och inte gick upp i div I. Nu var 
det bara en chans kvar och det var att Bergdalen från Borås 
vann sin sista kvalmatch annars skulle det bli tvångsned-
flyttning för damerna. Och detta lyckades Bergdalen med, 
de avgjorde matchen på övertid. Detta betyder alltså att det 
blir spel i div II även nästa år fördamlaget.

Damernas U lag svarade för en storstilad insats och gick 
obesegrade och vann därmed Mellersta U serien. Seger-
marginalen blev till slut tio poäng. I stort sett samma lag 
spelade även i F16  serien och även här blev det serieseger, 
en poäng före Vänersborgs FK. Dessa duktiga tjejer vann 
även Ekorrcupen F17 förra helgen. Ett stort grattis till 
dessa framtidslöften.

Även några ord om herrarnas U lag som haft en tuff säsong. 
De slutade sist av de fullföljande lagen i sin serie. Positivt 
var dock att en hel del yngre spelare var med under hösten.

Förberedelserna inför nästa säsong har redan varit igång 
en tid. Både damerna och herrarna kommer att behålla 
samma tränare nästa säsong dvs Anders Bergqvist för da-
merna och Anders Svantesson för herrarna. Som vanligt 
jagar lagen nyförvärv och hur det slutar där vet man egent-
ligen inte förrän efter frimånadens slut, 15 dec. Båda lagen 
har genomfört testmatcher under hösten så inget lämnas åt 
slumpen-Serieförslagen har kommit och om dom går ige-
nom så kommer damerna att bli flyttade till den södra div 
II gruppen nästa år. Detta betyder spel mot trestadslagen 
och Boråslagen. Nya lag, knappast längre resor med kanske 
lite mindre medial uppmärksamhet.
Herrarna har blivit placerade i en Vara grupp där samtliga 
slättlag är placerade.
En del inomhuscuper väntar under vintern och framförallt 
ser lagen fram mot Vara-alliansens julturnering där förra 
årets framgångar skall försvaras. Vi ses där!

Örjan



Familjerally

Söndagen den 4 oktober anordnade Arentorps intresseför-
ening ett familjerally där man som förare och passagerare 
kunde delta i flera olika deltävlingar. Det var 47 ekipage som 
startade ifrån föreningshuset. En körorder visade dem runt 
i en bana som via Bredöl gick vidare mot Sparlösa och Bal-
jered för att därefter via Almesåsen föra alla åter tillbaka till 
Arentorp. 
På kontrollerna gällde det att klara av ett körprov samt att 
para ihop ost och bil emblem med rätt namn. 
Vid målet serverades kaffe och saft med hembakt fikabröd, 
där fick man även en chans till att fundera över ordgåtan. 
Fina vinster kunde delas ut till vinnarna.
Årets kommitté var Jim Olofsson, Bo och Kristina Fredriks-
son, Bo och Irene Larsson, Mats Ahlin och Helene Gustafs-
son, Anders och Birgitta Larson, Bruno och Yvonne Hame-
lius.

Taxt Yvonne Hamelius

Vinnare	på	tipset:
12 rätt                                      Skiljefrågan innehöll 95:-                        
1. Olof  Karlsson,   95: 
2. Ann-Charlott Jonsson, Arentorp 94:-
3. Karin Karlsson, Arentorp  99:-
4. Britt-Marie Jonsson, Arentorp 105:-
5. Anette Karlsson, Arentorp  83:-
11 rätt
6. Ulla Ohlsson, Herrljunga
7. Lars-Åke Ahlstedt, Ryda
8. Krister Jonsson, Arentorp
9. Erik Löfman, Nossebro
10. Hans Andersson, Vara
Barnkrysset	  12 rätt
Moa och Rasmus Larsson, Arentorp
Astrid och Yngve Gedell, Arentorp  
Ordgåtan: Kanelbullens dag
Vinnare: Ann-Sofie Knutsson, Arentorp
Vinnare	på	stationerna:	14 poäng (max 15p)
Peter Johansson, Vara                      
Tora Olofsson, Arentorp 
Marie Andersson, Grästorp

Rätt	svar	tipset:    Barntipset:
1. 60-70  2 1.  Haren  1
2. Hagel  X  2. Gök   X
3. Nationalparker  X 3. Den södra X
4. På 1500-talet  X 4. Havsörn   1
5. 20  2 5. Hängande 2
6. De missanpassade 2 6. Älg   2
7. Syndar icke  X  7. Hare  1
8. 1572 km   X 8. Tall  2
9. Sala silvergruva  2 9. Tjäder  X
10. Limbo  2 10. I fjällen  1
11. Han spelar ishockey X  11. Askungen  1
12. Morgan Johansson X  12. Paris  1

Vi vill tacka våra sponsorer!!
Skandiaelevator   Finja
Arentorps Lego  Vara Träningscenter 
Ödgrens möbler  Sporttorget
Elkedjan  Vara Energi
Nossebro Energi  Bildelen
Lidbil   Asko
Sivans ost  Vara Kommun

I Baljered, vid Sivans ost, gällde det att sätta rätt namn på olika 
ostar

Vid kontrollen vid Almesåsen gällde det att para ihop bilmärkessym-
boler med rätt namn
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Huset byggdes runt år 1900 och köptes 1953 av Erland Nyman. Ägare 
var då änkan Anna Karlsson ”TittåsAnna”. Huset renoverades in och 
utvändigt av byggmästare Allan Johansson.
Vatten och avlopp installerades något år senare av ”Rörmokarn” Karl 
Svensson, som då var granne. 
Uthuset innehöll jordkällare, vedbod samt utedass. 
Ett garage uppfördes ca 1960 av Edvin Malmberg Raggården, vilken 
hade åsikter om Erlands önskemål om gångjärn på det lilla fönstret på 
garaget ”Sa du ha gångjärn på fönstret när du har hela via döra å öppna”  

Huset till vänster ägdes av Johan Nyman(far till Erland) vilket han köpte 
1933 efter branden i Br Larssons verkstad där familjen bodde på andra 
våningen Här startade Erland en cykelverkstad i den röda lokalen med 
stora fönster ca 1940, många Arentorpare har köpt och lagat sina cyklar 
där genom åren. Fastigheten såldes senare till Silversmeden Hubert Welz, 
som bedrev sin verksamhet där innan han flyttade till Kasebergsvägen. 
På bilden syns Erland Nymans första Saab, det blev 3 stycken genom 
åren. Notera dom spikraka och välklippta häckarna

Åke Nyman

Hus med historia.......

Skolvägen7 Arentorp (Tidigare benämt Fredhem Arentorp) ca 1960

Cykelfesten
Den 5 september hade vi återigen vår 
populära cykelfest.
Även detta år ökade antalet deltagare, 
vilket vi tycker är jättekul.
I år var vi 26 par som cyklade runt i 
bygden och åt god mat i mycket trevligt 
sällskap.
Detta år hade vi lite otur med vädret då 
det regnade till och från under efter-
middagen o kvällen.
Men ingen var ledsen för det. Det finns 
ju inget dåligt väder, bara dåliga kläder....
Det var sammantaget en mycket lyckad 
och trevlig kväll.

Ulrika Svantesson

Loppis med kakbuffé

Söndagen den 6:e september mellan 14-17 
hade vi loppis i föreningshuset.
Redan tjugo minuter före öppning kom en 
strid ström med folk, som alla hoppades på 
att göra många loppisfynd bland de tjugotal 
bord som var uppställda med alla möjliga 
prylar.
Vi hade också dukat upp en mycket god och 
prisvärd kakbuffé, med många olika sorters 
kakor.
Många uppskattade den och passade på att ta 
söndagsfikan i föreningshuset.
Vi vill passa på att tacka alla som var med och 
deltog på loppisen på något sätt. Samt ALLA 
besökare. Vi hoppas på en repris till våren.

Ulrika Svantesson

Hus med historia...
Kanske en ny serie här i Kedumsbladet? 
Åke Nyman kom med några bilder på huset där han 
växte upp och skrev ner lite historia. Roligt och in-
tressant läsning och en dokumentation för framtiden. 
Har du ett hus med historia som du vill dela med 
dej? Kontakta mej inför nästa Kedumsblad. /Kerstin

Foto:Erland Nyman, 1954


