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Bygdevandring
i Stallberg

måndagen den 15 juni kl 
18.00

Vi börjar med att vandra i hagen där 
byn låg förr.

Samling vid trekorsen

Om man inte vill vandra, går det bra 
att sluta upp ca kl 19.30  

då vi får en guidad tur i de nya  
kostallarna. 

Ta med fika! 
Välkomna!

 www.arentorp.com                      kedumsbladet@arentorp.com

Midommardans
vid 

Boulebanan 

midsommarafton 
19 juni kl 11,00

Jörgen spelar till dansen

Ta med fika 

Alla hälsas  
välkomna!



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 2015: 
vecka 8, 22, 36 och 47.(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

Hembygdsföreningens 
resa

blir i augusti, men datum 
och resmål är inte klart 

Mer information kommer i postlådan



Lös krysset och lämna det 
hos Sigrid Karlberg eller 
Britta Hermansson, Store-
gårdsvägen eller i postlådan 
vid Föreningshuset senast 
15 augusti 
Av 21 inlämnade lösningar 
har tre vinnare dragits. 

Lösningen till kryss nr 1

Krysset

De får två skraplotter var-
dera!
Vinner denna gång gör:
Tora Olofsson
Birgitta Warlund
Inger Andersson, Vara

Grattis!

Lösning till Sudoko
Namn...............................................................Tel..............................

1 Är ju Norge till oss 1 Är naturen nu
7 Böjlig träribba 2 Garfunkel
8 Mamma i musikal 3 Systedottern
9 Stadsdel i Stockholm 4 Ståtlig lökväst

12 Månfas 5 En Holgersson
13 Cirka 6 Finns trasor för
14 Konsonanter 10 För nål och tråd
15 Gyckel 11 Radium
17 Vindkast 16 Gillar bambuskott
18 Skyddsvärn 18 Sydöst
19 Har Kanada på tröjan 20 Bira
22 Stor fågel 21 Stackare
23 Sallert 23 Omodernt
24 Dumheter 25 Ofta på dörr
26 Vaken
27 Stortrivas

LodrättVågrätt
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Arentorps intresseförenings

Cykelfest
Lördagen den 5 september

Cykla runt i bygden, ät god mat tillsammans med trevliga människor från Arentorp med omnejd,  
och avsluta med gemensamt kaffe i föreningshuset.

Du/ni förbereder en måltid för 6 personer hem-
ma hos er. Om det ska vara förrätt, huvudrätt    
eller dessert får ni veta ca en vecka innan.

Lördagen den 5/9 samlas vi vid Arentorps för-
eningshus kl 16.00. Där får ni veta var ni ska äta 
förrätt. Vid måltiderna får ni veta till vem ni ska 
cykla för att äta nästa rätt osv.

Anmälan senast 23/8 till:
Anna-Karin Lindberg  135 55 el 0705-463555
Ulrika Svantesson  135 03 el 0733-701277
Louise Wiberg   132 22 el 0708-298654
Inger Johansson  132 65 el 0709-180902
Caisa Naess    0706-357979 

Vid anmälan vill vi ha namn, hemadress och ev allergier
Anmälningsavg 75 kr/pers

Välkomna till en trevlig kväll med mat, prat och motion
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Marianne Svensson vid sin morfars ateljekamera. Kameran finns i hem-
bygdsföreningens samlingar.

Årsmöte
Traditionsenligt har Södra Kedums Rödakorskrets 
och Södra Kedums hembygdsförening haft gemen-
sam träff  för sina årsmöten. 
Efter förhandlingar och kaffe underhöll Marianne 
Svensson med att visa bilder och berätta om sin mor-
far C.J. Rylander som föddes 1874 i Rylanda. Han var 
mycket tekniskt intresserad och 1897 hade han själv 
bygt sin första kamera. Han var en flitig fotograf  från 
slutet av 1800-talet, fram till slutet av 30-talet. Han 
byggde en fotoatelje på sin gård, Lilla Svartemad, där 
han själv målade kulisserna till porträttfotografierna, 
men han hade också med sej kameran ut i bygden och 
fotgraferade. Ca 2000 glasplåtar finns kvar som en 
fantastisk dokumentation av vår bygd och människor 
från den tiden. Marianne har ägnat mycket tid åt att 
identifiera  hus och människor på bilderna.

JO Svenssons Åkeri
Napek
Vara Träningscenter
Arentorps Legoindustri
Skandia Elevator
Karlbergs El
Bertil Johanssons Mekaniska 
Br.Karlssons Måleri

 Valborgsfirandet flyttade i år till Badsjön. Det blev ett 
fint firande då intresseföreningens badsjögrupp hade 
ordnat så att vårelden fick brinna på en flotte ute i 
sjön. ”Vintern rasat ut”  sjöngs som allsång och däref-
ter sjön en barnkör några vårsånger.
Vårtalet hölls av Michael Albansson, Kvänum, tränare 
för Arentorp Helås fotbollsklubbs herrlag. 
Firandet avslutades med ett pampigt fyrverkeri, 
sponsrat av företagare i Arentorp.

Södra Kedums  
hembygdsförening

Valborgsmässoafton

Tack alla sponsorer!

Foto Kristina Fredriksson

 Årets vårtalare, Michael Albansson



Arentorps intresse-och 
byggnadsförening

Dagen efter Göteborgsvarvet avgjordes Lilla och Mellan Göteborgsvar-
vet där ungdomar från 7-13 år springer Lilla varvet och de som är 14-19 
år springer Mellanvarvet.
I år fick vi se en Arentorpstjej överst på pallen i flickor 10 år genom Tova 
Gustafsson. I Tovas åldersgrupp var det drygt 260 startande barn. Lop-
pet är 1,3 km och Tova segrade på den fina tiden 4.37. 
”Jag fick en dålig start och låg på runt 100:e plats efter 300 m men var 
ikapp den som ledde när det var 400 m kvar sedan väntade jag till upp-
loppet där jag spurtade förbi” säger Tova.
Att vinna var det roligaste med loppet och av priserna så var det den 
stora pokalen som jag gillade mest. Andra saker som också var kul var 
att min klasskompis, Elina Andersson från Tumleberg också sprang och 
var jätteduktig på tiden 6.37, placering 191, och att min bästa kompis i 
friidrotten, Emma Carlsson blev 3:a i F11 och min storasysters kompis 
Ida Genitz blev 4:a i F12.
Friidrott är det roligaste jag vet och framförallt alla springgrenar, men 
fotboll är också kul. Jag tränar fotboll på tisdagar och friidrott på sönda-
gar och varannan torsdag friidrott/fotboll.
”Jag har sprungit Lilla Göteborgsvarvet en gång förut och det var 2014 
och då kom jag också etta.” 

Anna-Karin Lindberg, Caisa Naess, Ulrika Svan-
tesson, Louise Wiberg och Inger Johansson ingår 
i intresseföreningens aktivitetsgrupp. De arrangerar 
aktiviteter av olika slag, bland annat för att skapa en 
god sammanhållning i Arentorp med omnejd och få 
in pengar till underhåll av föreningshuset och bads-
jön mm. Du kan bidra genom att delta i aktiviteterna
Återkommande aktiviteter är Skärtorsdagsfest, Val-
borgsmässofirande, Cykelfest och Tomtepromenad 
m.m. 

Aktivitetsgruppen

Tova Gustavsson, segrare i Lilla Göteborgsvarvet!

Grattis Tova
Foto, text och förmedling av Tovas tankar, Janette Gustavsson

Hjälp badsjö-
gruppen en 
vecka i  
sommar! 

Har du tid och lust 
att en vecka i som-
mar ha lite extra 
tillsyn vid badsjön, 
tömma pappers-
korgar och klippa 
gräs vid behov, 
kontakta Agne-
ta Ryngefors, tel 
0731-836295



Örjans
fotbollskrönika

Nu så har seriespelet för våra fotbollspelare varit igång 
drygt en månad och jag skall gå igenom vad som hänt. 
För att börja med damerna, som även denna säsong 
spelar i div II, så började de hemma på Almesåsen mot 
nykomlingarna Vänersborgs FK. Efter 1 1 i halvlek do-
minerade hemmatjejerna stort och man väntade bara 
på ledningsmålet. Tyvärr så kontrade Vänersborg in 
två mål i slutet av matchen och vann med 3 -1. En liten 
missräkning kanske, men med facit ihand så är faktiskt 
Vänersborg med och slåss i serietoppen. 
Veckan efter bar det av till Skövde för ett möte med 
Våmbs IF och där lyckades Arentorp Helås vinna med 
5 -3 efter en krigarinsats. 
Nästa hemmamatch var också mot en nykomling och 
nu var det Skara som kom på besök. Även denna gång 
blev det förlust med 3- 1 efter en svag första halvlek. 
Nästa match var mot Råda borta, ett Råda som värvat 
friskt under vintern och tillhör de absoluta seriefavo-
riterna. Våra tjejer gör en bra första halvlek och håller 
2 -2, men räcker tyvärr inte till i den andra, utan får se 
sig besegrade med 4 -2. Senaste matchen spelades också 
på Almesåsen och återigen var det en nykomling som 
kom på besök. Denna gång var det IFK Tidaholm och 
äntligen kom första hemmavinsten. Segern skrevs till 
2 -0 efter ett mål i vardera halvleken. 
Man kanske hade hoppats på lite fler poäng hittills men 
det har varit en hel del skador på nyckelspelare. Dessa 
börjar komma tillbaka nu och då kanske det blir lite fler 
poäng så man kan avancera i tabellen. 

 Damernas återstående hemmamatcher:
Fredag 5/6  kl.19.30  Hörnebo SK  Almesåsen
Tisdag 16/6  kl.19.00  Vartofta SK  Kedumsvallen
Onsdag 1/7  kl.19.00  Våmbs IF  Kedumsvallen
Fredag 21/8  kl.18.45  Råda BK  Almesåsen
Lördag 5/9  kl.15.00  Ulvåkers IF  Kedumsvallen
Lördag 26/5  kl.15.00  Falköping KIK  Kedumsvallen

Herrarna har fått en betydligt bättre start på våren och 
hänger bra med i toppen i div VI Lidköping. Första 
matchen spelades mot Saleby hemma och det blev stor-
seger med 9 -0, efter hela 8 -0 i halvlek. Hemmakillarna 
gör en mycket bra insats men som ni förstår höll inte Sa-
leby någon högre klass. Nästa match spelades borta mot 
Hällekis/Trolmen och det slutade 1 -1, ett rättvist resultat 
där matchen kunde slutade hur som helst. Nästa hem-
mamatch spelades på Kedumsvallen, ett derby mot JK10. 
Här blev det seger med 3 -0 efter en mycket fint genom-
förd match. Sedan bar det av till Trässberg för en liten ti-
dig seriefinal. Här blev det förlust med 3 -2 efter att gamle 
villa målvakten Martin Berggren nickat in två mål för 
Trässberg. En ganska rättvis förlust, Trässberg skapade 
betydligt fler målchanser än AHFK. 
Sen var det återigen hemmamatch mot Norra Härene. 
Om Saleby var dåliga så var Härene sämre och även 
denna match slutade 9 -0. Det är allt lite klasskillnad på 
lagen i sexan som ni märker. Senast mötte man Rackeby 
borta och här blev det seger med 4 -2. Det var flera spelare 
borta som sprang Göteborgsvarvet, så det var riktigt bra 
gjort att vinna borta mot Rackeby. Sammanfattningsvis 
så hänger killarna bra med i serien. Det är väldigt jämt 
när dessa rader skrivs och sju lag ligger inom två poäng, 
så nästan vad som helst kan inträffa. Det är i varje fall 
skoj om man kan hänga på i toppen av serien.

Damernas U lag har än så länge bara spelat två matcher 
och har en seger och en oavgjord. De hänger med i top-
pen men tabellen haltar och våra tjejer har spelat betyd-
ligt färre matcher än de övriga lagen.
Herrarnas U lag ligger i mitten av sin serie. De har spelat 
fem matcher och har vunnit två och en oavgjord. Skall 
även nämna att tejernas F16 lag har imponerat stort un-
der våren och har börjat serien med sex raka vinster. 
Detta året är upplägget med Almesåsen/Kedumsvallen 
så att samtliga ungdomslag tränar och spelar matcher i 
Arentorp. Seniorerna (både dam o herr) tränar i Helås 
under året men matcherna delas ungefär lika. 

Herrarnas återstående hemmamatcher:
Lördag 13/6  kl.15.00  Källby IF  Kedumsvallen
Fredag 3/7  kl.19.00  Hällekis/Trolmen Kedumsvallen
Tisdag 18/8  kl.18.45  Trässbergs BK  Almesåsen
Lördag 29/8  kl.15.00  Rackeby IK  Almesåsen
Söndag 13/9 kl.15.00 Lidköping United Kedumsvallen
Söndag  20/9 kl.17.00 Mellby IK Almesåsen
Söndag 4/10 kl.15.00 Järpås IS  Kedumsvallen



•	 Sommarresa till Trollhättan 4 juni. Vi besöker Ron-
nums Herrgård, dockmuseet i Vänersborg, en timmas 
guidad tur i Trollhättan och Mäjens glass & maräng.
Kostnad: 350:- Anmälan senast 2 juni till Solveig Sund-
ström 0512-133 10. Avresa från: Vara biblotek 11.25 

•	 Kyrkresa	11 september. Vi besöker Önums kyrka, 
Skarstads kyrka och Vedums kyrka. Lunch äter vi på 
Lumber & Karle. Pris: 300:- Anmälan fr. o. m. vecka 
34, senast 4 september till Solveig Sundström 0512-133 
10. Avresa från: Arentorps församlingshem 9.40. 
 
För mer info om resorna se Kyrknytt eller www.
svenskakyrkan.se/vara. 

•	 Café	Arentorp	i	församlingshemmet 
Tisdag, onsdag och torsdag vecka 25 och 26. Kom in 
och köp fika och/eller lunch. Lunch serveras 12.00-
13.30. Pris: 50:- 

•	 Midsommarlunch 18 juni. Anmälan senast 11 juni till 
Solveig Sundström 0512-133 10. 

•	 Lunch	27 augusti 12.00 i församlingshemmet. Sjö-
fartstema med Geir Hjertaker. Pris: 50:-

Solveig Sundström

  Den 27:e april hade vi årsmöte i fiberföreningen. Vi 
berättade för ett trettiotal medlemmar om året som gått 
och vad vi håller på med nu. En del frågor kom upp, bl.a 
om vi skulle kunna erbjuda autogiro till dom som önskar. 
Vi har kommit fram till att det skulle bli allt för dyrt och 
komplicerat för att hantera kanske högst hundra inbetal-
ningar varje kvartal.
  Den 9:e april byttes det vandaliserade kopplingsskåpet i 
Vedum ut mot en nedgrävd brunn. Avbrottet varade bara 
några timmar då dom svetsade alla stamfiber först.
  Sedan var det någon vecka som några av de populäraste 
TV-kanalerna plötsligt byttes ut av Telia, för att förhand-
lingarna med ett TV-bolag hade brutit samman. Men ef-
tersom båda parter är väldigt stora, så insåg man snabbt 
att det var mycket bättre att komma överens, så efter  nå-
gon vecka så var det ju som vanligt igen.
  Det som återstår att ta tag i nu är att få ordning på 
alla kartor. Kvänum energi har fått inmätningarna som 
gjordes med GPS, på ett USB-minne. Det har pågått ett 
digert arbete med att få in filerna i deras system. Vi ska 
lusläsa kartorna för att se att allting stämmer, och sedan 
skicka ut karta och markavtal till varje markägare som vi 
berör.
  Om ni funderar på att nyansluta, eller aktivera fram-
grävd fiber, så hör av er till oss. Nästa omgång aktiveras/
avaktiveras i september.

  Kent Andersson

Arentorps 
församlingshem

Läs mer på sviber.se

Sudoko
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Nu finns vi på Facebook! 
gruppen heter Arentorps	intresseförening.	
Välkommen att vara med! Behöver du hjälp eller 
undrar du över något, hör av dej till Caisa Naess, 
tel  0706-357979. 



                www.arentorp.com    kedumsbladet@arentorp.com

NOLLTOLERANS 
 

 Jag är lika mycket värd som du. 
  Du är lika mycket värd som jag. 

 
 

Jag är en bra kompis. 
 

 
 

            Jag använder ett trevligt språk. 

 
 

 

 

 

AHFK, Svenska kyrkans barn och ungdomsverksamhet, Ryda SK, 

Arentorps skola och barnomsorg, Arentorps skolas Föräldraförening,Arentorps intresseförening 

Alla barn ska känna sej trygga. På Arentorps skola och barnomsorg råder Nolltolerans! Ett projekt som syftar 
till att skapa självförtroende, jämnlikhet och kamratskap. 
Andreas Jonsson, ordförande i föräldraföreningen, berättar att det är ett samarbete mellan flera föreningar och 
organisationer, så att alla ska kunna påminna varandra om hur vi ska vara mot varandra. 
Och visst är det så att vi alla ibland behöver tänka på att använda ett trevligt språk, vara bra kamrat och att alla 
är lika mycket värda. 


