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Extra årsmöte Helås 
IF och Arentorp SK
Torsdag 19 november 
kl. 18.00 i Ryda 
bygdegård
Läs mer inne i 
tidningen.

Motionsdansen den 4 november
Nästa gång 18 november. Cedrix spelar upp till dans. 
Sista dansen för i år är 2 december Stennitz spelar. 
Då bjuder vi på kaffe, och har lotteri!

 
med Lars-Eric Fremberg

Trollhättan 20.30

Baren öppnar 19.30
Inträde  50 kr

Försäljning av korv och bröd

Rock & Roll

Tomten kommer
13/12

16.00 vid badsjön

Han tar emot barnens 
önskelistor.

Glögg och pepparkakor till 
alla.

10/1
Julen dansas ut  

föreningshuset 15.00



Håll utkik på hemsidan, i  postlådor och på anslagstavlor efter mer information!

På gång 2009-2010

5/11 och 
3/12. 

Torsdagsklubben Knep & Knåp med elvakaffe träffas i Arentorps för-
samlingshem kl. 10 – 12 

14/11 Årsfest ASK

18/11 Dans till Cedriz i Föreningshuset 18.00-21.30 Tag med kaffekorg

24/11 Syföreningsauktion kl. 18.00 i Arentorps församlingshem.

28/11 Pubkväll Föreningshuset. Elvis tema.

4/12 Dans till Stenitz i Föreningshuset 18.00-21.30
Gratis kaffe + lotter.i

6/12 Sånger i Advent med Kedumskören och Rydakören i S. Kedums kyrka 
kl. 18.00.

13/12 Tomten kommer

24/12 Julaftonsgudstjänst i S. Kedums kyrka kl. 23.00.

6/1 Julkonsert med Göteborgs vokalensemble. Ragnhild Ehn White med 
körkamrater gästar för tredje gången 
S. Kedums kyrka på trettondagens eftermiddag.

10/1 Julen dansas ut  föreningshuset 15.00

4/2  Knep & knåp med symboler och ord i Arentorps församlingshem kl. 
10.00 – 12.00.

4/3  Knep & knåp med symboler och ord i Arentorps församlingshem kl. 
10.00 – 12.00.

Nybyggnation
Renovering

Vedhuggning
(vedprocessor)

Herregården 7,  Arentorp
534 94 VARA

Tel 0512-133 56
0705-56 34 99

Önskas köpa 
Jag önskar köpa ett cykelställ 

Lena Julin
0512-1417



Familjerallyt
Det  sedvanliga familjerallyt, som Intresseför-
eningen arrangerar, kördes andra söndagen i 
oktober.  Bansträckningen denna söndag var 
Arentorp-Håkantorp-Sparlösa-Ulvstorp-Hy-
ringa-Malma-Arentorp. Utefter banan var det 
som vanligt tipsfrågor, bingo, ordgåta samt tre 
bemannade stationer. Först var det ett manö-
verprov vid Sparlösa Bygdegård, sedan fick 
man gissa landskapsdjur vid Hyringa byg-
degård och till sist fick man kasta hästskor 
vid Backavallen i Malma. Drygt 30 ekipage 
startade och vinnare på körordern blev Tora 
o Arnold Olofsson. Många fina priser hade 
skänkts och kommittén vill framföra ett stort 
tack till dessa sponsorer.

Resultat familjerallyt  11/10
Tipsfrågor
1. 1 Renovering om och tillbyggnad                           
2. 2 Umeå
3. 2 1969
4. x Kvicksilver
5. 2 Portugal
6. x Sven
7. 2 Backsippa
8. x Doktor Mugg
9. x 0047
10. 1 per dag
11. 2 1917
12. 2 Malaysia

Vinnare körorder
1. Tora o Arnold Olofsson     22 p
2. Jonas Karlsson                 20 p
3. Lars-Åke Ahlstedt             19 p
4. Linnéa Lavén                    18 p
5. Annette Karlsson              18 p
6. Anneli Wahlström              17 p

Vinnare tipstolvan
Stina Ahlstedt
Ylva o Christer Lichtenberg
Torbjörn Karlsson
Tora o Arnold Olofsson

Golfmästerskapet
Söndagen den 6 september samlades 10 
spelsugna golfare med anknytning till Aren-
torp på Vara-Bjertorps golfbana för att göra 
upp om årets golfmästerskap. 
Efter en mulen och kall morgon blev det se-
dan en strålande dag med solsken. 
Banan var, som vanligt, i mycket bra skick, 
dock lite blött efter allt regn som kommit 
senaste tiden. 
Tävlingen spelades i endast en klass efter-
som det var få damer som vågade ställa 
upp. 

2009 års Arentorpsmästare heter Bertil Gra-
nath, som efter mycket stabilt spel vann med 
ett slag tillgodo på Niklas Lindberg. 
Det är också de två som får arrangera nästa 
års mästerskap. 

Bästa dam blev Sonja Andersson. 

Resultatlista: 
1. Bertil Granath                   74
2. Niklas Lindberg               75
3. Sonja Andersson            77
4. Stefan Johansson           79
5. Andreas Ericsson           81
6. Raino Kinnunen              84
7. Siw-Britt Johansson       84
8. Håkan Andersson          86
9. Olle Granath                    88
10. Per-Åke Heder              96

Vinnare ordgåtan
Jesper Regnström
Susanne Löfman’
Erik Löfman
Fam. Widarsson

Rättsvar skiljefråga: 197 st
Ordgåtan: Månlandningsexpedition



S Kedums hembygdsförening

Under hösten har ett gäng damer med an-
knytning till Kedumsgården samlats i hem-
bygdsföreningens arkiv för att titta på och 
dokumentera den stora samling med diabil-
der som vi fått från Kedumsgården. Det finns 
över tusen bilder. När vi har tittat på bilderna 
har vi sorterat bort dåliga bilder och de som 
inte har någon anknytning till Arentorp. Däref-
ter ska resterande bilder scannas och sparas 
digitalt. 
I Kyrkstallet har också en del reparationer 
och underhållsarbete gjorts.

Planerade utgivning och manusstopp för 2010

manus utgivning
NR 1 25/1 v 6
NR 2 12/4 v 17
NR 3 9/8 v 34
NR 4 25/10 v 46
Bidrag till Kedumsbladet lämnas till 
Kerstin Larsson/ Monica Willig i god tid före manusstopp
E-post:
kerstin@arentorp.com Telefon: 133 43 eller 0709-180903
monica.willig@tele2.se Telefon:

133 01 eller 0705-913301
Kerstin Larsson

Hembygdsföreningens resa 2009

Vi lämnade regn och blåst i Arentorp för 
en solig och fin dag på Västkusten. När 
vi åkt färjan över Kalvsundet möttes vi av 
vår guide, Hans Taremark, som också är 
ordförande i Hönös Hembygdsförening. Vi 
började med en rundtur på öarna så långt 
norrut att vi såg Marstrands fästning och så 
långt söderut att vi såg Vinga fyr. Därefter 
smakade det väldigt bra med kaffe och, na-
turligtvis, nybakad hönökaka.
Hönös hembygdsförening förvaltar en fin 
hembygdsgård med två bostadshus, Töse-
ras och Olauses, och en ladugård som bl a 
annat inrymmer en lanthandel och en skol-
fotoutställning. De har också en hättekvarn 
som vi besökte.
Efter lunchen som intogs på Hönö hotell 
återstod ett besök, nämligen fiskemuseet i 
Hönö Klåva hamn. Vår guid berättade om 
hur museet kom till och om en del av alla 
föremål som finns där. Efter att ha tittat på 
samlingarna i fiskemuseet vände bussen 
hemåt, full av nöjda och glada resenärer. 



Motionsdans

Monica WIllig

Motionsdans i Arentorps Föreningshus.

Endast drygt 30 personer hade tagit sig till 
Föreningshuset den 4 november när Slät-
tarna spelade upp till dans. De flesta kom 
från samhällen utanför Arentorp. Jag talade 
med Siw Frisk Stora Mellby, Birgitta Pet-
tersson Nossebro och Sture Andersson 
Trollhättan. De tyckte musiken var bra men 
det var för lite folk, synd när det är en bra 
orkester. Tyvärr såg jag bara 2 bekanta an-
sikten. Så gärna fler personer från Arentorp, 
samla ihop grannarna och kom, man behö-
ver inte visa pensionsbeviset!
Är det många som kommer så går det alltid att ordna flera 
platser till kaffepausen. Alla ni som gillar ni att dansa foxtrot 
och/eller bugga detta är stället för er!

Till våren kommer det bara att 
anordnas 1 dans i månaden pga. 
lite folk. 
Då kommer det att finnas kaf-
febiljetter att köpa vid inträdet 
om man inte vill ta med kaffe 
själv. Kaffe/te/saft, smörgås och 
hembakt kaka ingår för ca. 20kr. 
Utlottning på entrébiljetten varje 
gång med 2 priser.



Lös krysset och lämna det hos 
Sigrid Karlberg eller Britta Her-
mansson, Storegårdsvägen eller i 
postlådan vid Föreningshuset, 
senast den 15 jan. du kan vinna 
skraplotter!

Vinnare:
1:a pris Agneta Lindelöf
2 :a pris Gunvor Adler
3:e pris  Karlbergs El

Grattis!

Kedumskrysset

Vågrätt Lodrätt
1 God knöl 2 Flod
8 Apgodis 3 Kommer med visdom
10 Skiva 4 Misstänka
12 Slå 5 På fågelben
13 Luftvärnsregemente 6 Inger Nilsson
14 Är ringen ofta av 7 På matbordet just nu
16 Monopol 9 Är höstträd

18 Sandal 11 Hör ofta samman med 
trumpet

19 Ö i Bottenhavet 13 Påvligt sändebud
20 Yta 15 Sjöfågel
22 Promenadvän 17 Bonne
23 Pronomen 21 Förbjudet
24 Sångstämman 22 Mexiko
26 Knycka 25 Lidköpings lottasällskap
27 Nattvardsbröd 27 Olle Lindberg
29 Tillhör bikupa 28 PåsdryckS E P T E M B E R

T R R Å K O
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Arentorps Sportklubb

EXTRA ÅRSMÖTE I HELÅS IF OCH ARENTORPS SK

Torsdag 19 nov kl. 18.00 i Ryda Bygdegård

Helås IF                              Arentorps SK
Godkännande av avtal           Överlåtelse tillgångar
med annan förening                Styrelse val
Ändring stadgar                       Ändring stadgar
Styrelse val
Valberednings val
Medlemsavgifter

Styrelserna i Heås IF och Arentorps SK

NEDFLYTTNING I FOTBOLLEN

Tyvärr lyckades inte Sportklubbens div 
IV-lag hänga kvar i serien. Efter en hel del 
strul under hösten så blev det till slut en 
jumboplats.
Lite poängavdrag blev det också efter det 
att en spelare använts som inte fick vara 
med, men det hade inte hjälpt ändå. 
Senast ASK spelade i div V var 1991 och 
då var vi nere ett år och gick upp direkt 
igen.
Totalt har det blivit 27 säsonger i div IV 
samt fyra säsonger i div III med kval till 
div II 1993 som främsta merit.
Nu blir det alltså spel i div V nästa år och 
vi får hoppas att det snart blir spel i högre 
divisioner igen på Kedumsvallen.
Ev kanske det blir en sammanslagning 
med Helås IF och då  blir det mer spelare 
att välja på.
Damlaget slutade på en mittenplats i 
div V och Utvecklingslaget kom sist i sin 
serie.

Örjan Johansson



Semestertankar från Sicilien
På flygplatsbussen, fjorton pers.,
som skulle gå kors och tvärs.
Hur ska det bli, hur ska det gå?
Man undrade  allt en smula då.

En romare som nog var rik
har fyllt sitt hus med 
mosaik.
Där börjar vi vår 
Temafärd
i denna del av vår 
värld.

Pust och stön och 
stånk och svett
tänk att det kan va´ så 
hett.
Men vi vandrar på 
ändå
här det gäller gå, gå, gå.

Tistlar, mistlar, björnbärssnår
gör på våra lemmar spår:
blodet flyter ur små sår.
Skjortan min se´n många år
inga flera somrar får.

Vildsvin, piggsvin, getter, får
över betesmarken rår.
Örnar, alpmås, kråka
- om man skulle hinna råka
få fram kikar´n väldigt fort
- men ack, nu flög dom – som förgjort!

Upp på topp och ner igen
gjorde bara tuffa män.
Man kan springa kapp med kor
om man blott har rätta skor.
Räven äter ur vår hand
detta är ett vänligt land.

Maffian oss inte plundrat
fastän någon av oss undrat.

Fjärde dagen får vi bada
då blir alla väldigt glada.
Packa, packa gör vi ofta
säg, varför tog jag med min kofta?

Helvetet nu är oss nära
svavelångor pyser ut.
Uppåt, uppåt benen bära,
krafterna tar nästan slut.

Efter denna all vår möda
må vi inta någon föda,
pasta, kalv och kalv och pasta
nej, nu får vi säga basta.
Vi får fråga Corleone
om vi kan få Minestrone.

Upp, upp, upp
en fjärdedel kvar
Upp, upp, upp
en tredjedel kvar
Upp, upp, upp
hälften kvar
Det är ett konstigt räknesätt han har
Vår guidande karl.

Vi åto fikon, druvor, björnbärssaft
Som bonden skulle haft.

I tallars doft, vid björkars stam
Vi knatar på i lavadamm
Med friska fläktar i Etnas hägn
Vi drabbas av två! droppar regn.
Och slutligen båd´ mat 
och vin.
Den utflykten var också 
fin.

Ack ja Etna, denna 
drake…
Men nu finns det dock 
en hake,
Nu är denna resa slut
Vi far från Sicilien ut.

Vi kommer ej att glömma.
I vinter får vi drömma 
Om sol och salta bad,
Natur, kultur och mercator.
Dan, tar du med oss också när vi går med rullator?

Märta Wichman /Monica WIllig


