
Familjerally
20 oktober 

start mellan kl. 13-14 
från föreningshuset

Ordgåta, tipsfrågor, bingo och 
aktiviteter på mysiga vägar

Fika i föreningshuset

Välkomna! 

KEDUMSBLADET
NR 3  2013

Motionsdans i  
Arentorps föreningshus

18/9 -   Dönnes
16/10 - Slättarna
27/11 - Stenitz

Klockan 18-21,30 

Inträde 100 kr

Vi bjuder på kaffe, smörgås o kaka

Välkomna!

Många deltog i årets bygdevandring i Korsmaden



Motionsdans till Dönnes 18/kl 
kl 18-21,30 Föreningshuset

Motionsdans till Slättarna 16/10
kl 18-21,30 Föreningshuset

Familjerally 20/10 Föreningshuset

Motionsdans 27/11 kl 18-
21,30 Föreningshuset

Tomtepromenad till badsjön 8/12 start mellan kl 16:30-
17:00 Föreningshuset

På gång!

Kedumsbladet ges ut i sam-
arbete mellan Intresseförening-

en, Hembygdsföreninge och Sport-
klubben. 
Det ges ut med fyra nummer per 
år. 

Planerad utgivning 2013: 
vecka 6, 22, 37 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,  
kerstin@arentorp.com
Tele 0709-180 903 el 13343

Vill du annonsera i Kedumsbladet 
är priset 100 kr/nummer 

Där inget annat anges står Kerstin 
Larsson för text & bild

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

Badsjögruppen 
vill här passa på att tacka alla som hjälpt 
till vid badsjön i sommar. 
Det har hitintills varit en bra sommar där 
nere. Det var bara vårt nya bord som  har 
fått bada en gång, annars har det vart 
lugnt.

Badsjögruppen gm Agneta RyngeforsSudoko  
Facit finns på sidan sjuSudoku Medel:

4 3 7

2 3 7

8 5 6 9

9 7 3

1 8

8 9 5

3 8 1 2

8 4 5

6 7 4

Facit:

5 6 1 4 8 9 2 3 7

2 3 9 1 6 7 5 8 4

8 4 7 2 5 3 1 6 9

4 9 6 5 7 8 3 2 1

1 5 3 6 4 2 9 7 8

7 2 8 3 9 1 4 5 6

3 8 4 7 1 5 6 9 2

9 1 2 8 3 6 7 4 5

6 7 5 9 2 4 8 1 3

Du vet väl att du kan läsa alla  
Kedumsblad på 
www.arentorp.com



Har du bara lekt idag?????
På fritids värnar vi verkligen om elevernas lek!! Den är vik-
tigt för dem! Det är härligt att se dem leka i tex  hemvrån, 
sandlådan där de bygger upp städer och vägar och uppe i 
dungen på skolgården där det leker häst. Eleverna är myck-
et fysiskt aktiva genom tex att de åker mycket på vår ramp 
med sina kickbikes och skateboards och spelar fotboll. 
Där emellan kan de koppla av med spel och böcker. När 
eleverna får leka fritt tränar de sig på en mängd olika förm 
I de flesta grupper har vi högläsning, just nu läser vi Lasse-
Majas detektivbyrå för de yngre. Vi försöker att ge eleverna 
möjlighet att kunna välja aktivitet utifrån dagsform.

Anna-Karin Karlsson

Arentorps skola och fritids!

Höstterminen 2013 har nu börjat och det med en hälig 
skolstartsfest som föräldraföreningen anordnade. Vi fick 
träffaden duktige trollkarlen Reggie Simon som bla deltagit 
i TV programmet ”Talang”. Han fick verkligen med alla 
elever både genom att hans trolleritrick var roliga och 
spännande samt att eleverna själva fick hjälpa till. När före-
ställningen var slut bjöds det på glass. 

Fritids har varit igång sedan vecka 32 och vi har nu 99 barn 
inskrivna. Vi har två avdelningar: 
Blåsippan 6-7 år och Vitsippan 8 och uppåt. 

Tillsammans med eleverna hittar vi på en mängd aktiviteter 
tex utflykter, skapande verksamhet, gympa etc. När det blir 
lite mörkare kommer vi att starta upp vårt eget spa igen 
vilket eleverna tycker jättemycket om. 

Sviber
Sydvästra Vara Fiber Ekonomisk förening

- Det är och har varit mycket arbete för styrelsen i 
Sviber, säger ordförande Kent Andersson.
- Även om mycket är planerat så får man hitta nya 
lösningar titt som tätt. 

Många nya medlemmar har kommit till och några 
har dragit sig ur, så nu är medlemsantalet ca 250 
personer. 
Grävningen av kabeln på landsbygden är i det 
närmaste klar. Det som återstår är några tryck-
ningar under vägarna, där man väntar på tillstånd 
från vägverket. 
Man ligger också i startgroparna för att börja 
svetsa fibern. Men Telias arbete med den slutliga 
inkopplingen i husen kommer troligtvis inte att 
starta förrän kring årsskiftet.
Inne i Arentorps samhälle beräknas grävningen 
komma igång  i oktober.
Vill du veta mer kan du gå in på Svibers hemsida: 
http://sviber.se



Bilder från Fritids

Ca 40 glada midsommarfirare kom med sina picknick 
korgar till Arentorps traditionella midsommardans vid 
bouleplanen. 
Som alltid spelade Jörgen Nilsson igång dansen på sitt 
dragspel, picknickfiltarna breddes ut och fika dukades 
fram. 

Midsommarfirande

Solen lyste gott och stora och små hade en rolig 
stund tillsammans. Nästa år har stafett pinnen tagits 
över av Sanny och Caisa Naess!

text Boel Klang



Hembygdsföreningens resa
I strålande solsken klev resenärerna på bussen vid 
församlingshemmet. I Lidköping anslöt vår guide för 
dagen, Folke Ekesbo. Han hade mycket att berätta 
om Lidköpings och Kållands historia.
Första stoppet blev vid Cafe Djurgårdsudde för 
kaffe, smörgås o kaka. I området finns många gamla 
ekar, bl a Västergötlands största ek som är nästan 10 
m i omkrets. 

Lördagen den 7:e september var det återigen dags för 
en mycket trevlig cykelfest här i Arentorp med om-
nejd.
I ett strålande soligt väder samlades 48 stycken glada 
människor vid föreningshuset.
Alla var förväntansfulla inför vad eftermiddagen- 
kvällen hade att erbjuda, då man skulle trampa till oli-
ka hem för att njuta av förrätt, varmrätt och dessert.

Cykelfesten

Förutom mycket god mat och dryck fick man chan-
sen att träffa nya bekantskaper i de olika hemmen.
Flertalet fick även med sig nya goda idéer och recept 
till sina egna kök.

Det hela avslutades i föreningshuset med lotteri, 
kaffe och kaka samt prat och skratt inpå småtim-
marna.
Vi kan bara konstatera att det blev en mycket lyckad 
cykelfest och det är dessutom jättekul att deltagar-
antalet för detta arrangemang hittills ökat för varje 
år.

Text o bild Ulrika Larsson o Vivianne Ljungsberg

Resan fortsatt med en rundtur på Kållandsö medan 
Ekesbo berättade både historia och skrönor. 
Vid Läckö fanns tid att bese slottet, slottsträdgår-
den och Naturum innan lunchen i Victoriahuset. 
Därefter fortsatte resan med ett stopp vid Spiken 
och till sist, ett besök vid Kållands hembygdfören-
ings hembygdspark. I den fina parken mötte flera 
guider upp och visade oss runt. Där bjöd också 
resekommitén, bestående av Bertil Johansson och 
Britt-Marie Johansson, på förfriskningar innan 
hemresan 



ÖRJANS 
FOTBOLLSKRÖNIKA

Årets första serieseger bärgades i söndags av herrar-
nas U-lag. Genom seger med 7-0 hemma mot Här-
lunda i söndags så blev seriesegern ett faktum.  En 
match återstår av totalt fjorton och det har blivit tio 
segrar, en oavgjord och två förluster och därmed har 
man varit ganska överlägsna mest hela året.

Klubben hoppas faktiskt på ytterligare tre serievin-
ster och de som har störst chans är Dam-laget. Da-
merna är fortfarande obesegrade och har vunnit alla 
matcher utom två, där det har blivit oavgjort. Just nu 
leds serien med sex poäng före Sollebrunn och tre 
matcher återstår.  Mycket tyder alltså på att damerna 
får spela i div II nästa år.
Även damernas U-lag har chansen att vinna serien. 
De spelade en direkt avgörande seriefinal mot JK10 i 
onsdags, men tyvärr får vi inte med hur det gick i den 
matchen i detta nummer av Kedumsbladet.  Dam-
U-laget är liksom dam-A obesegrade hittills under 
året.

Herrarnas A-lag ligger just nu på fjärde plats i sin 
serie, men de har knappast någon chans att vinna se-
rien.  De började så bra i våras med fyra raka segrar 
men sen stötte man på lite hårdare motstånd och det 
blev förlust både mot Söne och Tråvad/Larv innan 
sommaruppehållet.  Inför hösten fanns det fortfa-
rande lite hopp om att tillhöra de absoluta toppla-
gen, men två oavgjorda matcher mot Rackeby och 
Järpås förstörde den chansen.

Herrarnas C-lag leder som vanligt också sin serie.  De 
ledde ganska klart under våren men tyvärr tog de se-
mester lite för tidigt och åkte på två förluster i de sista 
matcherna under våren. Trots detta är det fortsatt se-
rieledning och allt kommer förmodligen att avgöras i 
sista matchen mot Emtunga hemma.

De hemmamatcher som återstår under hösten för våra 
seniorlag är följande:

Söndag  22/9   15.00    A-Herr - Tråvad/Larv
Lördag   28/9   11.00    C-laget - Emtunga U
Lördag   28/9   15.00    Dam-laget - Skara FC
Söndag  6/10   15.00    A-Herr - Mellby IK

Örjan Johansson

Bild på det vinnande U-laget kan du se på sista sidan

Läs mer om Arentorp Helås sportklubb 
på deras hemsida:
 
http://www2.idrottonline.se/ArentorpHelasFK-
Fotboll/

Arentorp Helås FK Styrelse

Ordförande   Risto Erkisson  
Kassör    Jesper Regnström
Sekreterare  Theres Adler  
Ledamot    Annette Karlsson
Ledamot   Andreas Hedvall
Suppleant    Magnus Werner 
Suppleant    Stefan Johansson



Lös krysset och lämna 
det hos Sigrid Karlberg 
eller Britta Hermans-
son, 
Storegårdsvägen eller i 
postlådan vid 
Föreningshuset 
senast 31 oktober

Av 18 inlämnade lös-
ningar drogs tre vin-
nare av två skraplotter 
vardera!
Vinner denna gång 
gör:
Berit o Bengt Svensson
Berit Gustafsson
Mattias Karlberg
Grattis! N
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Vågrätt            Lodrätt

NYHET!
Mossbekämpning

på tak m.m.
www.dahlbergsmarkiser.se

• LAMELLGARDINER
• SKÄRMGARDINER
• BALKONGSKYDD
• DUSCHPERSIENNER
• INBROTTSGALLER
  m.m.

Facit till Sudoko

Lösningen till kryss nr 2

KRYSSET

ORD

Sida 1

2 Skjuter vilt i skogen 1 Mitt i stormen
5 Antilop 2 Den sjunde
7 Stad i Dalarna 3 Getingens vapen

10 Rund 4 Bankrutt
12 Var muserna 6 Bennys orkester
14 Hyllningsdikt 8 Kortspel
16 Kyrkorum 9 Krusbärs”kusin”
19 11 Faller efter teaterslut
20 Kort dag 13 Lågvatten
21 Stat i Nordamerika 14 Avstängning

15 Är våra saker
16 Grekisk bokstav
17 Finns i Karlstad
18 Ingång

Starholk

RÄTT_SVAR

Sida 1

M A L Ö S Å N G
R R O I
O L A G L I G A

Y R A E D A M
R T O M T E E
K U T E A N N
E T E R N E L L

G E K L
V Å G A O S A R

Sudoku Medel:

4 3 7

2 3 7

8 5 6 9

9 7 3

1 8

8 9 5

3 8 1 2

8 4 5

6 7 4

Facit:

5 6 1 4 8 9 2 3 7

2 3 9 1 6 7 5 8 4

8 4 7 2 5 3 1 6 9

4 9 6 5 7 8 3 2 1

1 5 3 6 4 2 9 7 8

7 2 8 3 9 1 4 5 6

3 8 4 7 1 5 6 9 2

9 1 2 8 3 6 7 4 5

6 7 5 9 2 4 8 1 3

SIFFERMALL

Sida 1

1 2 3 4

5 6

7 8 9

10 11 12 12

13

14 15 16 17 18

19

20

21



Arentorp -  
ett centrum för bilorientering

Den 1/6 avgjordes årets första SM-deltävling i bil-
orientering, ”Kräftsvängen”, med start och mål vid 
Kedumsvallen. Detta var den tredje gången på min-
dre än tio år som denna relativt okända form av mo-
torsport gästade Arentorp med omnejd.
– Förutsättningarna kan knappast bli bättre, säger Jo-
nas Öhman i Vara MK. Vänliga och tillmötesgående 
markägare, ett bra vägnät och bra lokaler att vara i.
Bilorientering brukar förknippas med höstmörker 
och regn. Årets tävling i försommartid var raka mot-
satsen och dessutom kompakt.
– Totalt var banan sju mil lång med sju mil avgörande 
orienteringsträckor. De tävlande var aldrig längre än 
tio kilometer från startplatsen och den sista sträckan 
gick alldeles utanför startplatsen. 
Totalsegern gick till Kjell Karlsson/Roger Lindholm 
från Lillkyrka respektive Västerås. Bästa ekipage från 
gamla Skaraborgs län var Stefan Helin och Joacim 
Ahnheim från Tibro.
– Vi kommer snart igen, avslutar Jonas Öhman.

Det segrande ekipaget!      foto Krister Berglund

Bygdevandring i Korsmaden

Vi samlades hos Håkan Evertsson, Småberga där 
ordf  Kerstin Larsson hälsade alla ca 60 personer väl-
komna. Vandringen fortsatte via Kulla till Korsma-
den under tiden som bl a Kurt Evertsson och Bertil 
Johansson guidade oss. De är båda födda och upp-
vuxna i Korsmaden och kunde berätta vem som bott 
och ägt husen och gårdarna förr. Men som vid tidiga-
re vandringar bidrog många av  deltagarna med sina 
berättelser. Vädret var helt underbart när vi avslutade 
med kaffe vid sommarhemmet.

 Text Ann-Sofie Knutson

Bertil och Kurt hade mycket att berätta från sin uppväxt i  
Korsmaden

Det segrande U-laget

Stående fr vänster:  Patrik Hagman, Carl Nelander, 
Erik Ljungsberg, Tic Chobrak, Anders Svantesson, 
Tobias Ryngefors och Andreas Hedvall
Sittande fr vänster:  Emil Lindström, Kevin Larsen, 
Patrik Karlsson, Stefan Gustavsson, Rasmus An-
dersson, Christoffer Bergqvist samt coachen Victor 
Lindelöf

Foto: Simon Ryttegård


