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Torbjörn Borg tillsammans med några Arentorpare som antog utmaningen att komma med egenodlat ätbart när 
Radio Skaraborg sände från Arentop.

 
 

 

 

Följ den upptända slingan från föreningshuset ner till 
badsjön. (Ta gärna med en ficklampa) 

Där bjuder vi på glögg och pepparkakor. Man kan 
också köpa Erikssons grillkorv med bröd för 15 kr/st. 

De barn som vill kan lämna sin önskelista till tomten. 

Lotteri med fina priser, hembakat! 

 

 

 

Arentorps Intresseförening   



BERGSLIDENS
   SERVICE

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

0705-513423
Jan-Åke Wiktorsson

Kedumsbladet ges ut i samarbete 
mellan intresseföreningen, hembygdsför-

eningen och sportklubben.  
Den ges ut med fyra nummer per år.

Planerad utgivning 2017: 
veck 7, 22, 36 och 47.  

(oftast lördag eller söndag, aktuell vecka)

Bidrag lämnas till Kerstin Larsson,  
tele 0709-180 903 eller mejlas till  
kedumsbladet@arentorp.com, senast 
en vecka innan utgivningen, gärna tidigare! 

Annonser i Kedumsbladet, 100 kr/nummer

Där inget annat anges står Kerstin Larsson för 
text och 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
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Lös det sista krysset och 
lämna lösningen i postlådan 
vid Föreningshuset senast 1 
februari.  

Tre vinnare får två skrap lot-
ter vardera!

Lösningen till kryss nr 3

Krysset

17 lösningar lämnades in. 

Vinnare:
Britt Åhman
Gunvor Adler
Göran Ehn

Grattis!

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

1 2 3 4

5 6

7 8 9

10 11 12
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14 15 16 17 18

19

20

21

Till kryssmakarna Britta Hermansson och 
Sigrid Karlberg vill vi ge ett
Stort tack och 
ett stort fång rosor 
för alla fina korsord 
genom åren!

R J A G A R E
E M U Ä H S
S L A N G E T T
A N I N G N I O

A D V N
R U T F A S A N
A M E T I S T O
M R K Ä R A

I S L A N D K

STORT TACK! 
Jag vill tacka de som hjälpt till vid badsjön 
i sommar, för att de ställer upp och hjälper 
oss att sköta om det där nere så att vi i 
gruppen inte behöver ta allt under semes-
terperioden. 

Badsjögruppen gm
Agneta Ryngefors

EFTERLYSNINGAR

1. Vem vill ordna ”Dans kring granen” i 
föreningshuset när det är dags att dansa 
ut julen.
Det här är en ca 70 år gammal tradition 
och intresset har skiftat genom åren.
Förra julfesten var uppslutningen dålig 
och ingen ville  ta på sej att ordna festen 
kommande jul.
Känner du dej manad? 
Det är inte så mycket jobb, men väldigt 
uppskattat av barnen.
Kontakta Susanne Löfman, tel 070-
2245595, för mer information.

2. Eftersom Britta Hermansson och Sigrid 
Karlberg inte kommer att göra fler korsord 
till Kedumsbladet, efterlyser vi någon som 
vill göra iordning någon typ av förströelse 
till kommande nummer. Kontakta Kerstin 
Larsson, tel 0709-180903.

2 Ankomst 1 Godis
5 Riddare 2 Decemberflicka
7 Miljön 3 --- och etikett

10 Ofta i embalage 4 Blåser det kallt från
12 Trio utan T 6 Man och spel
14 Musikfamilj 8 Fisk el träd
16 Goda från Blå Band 9 Irland
19 Hade fem fålar 11 Uppåt väggarna
20 Kungen bland fåglar 13 Äts ostron
21 Ruter tio 14 Bör man steken

15 Vackert tyg
16 Klot
17 Kommer snart
18 Vårdtecken

LodrättVågrätt

Flottare i Arentorp



Cykelvägen invigd
Närmare 100 personer kom till invigningen 
av cykelvägen mellan Arentorp och Vara.
den 6 oktober.

Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordfö-
rande, höll tal och invigde vägen genom att 
knyta ihop två blågula band som en symbol 
för hur vägen knyter ihop Arentorp och Vara.
För underhållningen stod en stråkensemble 
från Kulturskolan, under ledning av Boel 
Klang.
Därefter fanns möjlighet att prova olika sor-
ters cyklar, t ex elcykel, lastcykel och trehju-
ling för vuxna. Kommunen bjöd på bananer 
och festis mm.

Radio Skaraborg på besök
Den 22 september kom reportrarna Torbjörn Borg, 
Chrisopher Johansson och digitalredaktören Anton 
och ställde upp sin sändningnsbil bredvid kossan för 
att sända Förmiddag P4.
Arentorparna fick också en utmaning att komma med 
ätbara saker man odlat. Och nog kom Arentorparna för 
att visa upp sin skörd! 67 olika sorters grönsaker, rot-
frukter, bär, kryddor och frukter blev resultatet. 
Under programmet telefonintervjuvade Torbjörn någ-
ra ”kändisar” från Arentorp. Bla fotbollspelaren Martin 
Andersson, modisten Evelina Persson och journalisten 
Malin G Pettersson. 
Han fick också en pratstund med Lasse Åberg, som 
formgett vår kossa.

Christopher Johansson begav sej ut  i samhället  och 
vid Keudmsvallen intervjuade han Örjan Johansson 
och Hans Kälström. Vid Skandia Elevator pratade han 
med ”Västgöta-Henke, Henrik Karlsson.
Mellan musik och nyhetssändningar hann Torbjörn 
med lite småprat med några av de Arentorpare som 
kom till direktsändningen.



Cykelfest

AHFK:s årsfest

Text &Foto Beatrice Karlsson

Foto Carola Larsson, text Caisa Naess

Lördagen 17 september var det dags för årets cykelfest. 
Denna populära aktivitet samlade 30 st par, vilket är rekord! 
Väldigt roligt! 
Kvällen började vid föreningshuset där det bjöds på välkomstd-
rink. Därefter fick alla reda på vart de skulle cykla för att äta för-
rätt. Sedan cyklades det runt i Arentorp med omnejd för att äta 
gott och ha trevligt. 
Kvällen avslutades uppe i föreningshuset där det blev kaffe, chok-
ladbit och lotteri. Ännu en lyckad cykelfest!

Temat för årfesten var mexikanskt och det bjöds på tacos till middag.
Efter mat och underhållning blev det en känslosam prisutdelning. 
Samtliga tränare summerade säsongen som gått och det delades 
bland annat, ut pris till bästa spelare i varje lag. Herrlagets tränare 
Anders Svantesson bjöd på bildspel. 

Alla tränare och lagledare prisades av sina lagspelare och tackades 
för engagemanget under säsongen som gått. Damlaget har under 
2016 haft 3 (!) lag igång och hela 9 (!) aktiva lagledare. 

Klubbens ordförande Sanny Naess avslutade den sittande middagen 
genom att dela ut pris till årets supporter, Hans Kälström, och årets 
Anders Almqvist stipendiat, Veronica Sällberg.  

Bandet Partyduon tog över och vi avslutade kvällen med fartfylld 
dans! 

Vi gästades av underhållningsartisten Jecko, 
som bjöd på en fartfylld show där han inte 
var sen att bjuda med publiken upp på scen. 
Hans show var en total överraskning för 
hela publiken och bjöd på många skratt.  



Örjans
fotbollskrönika
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Så var årets fotbollsäsong över och för första gången på 
många år fanns det ingen serieseger att fira vid lördagens 
årsfest. Men det gick väl rätt så skapligt ändå.
Herrarnas A-lag var med och fightades om seriesegern 
ända till näst sista omgången då det blev en ödesdiger för-
lust borta mot Stora Mellby. 
Före den matchen hade man tre raka segrar mot Vedum, 
Frisco o Elmer/Fåglum, men i och med förlusten mot St 
Mellby så rök chansen på seriesegern. 
Chansen fanns dock till kvalplats i en mycket rafflande 
slutomgång. AHFK hade Södra Härene på Kedumsvallen i 
sista matchen. Om Härene vann hade de vunnit serien an-
nars vann Ardala serien. 
Matchen slutade 1-0 till hemmalaget och Ardala vann se-
rien och Vedum knep kvalplatsen, Arentorp/Helås trea 
och S Härene fyra. 
Det skillde två poäng mellan dessa fyra lag, snacka om dra-
matik.

Damernas A-lag gjorde en mycket bra höstsäsong och 
slutade på en sjätte plats och får därmed plats även i nästa 
års nya div II-serie. Ulricehamn besegrades hemma med 
4-2 men sedan blev det två förluster mot Lödöse/Nygård 
och Vänersborgs FK. I sista matchen besegrades Wargön 
borta och därmed var div II-statusen helt klar.
Damernas U-Elitlag gjorde en strålande avslutning på 
säsongen och besegrade i tur och ordning Gauthiod, Fal-
köping och Mariestad i de tre sista matcherna. Samtliga 
dessa klubbars A-lag spelar i div I nästa år. Till slut blev det 
en femte plats för dessa lovande tjejer. 
U2 damer kom tillsist på en tredje plats i sin serie. De gjor-
de också en stark höst och förlorade endast en match då.

Några som däremot inte gjorde en stark höst var her-
rarnas U-lag. De ledde serien efter våren men på hös-
ten vanns bara en match men det räckte ändå till en andra 
plats. Rådet till U-lagskillarna: Träna även på hösten!

Både herr och dam kommer att byta tränare till nästa sä-
song. Anders Bergqvist slutar efter två år, men nägon ersät-
tare är ännu inte klar. Däremot på herrsidan är det klart att 
Bosse Dahlberg kommer att ta över efter Anders Svantes-
son. 
Närmast väntar Vara-alliansens turneringar under julhel-
gen där herrarna har en seger att försvara. Damerna kom-
mer att spela fler turneringar under vintern. Dessutom är 
båda lagen anmälda till DM under våren.

Örjan

Årets ledare som fick pris från 
Anders Almqvists minnesfond: 
Veronica Sällberg

Årets spelare på herr- och damsidan:  
Adam Landqvist och Emma Olesen.



Årets familjerally gick av stapeln den 9 oktober. Regn och 
kyla skrämde nog bort en del, men 28 bilar kom till start.
Enligt körorden gick färden via Naum till Vedum och vid 
Vedums kök var det dags för första kontrollen. Det gällde 
att från bilen  dirigera hur högt/lågt en pinne skulle place-
ras för att man skulle kunna köra under den. 
Från Vedum fortsatte resan via Bitterna till nästa kontroll vid 
fotbollsplanen i Jonslund. Där gällde det att under en minut 
hänga upp så många par sockor som möjligt på ett klädstreck.  
Den tredje kontrollen fanns vid Essunga bygdegård. Här 
skulle man namnge tio fåglar på en minut. 

Väl tillbaka i föreningshuset innebar skiljefrågan att gissa 
hur många nötter som fanns i en burk. 
Under fikat satt många  med små bokstavslappar för att 
försöka lösa ordgåtan. 
De som jobbat med familjerallyt i år var Nisse och Elisa-
beth Spetz, Jim Olofsson, Mats Ahlin, Stefan Andersson, 
Annelie Wahström, Linda Forsberg, Therese Larsson samt 
Susanne Löfman.

Rätt tipsrad:
2    Jon Henrik Fjällgren
2    Kompassen
X    640 mil
1    Skåne
1    Tequila
X    Potatis
X    600
2    2003
1    Andy Murray
2    1945
1    Volvo V70
X    Grå

Skiljefråga: 149 stycken

Familjerally

Arentorps Församlingshem
Stick- och virkcafé
Onsdagar 18.00-20.00. 30 november är sista gången 2016,
vårterminsstart 25 januari 2017

Kom och lär dig sticka, virka eller varför inte brodera!
Du tar med/köper material till det du vill göra. Vi hjälps åt att 
komma igång.
Barn under 10 år bör ha en vuxen som sällskap.
Fika finns naturligtvis.
OBS! Även du som kan sticka, virka, brodera etc. är naturligtvis 
välkommen till en stunds samvaro.
Har du frågor så ring Solveig 0512-133 10

Julpyssel
Måndag 19 december 17.00-20.00 i Arentorps församlingshem. 
Pyssel och fika 40 kr/pers.
Kvällen börjar med en andakt och därefter pyssel.

Torsdagsluncher 
kl 12.00
Andakt och underhållning

•	 15 december jullunch. Förskolebarnen besöker oss och Lotta 
Hallespjut sjunger advents- och julsånger. 
Anmälan till jullunch senast 8 december 0512-133 10.  

•	 19 januari LisaBeth Sundström berättar om sin studietid i 
Seoul. 

•	 16 februari “Att vara lokförare”  Robert Sundström. 
 
Med reservation för programändring.

Ordgårtan:
KÖTTDJURSUPPFÖDNING

Vinnare på tipsfrågorna, 12 rätt:
Ulla Britt Karlsson, Vara, (147 st)
Inger Johansson, Arentorp, (154 st)
Jonas Karlsson, Vara, (168 st)

Vinnare körordern:
13 poäng: Alf  &Vanja Larsson
                 Ingemar & Kerstin Larsson
12 poäng: Lennart Johansson, Levene
                 Owe Johansson
11 poäng: Agneta Ryngefors
                 Birgitta Larsson
                 Erik Löfman, Nossebro

Vinnare på skiljefrågan:
Hasse Wilson, Arentorp,
Ingrid Linblom Karlman, Vara
UllaBritt Karlsson,Vara
alla gissade 147 nötter.

8 stycken klarade ordgåtan:
Jesper Regnström, 
Kerstin Larsson,  
Stefan Forsberg, Vara
Jonas Karlsson, Vara, 
Erik Löfman, Nossebro, 
Magnus Green,Vara, 
Agneta Ryngefors,  
Marita Toresson, Vara

text&bild Solveig Sundström
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Konstrunda
Den1-2 oktober ordande föreningen Konstrika idéer, Vara konsstrunda.
Lokala konstnärer visade upp sina alster på olka ställen i kommunen. I Vara församlingshem fanns en samlingsutställning där 
samtliga deltagare visade upp något alster.
Här i Arentorp har vi ju flera duktiga, kreativa konstnärer. 

I Vara församlingshem visade och 
sålde Anna-Karin Karlsson fina 
smycken som hon tillverkat.

Gun Nilsson visade sina fina tav-
lor i akvarell och olja hemma i sin 
Atelje Olofslund

Anna-Maria Wennberg, Snäppetorp, tillverkar 
fina saker i betong. På konstrundan visade hon 
upp sina alster tillsammans med sin mamma 
Anita Grönberg.

Familjerally

Annelie Wahlström hade bilder på fåglar som 
skulle namnges på den sista stationen vid 
Essunga bygdegård

På andra stationen gällde det att 
hänga upp så många strumpor som 
möjligt på en minut, sedan räknades 
hur många par man fått ihop.

Nisse och Elisabeth Spetz sålde körorder och bingo-
brickor och vid målgången tog de emot och rättade 
tips- och bingobrickor

Therese Larsson såg till att kak-
faten på fikabordet var välfyllda.

Tack till sponsorerna:  
Sparbanken Skaraborg Vara Sparköp 
Swegon   Lennart Andersson 
Vara kommun  Skandia Elevator 
Ödgrens möbler  Västgöta färg
Björkeslätt entrepenad Raggårdens ekoägg. 


