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Årsmöte
Arentorps Intresse-och 

byggnadsförening

4 mars kl 19.00
i Arentorps föreningshus

Välkomna!

C.J. Rylander var en flitig fotgraf och mångsysslare. På årsmötet 7 mars berät-
tar hans barnbarn, Marianne Svensson mer och visar några av hans bilder.

Årsmöte
Arentorp Helås FK

10 mars kl 19.00
i Almesåsens klubblokal

Välkomna!

Årsmöten
S Kedums 

hembygdsförening

Södra Kedums 
Röda korskrets

Lördagen den 7 mars 
kl 14.00

i församlingshemmet

Årsmötesförhandlingar och fika 

Marianne Svensson, 
visar bilder och berättar.

Välkomna!

                www.arentorp.com    kedumsbladet@arentorp.com



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

NYHET!
Mossbekämpning

på tak m.m.
www.dahlbergsmarkiser.se

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

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

 25 februari, Dönnes
 18 mars, Hasse Peters
 22 april, Kenneths

 kl 18.00-21.30
 Inträde 100 kr

Vi bjuder på kaffe och smörgås

Välkomna!

Lös krysset och lämna det 
hos Sigrid Karlberg eller 
Britta Hermansson, Store-
gårdsvägen eller i postlådan 
vid Föreningshuset senast 
15 maj 
Av 13 inlämnade lösningar 
har tre vinnare dragits. 

Lösningen till kryss nr 4
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Krysset

De får två skraplotter var-
dera!
Vinner denna gång gör:
Ida Esberg
Ruth Fridner
Britt Fredriksson

Grattis!

Tätortsvandring 
Representanter från kommunen 
träffar representanter för Arentorp, 
bl a Intresseföreningens ordförande 
Susanne Löfman
Årets vandring är tisdag 10/3 
kl.15.00
Har du förslag eller frågor kontakta 
Susanne 0702-245595 eller susan-
ne@arentorp.com

Valborgsmässofirande 
OBS! vid badsjön, 

kl 21:30 
vårtal, kör och fyrverkeri. 

Välkomna!
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Lösning till Sudoko

1 Kul på sportlovet 1 Efter rallare
4 Mejeriprodukter 2 Ger röda kinder
8 Eiffeltornes stad 3 Liten peng som försvann

10 Ha bråttom 4 Delta
11 2015 5 Timer
12 Lustgård 6 Har kottar
13 Roland Evertsson 7 Hög klass
14 Gott från bina 9 Ö
16 Annonseras ut 12 Mycket stor
17 Tre i Rydaförsaming 15 I urverk
19 Flod 16 Ändra riktning
21 Grishem 17 Segelsällskap
22 I dur och ---- 18 Längden x bredden
24 Kylt utan i 19 Idé, utkast
25 SVT24 20 Tjock tröja
26 Samtal 23 Ett
27 Segt och starkt 25 Kajsa Kavat

LodrättVågrätt

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



Skandia Elevator
AB 100 år

Den 13 november 2014 var det dags för Skandia Elevator 
att fira 100 år.
Dagen började med en guidad rundvandring i fabriken 
för de 160 inbjudna gästerna. Där visade vi vad de olika 
avdelningarna sysslar med, vi hade även byggt upp ett 
museum som visade vad som tillverkats under de 100 år 
företaget funnits. 
Det fanns även ett tält där vi visade Anders Larssons tav-
lor och keramik.

Efter visning av fabriken blev det förflyttning till Vara 
Konserthus för lunch och på eftermiddagen var det dags 
för framtidsseminarium med Staffan Landin och Chris-
ter Fuglesang. Staffan Landin talade om hur världen ser 
ut idag och vart vi är på väg när det gäller mat i världen 
och hur befolkningsökningen ser ut i framtiden.
Christer Fuglesang berättade om sitt liv som astronaut 
och visade även bilder från sina två resor i rymden.

Klockan 18:00 var det dags för kvällens begivenheter. 
Det började med galamiddag för ca 250 gäster och an-
ställda med respektive. Efter middagen var det dags för 
dagens höjdpunkt, ett bejublat framträdande av Robert 
Wells och hans musiker/sångare.
Kvällen avslutade med ett gigantiskt fyrverkeri.

Lördagen den 22 november var det öppet hus på Skandia 
Elevator. Det var en lördag att minnas. 
Det kom ca. 500 personer för att se vår verksamhet. Gäs-
terna fick en guidad tur genom fabriken där de fick se hur 
de olika avdelningarna jobbar. Vi visade även denna dag 
vårt museum och Anders Larssons tavlor och keramik. 
Efter en tur runt i fabriken bjöds det på kaffe och smörgås. 
För dem som önskade fanns också tillfälle att köpa Skan-
diaboken ”De första hundra åren”

Text: Anders Ingvarsson
Foto: Batrice Törnros

Till och med de goda kakorna som bjöds vid Öppet hus-dagen 
var specialdesignade

foto: Kerstin Larsson 



Kommer ni ihåg??
Det är redan 10 år sedan Lasse Åberg var här och invigde 
sitt konstverk ” Kobism”, vår fina kossa!
Samtidigt firade vi ju skolans 50-års jubileum med skol-
dag, klassfotoutställning och föredrag av Bengt Larsson. 
Dessutom bjöds det på fotboll, musikkonsert i kyrkan och 
pubkväll i föreningshuet mm.

Planerna för en ny jubileumsfest har börjat så smått. Da-
tumet är bokat till den 26 september. Så här långt är pla-
nerna, att det ska vara aktiviteter på skolan under förmid-
dagen och i föreningshuset under eftermiddagen. Har du 
förslag på aktiviteter o underhållning så hör gärna av dej 
till någon i intresseföreningen.

Vid första planeringsmötet för jubileumsfesten 2015 
deltog Elisabeth Spetz, AnnaLena Klasson, Kristina Ked-
ner, Susanne Löfman och Annette Karlsson och Kerstin 
Larsson.

Jubileumsår

Tomtepromenad

Besökarna till tomtepromenaden 2014 fick följa de tän-
da marschallerna från föreningshuset till badsjön. Väl 
nere vid badsjön satt tomten vid elden och tog emot 
barnens (och de vuxnas) önskelistor.
Det kom ca. 60 vuxna och barn, som förutom att träffa 
tomten, även drack glögg och åt pepparkakor. Många 
passade också på att äta korv och bröd till kvällsmat.
Kul att det var fler som kom till den årliga och alltid 
lika mysiga tomtepromenaden! 

Anna-Karin Andersson

Dans kring granen

Söndagen den 11 januari 
dansades julen ut i Aren-
torps föreningshus! Det 
var idel glada miner och 
tillrop från barnen. 
Dansen avlöpte tradi-
tionsenligt till tonerna 
av Jörgens dragspel och 
därefter serverades ta-
pasfika. Tomten kom 
förstås på besök och de-
lade ut godispåsar. 
Efter det drogs några 
lyckliga vinnare i dagens 
lotterier!

Liselotte Sterneborn

Kossan blir 10 år!

Skolan blir 60 år
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Under jul och nyårshelgen spelades som vanligt Vara-al-
liansens turnering och denna gång med stora framgångar 
för Arentorp Helås-lagen. Damerna hade med två lag i 
turneringen och efter det inledande gruppspelet så hade 
båda lagen kvalat in till semifinalerna som skulle avgöras 
under den sista kvällen. Gauthiod hade också med två 
lag i turneringen och dessa båda lag gick också till se-
mifinaler. I den första semin möttes de båda andra-lagen 
och där vann våra tjejer efter en mycket bra match med 
3-0 och i den andra semin möttes de båda A-lagen. Åven 
här gör våra tjejer en fantastisk match och vinner med 
3-1. Det blev alltså en final mellan två ArentorpHelås-
lag. Båda lagen var givetvis mycket nöjda över detta och 
själva finalen blev en ganska avslagen historia som första 
laget vann. Detta var Arentorp Helås första seger i allian-
sens damturnering , stort grattis!
Herrarna skötte sig också väldigt bra och gick också vida-
re från gruppspelet. Därefter väntade en kvartsfinalom-
gång och där ställdes de våra mot FC Gauthiod, Vara och 
Vedum. Efter en mycket bra kväll står Arentorp Helås 
som gruppsegrare med tre raka segrar och 9-0 i målskill-
nad, imponerande. I semifinalen, som spelades sista kväl-
len, ställdes man mot Elmer/Fåglum. Efter ledning med 
1-0 blev det tyvärr förlust med 2-1.

Snart börjar årets träningsmatcher och båda lagen skall 
även spela i DM. Damerna har sin seriepremiär lör-
dagen 25/4 hemma mot Vänersborgs FK. Herrarna 
börjar en vecka tidgare hemma mot Järpås fredag 
17/4. 

Örjan Johansson

Foto Christina Johansson

Storbansdkonsert
Edmonds Big Band, 
Ragnhild & Jörgen

1 mars kl 17.00, 
söndagscafé fr kl 16.00

Missionskyrkan i Vara

Fri Entré 

Örjans
fotbollskrönika



19/2 Lunch kl.12.00 i församlingshemmet. Pontus   
 visar bilder från sitt besök i Etiopien.

15/3 Gudstjänst i Arentorps församlingshem kl.11.00.
 Sång av Ryda- Kedumskören. Lunch till förmån   
 för årets fasteinsamling.

22/3 Musikgudstjänst i Arentorps församlingshem   
 kl.18.00. Se separat ruta!

26/3 Påsklunch kl.12.00 i församlingshemmet. Besök 
 av påskgummor och påskgubbar från förskolan. 
 Anmälan till lunchen senast 18/3 till tel. 13310.

30/3 Påskpyssel i församlingshemmet kl.17.00 – 20.00.

5/4 Påskdagsgudstjänst kl. 18.00. Ryda- Kedumskö  
 ren medverkar.

23/4 Lunch i församlingshemmet kl.12.00. Else-Britt 
 Broberg berättar om hjälparbete i Rumänien.

3/5 Vårresa med buss till Kinnekulle. Avresa från   
 Arentorps församlingshem kl. 8.15.Anmälan till   
 Solveig tel. 13310 senast den 23/4.

21/5 Lunch kl. 12.00 i församlingshemmet.Ingegerd   
 Wallin, diakon i Kville, berättar minnen från   
 tiden i Arentorp.

         Besök gärna stick- och virkcafé i 
 Arentorps församlingshem onsdagar   
 kl. 18.00 – 20.00. ( t.o.m. 29/4)

I skrivande stund (11/2)ligger fibernätet nere i stora 
delar av området. Felsökning har pågått hela eftermid-
dagen, och nu har man hittat ett fullständigt vandali-
serat kopplingsskåp. Nu tar det  hela kvällen att svetsa 
ihop alla fiber i det. Sådant här går ju knappast att gar-
dera sig mot, det hade varit lika lätt att vandalisera en 
strategisk telepåle på kopparnätet. Många av oss hade 
förmodligen med tiden haft alla apparater kopplade till 
ett allt mer sviktande kopparnät istället, om vi inte sat-
sat på ett helt överlägset fibernät, som bör avlasta öv-
riga nät, såväl luftburna som markbundna.
Det är alltid med samma nöje man lätt avfärdar varje 
telefonförsäljare som vill pracka på en med sina fantas-
tiska erbjudanden om mobila bredband, parabolpaket, 
teleabonemang mm. Vi har redan allt det där digitalt, 
för endast 289 kr i månaden i nästan fem år till, -via 
100/100mgbit fiber. Det är ingen som kan slå det.
Vår kassör får en enda stor räkning från telia var tredje 
månad på hela tjänsteabonemanget, som sen ska delas 
upp på varje medlem som är påkopplad. Han avdelar 
varje gång en anställd på sitt kontor, en dag på att kon-
trollera och fakturera ut ca 270 medlemar, en del via 
meil och en del via pappersbrev. Nu har detta strulat 
en del pga. en krachad hårddisk. En del gamla och nya 
uppgifter har blandats. Vi arbetar hårt på att se över 
våra rutiner, som det brukar heta.
  För övrigt så har vi nu grävt och blåst fram fiber till 
två nya medlemar vid Heljeved, som tillsammans med 
några andra medlemar kopplas upp till telias tjänster 
nu i februari. Ett par andra kopplas ur pga. brand resp. 
flytt. Nästa möjlighet att koppla i eller ur är i september. 
Vi har ytterligare ett par för frågningar på nyanslutning.
  Nyanslutningar blir i regel dubbelt så dyra, då det har 
bestämts gemensamt med de andra föreningarna hur 
vi ska ta betalt.

  Kent Andersson

Vårens aktiviteter i
Arentorps 
församlingshem:

RAGNHILD OCH JÖRGEN 
SJUNGER PÅ HEMMAPLAN

Söndagen den 22 mars kl. 18.00 
medverkar Ragnhild Ehn White och Jör-
gen Fredriksson vid musikgudstjänsten 
i Arentorps församlingshem.
Med sig har de vännen Karin Marman-
der, Sävedalen, som  medverkar med 
sång och musik.

Välkomna!

Ny e-postadress till  
Kedumsbladet!

kedumsbladet@arentorp.com
Mejla material du vill ha med i tid-
ningen, förslag, frågor, åsikter, mm.  
Det går också bra att scanna av lösningen till 
krysset och mejla den för att delta i utlottningen 
av skraplotter.



Café Sågeråsen
I sommar kommer Tumleberg inte att bli sej likt.  Den 
andra maj kommer nämligen Carolina Sjöberg att ha in-
vigning av sitt sommarkafe i trädgården på Sågeråsen. 
Det kommer sedan att vara öppet lördagar och söndagar 
hela sommaren. Se annons på sidan 2.
Carolina är självlärd när det gäller att baka, och letar gär-
na recept i äldre kokböcker. Varje helg i sommar kommer 
hon att duka upp med traditionell svenskt fika, men det 
kommer också att finas spännande inslag av Chilenska  
bakverk, eftersom Carolina härstammar därifrån.

Carolina har mycket planer för sitt sommarcafe. T ex 
tänker hon att folk ska komma på  lördag förmiddag  ta 
en fika och lösa melodikrysset tillsammans. Någon helg 
kanske det blir bakluckeloppis i järnvägsparken, eller nå-
gon utställning, ja idèerna flödar.
Men är du redan nu sugen på gott hembakat fikabröd, så 
tar Carolina gärna emot beställningar. Medan du väntar 
på att bakverken blir färdiga, kan du se bilder på hennes 
hemsida:  www.cafesågeråsen.se

                                                   

 

            

              SKÄRTORSDAGEN 2 APRIL KL.18.30 

 

På scen: Stand up med Helåsgrabben 

                                     av Anders Karlberg 

 Trubadur  

 

PAJBUFFÉ  med sallad, smör och bröd + kaffe och kaka 

Pris: 200 kr/person (inklusive ett glas vin eller öl) 

 

Anmälan senast 22/3 till: 

Caisa Naess: 0706357979     Inger Johansson: 13002, 0709180902 

Elisabeth Spetz: 13276  

 

      KOM OCH ÄT GOTT, SKRATTA OCH SVÄNG LOSS!! 

                        

                www.arentorp.com    kedumsbladet@arentorp.com


