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Familjerally
Söndag: 11 oktober
Start: mellan13-14 
vid Föreningshuset
Välkomna! 
                             AIBF

 Inbjudan till Arentorpsmäs-
terskapen i Golf!
Vi hälsar alla golfare med anknytning till 
Arentorp välkomna till Arentorpsmäster-
skapen i golf på Vara-Bjertorp golfbana, 
söndagen den 6 september 2009

Tävlingen spelas som 18 håls slaggolf i 
två klasser, Dam och Herr. Max hcp 36 
(du som har högre får gärna delta men får 
då spela på hcp 36).
Första start kl. 09.15
Startavgift 50:-
Anmälan senast 2009-08-29 till Andreas 
Eriksson 0302-31589 eller Siw-Britt Jo-
hansson 0512-13355 eller kaseberg14@
tele2.se

 Oktoberfest!
Föreningshuset 
Arentorp
17 oktober kl. 19.30

Anmälan senast 10 okt till:
Anders & Agneta 134 20 
Rolf & Catarina 133 35 

Välkomna! 

Arentorps Sportklubb och Arentorps In-
tresse- & Byggnadsförening

Foto: Fotoakuten



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

På gång 2009

29 aug Resa till Hönö och omgivande öar S Kedums hbf
6 sept Arentorpmästerskap i Golf. Anmälan till  kaseberg14@

tele2.se
Andreas Eriksson/ 
Siw-Britt Johansson

11 okt Familjerally AIBF

17 okt Oktoberfest AIBF

3/9, 1/10, 
5/11 och 
3/12. 

Torsdagsklubben Knep & Knåp med elvakaffe träf-
fas i Arentorps församlingshem kl. 10 – 12 

Ryda församling

24/11 Syföreningsauktion kl. 18.00 i Arentorps försam-
lingshem.

Planerade utgivning och manusstopp för 2009

manus utgivning
NR 1 26/1 v 6
NR 2 13/4 v 17
NR 3 6/8 v 34
NR 4 28/10 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

Nybyggnation
Renovering

Vedhuggning
(vedprocessor)

Herregården 7,  Arentorp
534 94 VARA

Tel 0512-133 56
0705-56 34 99

Kallelse
Extra årsstämma med medlem-
marna i 
Södra Kedum Röda Korskrets
Dag: 9 september 2009
Tid: 19:00
Plats: NBV:s lokaler (f.d. Park Bio) 
Vara

Mötet kommer att hållas ihop med 
samtliga Röda Korskretsar i Vara, 
Grästorp och Essunga kommuner 
med anledning av Mötesplats Ku-
pan Vara  omorganisation.

Anmälan om deltagande till 31 541 
senast 5 sept

Välkommen



S Kedums hembygdsförening

Du har väl fått inbjudan till hembygdsföreningens 
resa den 29 augusti?  Vi åker i år västerut till Hönö 
med omgivande öar. Om du glömt att anmäla dig, så 
kolla med någon i resekommittén, det kanske finns 
platser kvar i bussen. Kostnaden är bara 300 kronor.

Vi har under året fått en del gåvor till hembygdsför-
eningen. Från Kedumsgården har vi förutom diabil-
der och kort fått en broderad tavla som föreställer 
den gamla Kedumsgården. Tyvärr vet vi inte vem 
som har broderat tavlan, men är det någon som vet 
det så tala gärna om det för oss. 
Vi har också fått ett handdrivet tröskverk och en 
skomakarbänk mm från Lars-Åke Claesson, Små-
bergen. 

Kyrkstallets dörrar har fått ny färg och ambitionen är 
att vi ska reparera mer där under hösten.
Så snart vi har fått diabilderna inscannade tänker vi 
ha en studicirkel för att hjälpas åt att dokumentera 
dem. Vill du vara med kan du lämna en intressean-
mälan till någon av oss i styrelsen.

Bygdevandring
Kedumsholm var startplatsen för hembygdsförening-
ens årliga bygdevandring. Där tog ägarna Inger och 
Arne Sjöberg emot och berättade om gården och 
dess historia. Inger visade var bostadshuset stått 
och hur det sett ut på 1980-talet. Vi fick också se en 
av örnarna av trä, som suttit på taket på mangårds-
byggnaden, men som räddades vid den tragiska 
branden den 11 september 1998. 
Från Kedumsholm gick vi den gamla vägen som förr 
var allé ända till Ribbingstorp. Erik Blomqvist berät-
tade mer om hur småvägarna gått och om hur svårt 
det var att ta sig från Arentorp till Vara innan den nya 
vägen byggdes i början på 1930-talet. I skogskanten 
låg torpet Kaseberg och vid Björkebacken låg ett 

soldattorp. Andra torp som funnits under Kedums-
holm (eller Skälltorp som det hette tidigare), hade 
namn som Kålabacken, Tittåsen och Fåglahem. 
Under promenaden berättade deltagarna om går-
darna och hur ägandeskap förändrats.
Tillbaka vid Kedumsholm smakade vårt medhavda 
fika gott. Vi fick sitta i och bredvid det vackra lusthu-
set på ön i dammen. Inger Sjöberg visade foton av 
bostadshuset innan det såldes. Vädret var verkligen 
vackert denna kväll då drygt 30 personer deltog.

Arkivinvigning
Det fanns inget blågult band att klippa men solen 
sken och ett 50-tal personer kom för att vara med. 
De som ville kunde börja med att gå en kort tipspro-
menad. I arkivet och i rummet utanför fanns album 
framtagna för besökarna titta i. Som alltid väcks 
många minnen att prata om när man tittar på gamla 
bilder. Besökarna kunde också titta i arkivmapparna, 
böckerna och övrigt material som förvaras i arkivet. 
Invignigsfesten avslutades med kaffe och tårta.

Rätt tipsrad
Fråga Svar Rätt rad 
1 Gymnastiksalen vid Arentorps skola 

byggdes 1973.
1

2 Liljekonvalj heter Convallaria majalis 
på latin

1

3 30- åriga kriget varade i 30 år. x
4 BSA är ett engelskt motorcykelmärke. 1
5 Hembygdsförenngen har hittills haft 8 st 

ordförande.
x

6 Grabben i serien heter Hobbe. 1
7 Lake är Västergötlands landskapsfisk. x
8 2002 firade hembygdsföreningen 50-års 

jubileum.
x

9 ca 8000-9000 bin väger1 kg. 2
10 24 oktober firas FN-dagen. 2
11 Resultatet i matchen mellan ASK- Lid-

köping IF blev 0-2.
1

12 En stare ruvar sina ägg 12-13 dagar. 1

Utslagsfrågan: burken innehöll 301 kr 50 öre
Vinnare på tipset blev Göran Ehn och Gösta Karl-
berg, med 10 rätt. Stort Grattis!
Närmast på utslagsfrågan var Karin Karlsson
Priset till vinnarna var presentkort på Nordpolen

Kerstin Larsson



Pubkväll med /Musik-Quiz
Pubkväll 9 maj
Denna kväll med musik-quis var om möjligt 
ännu bättre än den första!
Vi var cirka 35 personer i olika lag som 
brydde våra hjärnor med Anders (Karlberg) 
kluriga frågor runt musik. 
Lagen bildades spontant och fler personer 
fyllde på allt eftersom de kom.

Laget klanen Hedvall med Leif i spetsen 
vann. Deras seger berodde givetvis på att 
de satt inne med stor kunskap, samt att laget 
var åldersmässigt blandat.
Jag hoppas verkligen att Anders vill fortsätta 
med detta, samt att Agneta orkar vara test-
person till frågorna.
Så till nästa gång, (om det blir någon) samla 
ihop ett gäng eller kom ensam, för detta är 
riktigt kul!

Monica Willig



Allsångskväll
Allsångskväll
Det var kallt och regnigt den 4 juni, så det stod 
ganska snart klart att allsången fick flytta in i 
föreningshuset.  De fåtalet besökare som kom 
fick klämma i och sjunga desto mer. Eva-Maria 
och Gert gjorde också att stämningen blev varm 
och gemytlig så att ingen behövde frysa. Under 
pausen serverades korv med bröd och kaffe och 
muffins. Intresseföreningens badsjögrupp till-
sammans med NBV stod för arrangemanget.

Midsommarfirande
En nygammal tradition togs upp när midsom-
marfirandet flyttade till lekparken i år.
Intresseföreningen hade klätt majstången och 
Jörgen Nilsson spelade dragspel till alla välkän-
da ringlekarna. Ett 50-tal personer träffades för 
att dansa eller bara titta på. När alla var nöjda 
på att dansa smakade den medhavda fikan bra.

Midsommarfirande

Kerstin Larsson



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

Vinnare av de 23 inlämnade svaren 
blev:
1. Brita Rundberg
2. Birgitta Jonsson
3. Iréne Larsson
Grattis!

Kedumskrysset

Vågrätt Lodrätt
1 Den nionde 1 Sommarstad
7 Mycket sällsynt 2 Poste restante
8 Dä ä bare å.......... 3 Virke
9 Väsen i folktron 4 Svärson
11 Äts i kopp 5 Bollklubb
13  Bra att ha i magen 6 Används i t.ex parfym
14 Spelmanssläkt 10 Spelar nyckelharpa
16 Vinterboning 12 Ofta helstekt
17 Moa och Harry 13 Konstspråk
19 I öppna spisen 15 Vill man på jobbet
20 Växtplats för lingon 16 Fryst takdropp
23 Sothöna 18 Fisk
25 God dessert 21 Kortspel
27 Tilldelad mängd 22 A AAA
28 I upptaget 24 Är Kronblom

26 Alf  Larsson
S Ä D E S Ä R L A

R Å O Å E
L I N D I N G O
E L Ö V A A S
D A G Å E T T
T R E K R O N O R
R T V E K A Ä
Å R O N A I T
D A R T D O F T

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11 12 13

14 15 16

17 18

19

20 21 22 23 24

25 26

27 28

Önskas köpa 
Jag gör ett nytt försök att    
köpa ett litet växthus.
Monica Willig

Tel. 133 01



Arentorps Sportklubb

Kommer historien att upprepas?
När undertecknad skrev den här rapporten 
i augusti förra året så låg Arentorps Sport-
klubbs representationslag sist i div IV Väs-
tra. När höstsäsongen var över var dock ett 
nytt kontrakt fixat och det blev spel i ”fyran” 
även denna säsong

Inför höststarten i år är läget ungefär det-
samma fast lite, lite bättre. I år har ASK åtta 
poäng när hösten startar och det är faktiskt 
endast näst sista plats, men det har spelats 
en match mer under våren detta år.

Det mest positiva under våren har väl varit 
derbymatcherna mot Vara. En poäng blev 
det hemma i premiären och sedan blev det 
seger på Torsvallen i slutet av juni efter en 
sen straffspark. De andra poängen under 
våren togs mot Råda, seger borta samt 
oavgjort hemma mot Säven.

Orsakerna till den dåliga våren är flera.  
Skador på nyckelspelare som Magnus 
Werner (missat 4-5 matcher) och Fredrik 
Evertsson (endast spelat 4-5 matcher).
Dessutom flyttade Henrik Karlberg till Borås 
och spelar inte alls och Linus Hasselström 
har endast spelat några matcher.

Dessa rader skrivs innan höstsäsongen har 
startat och nio matcher skall spelas. Fem 
hemmamatcher och det måste nog till tre 
segrar där, båda topplagen Alingsås och 
Vänersborg kommer till Kedumsvallen och 
där blir det näppeligen några poäng. Fyra 
bortamatcher skall spelas och två segrar 
krävs nog för att en kvalplats skall räddas. 
För att hänga kvar utan kval krävs det nog 
ytterligare några poäng.

Jag ber Er Arentorpare! Kom till Ke-
dumsvallen under höstmatcherna och 
stöd vårt A-lag så fixar de nog det i år 
igen. Men de ordnar det inte själva utan 
de måste ha stöd från hemmapubliken. 
Givetvis är Ni välkomna på borta-
matcherna också!

Örjan Johansson

A-lagets matcher under hösten
Onsdag 
12/8 

19.00 Lidköpings IF Borta

Måndag 
17/8

19.00 Bosna FC Hemma

Fredag 
21/8

18.30 Vårgårda Borta

Fredag 
28/8

18.15 Råda Hemma

Fredag 
4/9

18.00 Alingsås IF Hemma

Lördag 
12/9

15.00 FC Corner Borta

Söndag 
20/9

15.00 Halvorstorp Hemma

Lördag 
26/9

15.00 Säven Borta

Söndag 
4/10

15.00 Vänersborgs IF Hemma

Öppettider:
Mån, tis, ons 10-18

Tidsbokning för inlämning av kläder

Butiken upphör!

Halva priset veckorna 33 - 35



Arentorps Sportklubb

Hälsning från Damlaget

Damlaget har varit på träningsläger i Bovall-
strand.
20 morgonpigga personer startade sin resa 
mot Bovallstrand tidig torsdagsmorgon.
Under 4 dagar har vi klarat av många trä-
ningspass. Torsdag eftermiddag till fredag
morgon bjöd på storm och regnrusk och 
gjorde att träningen kanske inte blev som det 
var tänkt men sen kom solen och resten av 
tiden flöt allt på enligt plan.

På lördag eftermiddag mötte vi Sotenäs 
damlag i en träningsmatch. Med stumma 
ben gjorde vi allt vi kunde för ett ge dem 
motstånd men lyckades inte riktigt mot div 4 
laget utan fick ta en förlust. Men tjejerna ska 
all heder för dom föll med flaggan i topp.
På söndagen avslutade vi lägret och alla 
begav sig hemåt. Trötta. Stela i alla muskler. 
Glada. Nöjda.
Nu har vi laddat upp för höstsäsongen och 
alla är på gång. 

8/8 18.00 Wargön Almesåsen
16/8 17.00 Trollhättans FK Borta
23/8 18.00 Trollhättan Bois Almesåsen
26/8 18.30 Skoftebyn Borta
31/8 18.15 Levene-Skogslund Almesåsen
6/9 16.00 Järpås IS  Borta
13/9 16.00 Främmestad IK   Almesåsen
19/9 11.30 Elmer-Fåglum Borta

Vi vill också passa på att tacka SCANDIA ELE-
VATOR och STIG JOHANSSON MASKIN för 
sponsringen av vårt nya matchställ. 
Samt alla som har skänkt matchbollar.
Magnussons Reklam, Vara svets, Helås textil-
partner, Fam Annette & Torbjörn Karlsson, Fam 
Karin o Yngve Karlsson, 
TMC betongelement, Borglunds mekaniska,  
Vara brunnsborrning, Vara plåtslageri, Hermans 
bilvård, Henrik Karlsson, Fam Lennart & Gunnel 
Karlsson, Helås lanthandel Fam Sanny & Kajsa 
Naess, Stig Johansson maskin, Fam Hans & 
Agneta Ryngefors. 

Hans Ryngefors

Dam-lagets matcher under hösten


