
KEDUMSBLADET 
Nr 4 2021 

Tomtepromenad 

So ndagen 5 december 

Start kl 17:00-17:30 
Följ den upptända slingan från Föreningshuset ner till 

badsjön. (Ta gärna med en ficklampa) 

Där bjuder vi på glögg och pepparkaka. 

Försäljning av korv med bröd, och hemkokta karameller. 

De barn som vill 

kan lämna sin 

önskelista till 

tomten. 

Arentorps intresseförening 

 Kom och var med!
tillsammas gör vi Arentorp bra! 

Intresseföreningen vill gärna ha 
fler aktiva till de trevliga grupperna 
som har hand om aktiviteter samt 
park och miljö.  
Är du nyfiken på vad detta innebär 
så hör av dig till Susanne Löfman 
(susanne@arentorp.com) eller  
någon annan i styrelsen.” 

Nu är badsjön fylld till bredden med vatten. 21/11-21 

mailto:susanne@arentorp.com


Kedumsbladet  

ges ut i samarbete mellan intresseföreningen, hembygds-

föreningen och sportklubben. 

Den ges ut med fyra nummer per år sedan 2006. 

Planerad utgivning 2022: 

vecka 7, 22, 36 och 47. 
(oftast lördag eller söndag, aktuell vecka) 

Bidrag lämnas till Kerstin Larsson, tel 0709-180903 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 finns att läsa på hemsidan 

www.arentorp.com 

 

 

BYGGNADSFIRMA 
ÖRJAN  JOHANSSON 

070-783 82 57 

0512-13090 



Södra Kedums kyrka 
 

Pilgrimsvandringar 

Tisdagar kl 18.00 Varje vandring är ca 2 km.  
Ta med en enkel fika. Samling på respektive parkering. 

Almesåsen  Nordvalla  Vara kyrka Oltorp  
7 februari 14 februari 21 februari 28 februari 
7 Mars  14 mars 21 mars 28 mars 
 
 
För mer information kontakta  
Solveig Sundström 0733-73 30 13 eller  
Maria Claesson 0733-73 30 10  

Lös krysset och lämna det i postlådan 

vid Föreningshuset senast den 1/2 

Tre vinnare får två skraplotter var. 

Vinnare:  

Inger Jonsson 

Birgitta Jonsson 

Ingrid Claesson 

Namn:……………………..……………………………………….. 

 

 

Tele:………………………………….……………………………... 

KRYSSET 

 
Öppen kyrka  
Torsdagar 10.00-11.30 (ej vecka 50,  2021 – vecka 2, 2022) 
Våfflor 1:a torsdagen i månaden  
 

Lunch 17 februari, 17 mars 12.00 

Anmälan senast måndag samma vecka till Solveig Sundström 
0733-73 30 13 
 

Sticka-Skickagrupp onsdagar 18.00-20.00 (vecka 3-17) 

 Vågrätt   Lodrätt 

1  Fritt för frieri  1  Se i bibeln 

6  Spel med knuff  2  Brasa 

7  Signal  3  Anförande 

9  Dröjt  4  Görs på isen 

12  Inte utan porto  5  Grundämne 

14  Pojknamn  6  Kortast bland de tolv 

16  Vajar för vinden  8  Land i Europa 

17  Utgångsklass  10  Ger färdighet 

18  Då går allt väl  11  Har hus i Helås 

19  Lindell, författare  13  Iaktagelse 

21  I isländsk saga  15  Hemlighus 

23  Gjorde myggorna  20  Knixa 

25  Kroppens stöttepelare  22  Ingår i studiedag 

28  Stor koncern  24  Tempelriddare 

29  Knipa  26  Yngve Carlsson 

    27  Bärbuske 
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Från min värmländska  
horisont Körsång är livsglädje 

Nog har de senaste åren varit märkliga! En pandemi har tvingat oss att helt ändra våra umgängesvanor. Svårast 

var naturligtvis att inte få krama om barn och barnbarn, men sången och samvaron i kören har jag också sak-

nat mycket. Förra julen var den första på 61 år som inte körsång ingick i julfirandet. 

Det var i Kedumskören jag först fann den ”form av ren livsglädje som heter körsång”. Så beskrev Peter Hall-

bäck i NLT konserten i S:a Kedums kyrka med Kedumskören och mina körer från Eda 2007. Det var en väl-

funnen definition och den finaste recension jag någonsin fått.  

Den livsglädjen anade jag redan vid mitt första möte med Kedumskören, där allt började. Egentligen var jag 

där för att ackompanjera kören på orgel, men det gällde bara en sång, så därför satte jag mig sen i basen för att 

prova och WOW som de säger nu för tiden. Jag minns fortfarande med glädje körsångarna från den tiden. Det 

var Gustav, Ebba, Inger, Karl, Christina, Elvy, Allan, Gösta, Sigrid, Ragnar, Lilly, Ester, Göran, Gunnar, Gun, 

Erik, Helge, Jenny, Eva, Anders, Åke, Gerd, Britt, Kurt (efternamnen får ni lägga till själva) och säkert flera 

som just nu inte dyker upp i det gamla huvudet. Vi var i 

olika åldrar, men vi sjöng tillsammans och allas röster var 

viktiga. Och vi hade roligt. 

Jag minns en julkonsert, då Arne Mjörnestrand ville att 

jag skulle ackompanjera Åke Paulsson i ”O, helga natt”. 

Jag fick bara kompnoterna, och de var inte så besvärliga, 

men när Åke kom övningen innan och sjöng sångstäm-

man, fick jag det inte rytmiskt att gå ihop. Jag hade fak-

tiskt aldrig hört sången tidigare. Det blev en kaotisk öv-

ning. Då bodde jag i Lidköping och dagen efter uppsökte 

jag en skivaffär, inhandlade en EP där Olav Gerthel sjöng 

med Karlskoga Kammarkör och Henry Lindroth vid or-

geln, hemsökte en mig då närstående flicka som hade 

skivspelare och lyssnade, lyssnade och lyssnade igen, och 

när konsertdagen kom satt den där.  

När jag kom till Eda ville jag gärna sjunga i kör där också, 

men det blev körledning i stället. Arbetet med som mest 

sex körer var arbetsveckans absolut roligaste timmar, och körsångarna blev mina trognaste vänner. En av dem 

blev t.o.m. min fru. Julkonserter blev det många och på nästan alla var ”O, helga natt” med.  

Förutom verksamheten på hemmaplan reste vi mycket. När jag gick i pension efter 42 år hade vi framträtt i 

över 50 kyrkor i sex länder. Södra Kedums kyrka besökte vi redan 1969, och vår sista resa med mig som ledare 

var den ovannämnda till S:a Kedum 2007. Då hade jag varit kyrkomusiker i 50 år och ville gärna fira det just 

på hemmaplan. Efter pensioneringen blev körledningen det jag saknade mest. Naturligtvis fortsatte jag att 

sjunga i min gamla kyrkokör. Sen elva år tillbaka är koreanskan Han Young Kim min energiska efterträdare, 

och verksamheten har fortsatt blomstra ända till att coronan stoppade allt i mars ifjol. Efter vaccineringarna 

startade vi på nytt i september i år och nu övar vi för en ny julhelg där julkonserter ingår. Och minsann, skall 

inte gammelgubben få leda lite grann igen. På 1.Advent skall vi åter sjunga Otto Olssons mäktiga ”Advent”. 

Han Young sköter den brusande orgeln, och jag skall få lotsa kören genom denna praktfulla hymn till slutet: 

”Fröjda dig, det är advent!”. 

Ja, det fröjdar mig verkligen, och en fröjdefull advents- och jultid önskar jag er alla! 

            Bengt Larsson 

EP.n som räddade julkonserten 



Det var ett härligt glatt gäng som samlades vid  
Föreningshuset för att hjälpa till att måla utsidan. 
Alla fick en pensel och en hink färg och sen måla-
des det för glatta livet! 

Arentorps föreningshus 

I köket kokades det soppa som sma-
kade gott efter några timmars arbete. 
Vi hann nästan klart runt hela huset.... 
Tiden går fort när man har ro-
ligt....resten får vi ta till våren. 

Stort TACK till alla som kom och hjälpte till!! Det är alltid roligare att göra saker tillsammans! 

Lördagen den 25 september avgjordes årets Arentorp/
Helås-mästerskap i golf på Vara-Bjertorp GK. Totalt 17 
damer och herrar kom till start i det strålande vädret. 
Banan var i mycket bra skick fast lite blöt efter allt regn 
som kommit tidigare i veckan.  
Många bra resultat presterades.  

Arentorp/Helås golfmästerskap 
Vinnare på fantastiska 64 slag blev Mikael Johansson, två kom 
Stefan Aldén på 73 slag och trea med samma antal slag Stefan 
Johansson, Arentorp. Närmast hål på hål 4 var Ulrica Hagman 
och rakast slag på hål 17 hade Barbro Aldén.  
Nästa års arrangörer av mästerskapet är Mikael Johansson och 
Eric Johansson. 

Pristagarna: Stefan Aldén, Mikael Johans-

son, Stefan Johansson. 

En av bollarna bestod av 4 x Stefan,  

Stefan Johansson, Helås, Stefan Johansson, Aren-

torp, Stefan Ald’en, Vara och Stefan Ingvarsson, 

Hyringa. 

Årets arrangörer Christina Johansson och 
Claes Fogel. 



Örjans 
 fotbollskrönika 
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Skogsbingo 2021 

  
Stort TACK alla Ni som har deltagit under årets 
Skogsbingo! Roligt att så många kommer ut på prome-
nad till Almesåsens motionscenter och stöttar Ryda 
SK! 
Tack för att ni har hållt i, hållt ut och hållt avstånd 
så att det varit möjligt att genomföra Skogsbingon 
på bästa sätt! 
  
Stort tack även till Er värdar som arbetar under 
dessa promenader! 

  
Ha en fin vinter så ses vi till våren igen. 

   

 Ryda SK - Skogsbingo 

Senast vi hördes av var i början av september och då åter-
stod det nästan halva serien eftersom det bara var en en-
kelserie även i år, dvs elva matcher. 
Även i år så blev damlaget indraget i bottenstriden. Trup-
pen var väldigt tunn och så fort det blev några skador 
eller nån som inte kunde vara med på grund av arbete så 
blev det problem att få ihop lag. Detta renderade i att 
man blev tvungna att lämna walk over två gånger under 
hösten, de båda bortamatcherna mot topplagen Frisco 
och Alingsås KIK. Hade det varit ett vanligt år så hade 
detta betytt uteslutning ur serien men under detta pan-
demi-år så gällde inte den regeln. 
Några matcher spelades i alla fall och först ut var Vin-
ninga hemma på Kedumsvallen och där blev det förlust 
med 3-1. I den näst sista omgången var det Södra Ving/
Timmele som kom på besök. På grund av allt regnande så 
fick den matchen spelas på konstgräset i Grästorp. Gäs-
terna var dock ofina och vann med hela 6-2. 
I sista omgången var det jumbolaget Värsås som stod för 
motståndet på bortaplan. Ställningen var 1-1 i paus efter 
att Emma Johansson gjort mål på straff strax innan halv-
tidsvilan. En kvart in på andra halvlek gjorde Sanna Er-
iksson 2-1 och detta resultat stod sig matchen ut och där-
med spelar damerna även nästa säsong i div II. 
 
Herrarna hade chansen att vara med och fightas om en 
kvalplats i början av september efter seger i den upp-
skjutna matchen mot Alvhem. Den spelades på konstgrä-
set i Vara och segersiffrorna skrevs till 5-0. Albin Jons-
son, som kom från Vara under sommaren, gjorde fyra 
mål. 
Tyvärr följde två mindre bra insatser efter detta. Först 
blev det förlust hemma mot Hjärtum med 2-1. Arentorp 
Helås tog ledningen strax innan halvtid genom Oscar 
Werner , Hjärtum kvitterade i mitten av andra och sedan 
när hemmalaget jagade ett segermål så kontrade gästerna 
in 2-1 i slutminuten. 

Veckan efter var det derby i Jonslund mot Elmer/
Fäglum. AHFK gör en bra första halvlek och leder med 2
-0 och ökar även på till 3-0 i början av andra. Sen rasar 
allt, Elmer/Fåglum gör tre mål på sex minuter och kvitte-
rar och sätter sedan ytterligare två bollar och vinner med 
5-3. Där försvann chansen till kval. 
Säsongen avslutas dock betydligt bättre. Först besegras St 
Mellby hemma med 4-1 och i sista matchen stod redan 
klara seriesegrarna Lödöse/Nygård för motståndet. Även 
den matchen vanns med 3-1 efter en mycket bra insats. 
Det hela slutar med en fjärde plats och noterbart är att 
ovannämnde Albin Jonsson gjorde 12 mål på sju matcher. 
 
Vad händer nästa år då? 
Damerna behöver förstärka rejält för att över huvud taget 
få ihop lag. Dom tjejerna som kommer underifrån är för 
unga för att spela i div II, så därför behövs det förstärk-
ningar utifrån. Anders ”Ajje” Karlsson som varit tränare i 
år kommer att fortsätta men det beror väl lite på vilket lag 
man kan ställa på benen. 
För herrarna ser det betydligt ljusare ut. Klubbens all duk-
tiga 05 o 06 kommer nästa år att tillhöra A-truppen och 
det kommer väl förhoppningsvis bli mycket folk på trä-
ningarna. Philip Enström fortsätter som tränare men utan 
pappa Bengt-Arne som hjälptränare. På spelarsidan kom-
mer troligtvis killarna från Grästorp att försvinna. Tuns 
IK ska starta upp ett lag igen och då kommer dom att 
spela där. 
Till sist några ord om Alliansens jul-turnering. Den blev 
inställd förra året p g a pandemin och man hade väl för-
hoppningar om spel nu till julen. Som det ser ut nu kom-
mer det att krävas corona-pass för publiken och under 
sådana omständigheter är det väl tveksamt om det blir 
något. 
      Örjan 



Södra Kedums  

hembygdsförening 

Gåva med historia 

För några veckor sedan fick jag 

ett samtal från Östanbäcks 

Kloster i Sala. De höll på att 

rensa ut böcker och hade hittat 

en bok med koppling till Södra 

Kedum och nu undrade de om 

vi ville ha ”tillbaka” den. 

Boken, Biblisk Concordans, av  

B Wongers, tryckt  1837, till-

hörde komminister G Hallén.  

Han var präst här och bodde i 

Bärneboda 1888-1929. 

1929 fick kyrkoherde Bertil Bruce boken till minne av sin teo-

logie kandidatexamen. Han blev präst i Väne-Åsaka, men hade 

också anknytning till Kedum då hans fru Gunvor var född i 

Småberga. Hur boken sedan hamnade i Sala visste man inte. 

Det är i alla fall en fint inbunden bok och innehåller också ett 

fint pärlbroderat  bokmärke. Ett fint tillskott till hembygdsför-

eningens samlingar.   Kerstin Larsson 

Den 23 oktober var det familjedag i Tumlebergs Bygdegård där 

Tumlebergs nya vänner, trollen Tumle & Tumla, bjöd på en hel-

dag med aktiviteter för familjen. Tumle &Tumla spelades av Jes-

sica Sand och Lena Harrysson från ScenVara. Det bjöds på teater 

i skogen bakom bygdegården och inne i lokalen kunde man 

pyssla, läsa och låna böcker, en uppskattad aktivitet som Vara 

bibliotek stod för. Besökarna kunde också vinna fina priser på 

lotteriet från lokala aktörer. På Hjortemossen ordnades även 

korvgrillning och tipspromenad. 

Föreningen Naturkraft Tumleberg anordnade dagen tillsammans 

med studenter från Campus Västra Skaraborg, en Yh-utbildning 

inom affärsutveckling, besöksnäring och turism. Ett lyckat samar-

bete, från båda håll och föreningen hoppas att kunna föra vidare 

familjedagen i Tumleberg som ett årligt event. 

I föreningen händer det mycket just nu, föreningen satsar myck-

et på platsutveckling och föreningsliv. Bland annat ordnas nu 

möten för företagsamma, där syftet är att nätverka och hitta 

samarbeten.  

Mellan den 11-12 december kommer besökare kunna gå en här-

lig jultipspromenad, ett mycket uppskattat event från tidigare år. 

Även yoga i bygdegården står på schemat efter nyåret. Gå in på 

www.naturkraft-tumleberg.se och kolla vilka evenemang som är 

aktuella. 

/Naturkraft Tumleberg 

Familjedagen i Tumleberg 

Jessica Sand &Lena Harrysson   Foto Rebecca Marty 

Sponsorer  till Föreningshuset 

Som ni säkert vet genomgår föreningshuset en storreno-

vering. Under året har det fått ny brädfodring och nya 

fönster, invändigt har golvet slipats, väggarna målats, 

mm 

Men, som det är med gamla hus, finns ju alltid mer som 

behöver åtgärdas. 

Flera företag och privatpersoner har varit vänliga och 

bidragit till upprustningen, men det finns behov av mer! 

En tavla med sponsorer kommer att finnas för beskådan 

i Föreningshuset, så passa på att lämna ditt bidrag redan 

nu. Man kan sända sitt bidrag på tre olika sätt: Swish (tel 

123 219 64 75), bankgiro (243-3118) eller via faktura 

som vi ställer ut enligt överenskommelse. Kontakta isf 

Louise Viberg tele 070-8299654 eller maila 

 louise@raggarden.com. 

Vi hoppas givetvis att många vill vara med och bidra till 

att vi får ett föreningshus i fint skick som kan användas 

många år framöver. 

Summan är valfri och vi är givetvis tacksamma för stora 

som små bidrag.     

   Styrelse i Arentorps intresseförening 



 

 

 

 

 

Vid årets konstrunda i Vara 
kommun fanns ett par lokala 
konstnärer med.  
Gun Nilsson som visade sina 
fina tavlor i ateljé Olofslund.  
I Amandas hus i Helås visade 
Anette Grönqvist sina konst-
verk tillsammans med fyra 
andra konstnärer.  
Där fanns också möjlighet att 
köpa gofika som serverades av 
ArentorpHelås fotbollsklubb. 
Serveringen i Amandas hus 
sköttes bland andra av Anna 
Bengtsson, Caroline och Stella 
Ahlén och Caroline Geiland.  
De ville skicka med ett tack och 
en eloge till alla som hjälpt till 
att baka allt gott som fanns på 
fikabordet. 

Den 13/11 var det äntligen dags för årsfest igen.  
Det serverades god mat och bjöds på underhållning samt tävlingar.  
Som vanligt delades det ut priser och följande fick pris i år.  

Årsfest  

Även ”Årets AHFK’are delades ut, då det inte blev nån årsfest förra året valde styrelsen att ge till de båda som blivit nomine-
rade, Victor Lindelöf fick för 2020 och Henrik Karlsson för 2021. 
Vi tackar alla som stöttat vår föreningen under året som varit, vi ser fram emot ett nytt fotbollsår 2021! 
           Hälsningar AHFKs styrelse  

Vi vill skicka ett stort tack för det fina be-
mötandet vi fått med öppnandet av vår lilla 
butik här i Arentorp.  
Det känns riktigt kul att vi äntligen har en 
affär här igen.  
Vi har fått massa förslag på varor att ta in 

och flera av era önskemål har vi nu i sortimentet, fortsätt gärna 
önska produkter så ser vi över möjligheten att ta in det.  
Inom kort kommer det komma in massa härliga julprodukter 
som glögg, brända mandlar, ädelost, kesella, choklad mm. Vi 
satsar på att har all jul uppe till första advent.  

För er som inte har bank-id eller tycker det är lite krångligt, har 
vi nu VIP-kort som man håller framför kortläsaren vid dörren 
så den öppnas. Vill man ha ett sådant kort är det bara att höras 
av sig till oss på 073-321 72 55.  
Viktigt är, om man skulle tappa bort sitt kort, att man hör av 
sig till oss så vi kan ta bort det ur systemet, annars kan vem 
som helst gå in på ditt kort. 
Som vi har skrivit på våra sociala medier har vi haft lite pro-
blem med folk som inte vill göra rätt för sig, dessa är kontak-
tade och polisen är informerad. Vi är väldigt tacksamma för 
den hjälpen vi får av er, när ni hör av er och tipsar om tillfällen 
ni sett eller hör om, så vi kan kolla upp det mer noggrant.  
Vi vill också påminna om att inte släppa in någon på din in-
loggning, (självklart kan man gå in ihop som familj osv) hjälp 
oss gärna informera alla barn och ungdomar om detta  
Till sist vill vi önska alla en God Jul och Gott nytt år!  
  Hälsningar Victor, Stina, Melker & Majken  


