
KEDUMSBLADET 
Nr 4 2020 

Familjerally á la Corona  

22/11-20 
Detta är ett familjerally i ny tappning för att alla ska känna sig trygga. 

 

Start 13:00 – 14:00 vid Arentorps Föreningshus 

Kostnad per bil: 150kr. Endast Swish. 

Ni får en karta med körbanan och en lapp med olika uppdrag och klurigheter 

 att lösa längs vägen. Då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

 så kommer ni inte behöva lämna bilen under färden. 

    Glöm inte penna!   

    Välkomna! 
Arr.: Arentorps Intresseförening 

Potatisland i Kulla på 1950-talet fotat av Bertil Zander. Läs mer minnen från Kulla av 

Gunvor Andersson på sidan 7. 



Kedumsbladet  

ges ut i samarbete mellan intresseföreningen, hembygds-

föreningen och sportklubben. 

Den ges ut med fyra nummer per år sedan 2006. 

Planerad utgivning 2021: 

vecka 6, 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 

Måndagar 18.00-20.00. Varje vandring är ca 2 km. Ta 
med en enkel fika. Samling på respektive parkering. 
Almesåsen, Ryda  1/2, 1/3 29/3    
Nordvalla, Vedum 8/2, 8/3    

Vara kyrka   16/11, 15/2, 15/3   

Oltorp, Kvänum  23/11, 22/2, 22/3   
 

Sticka-skicka  Vi bjuder på kaffe/te, du tar med dop-

pet. 
Onsdagar 18.00-20.00 (ej v 51-v1 2021) 

Öppen kyrka med enkel kaffeservering.  

Torsdagar 10.00-11.30 (ej v 51-v1 2021) 

För mer info ring Solveig Sundström 0733-73 30 13  

Lös krysset och lämna det i postlådan 

vid Föreningshuset senast den 5/2 

Tre vinnare får två skraplotter var. 

Vinnare:  

Britt Åhman 

Göran Lundmark 

Britt Fredriksson 

Namn:……………………..……………………………………….. 

 

 

Tele:………………………………….……………………………... 

KRYSSET 

webbarkiv.vara.se  

 

Kontakta oss gärna Må- To, kl. 9-12.  

Tel. 0512- 31056, 31058. 

Vi i kommunarkivet vill påminna om att man kan gå in på 

vår webbsida. Där kan man läsa om allt möjligt som hänt 

i våra socknar. Nyheter varje månad! 

September: Skifteskarta över Naum från 1790 med till-

hörande protokoll. (Kartarkivet). 

Oktober: Naums kommunalnämnd 1919-1949, proto-

koll. (Textarkivet). 5 vykort, färgkollage ur Jerker Petters-

sons samling. (Bildarkivet). 

November: Mordet, förhören, domen, minnessten och 

sista avrättningen i Naum 1829. (Textarkivet). 12 vykort 

av stationshuset i Vara, ur Jerker Petterssons samling. 

(Bildarkivet). 

December: Intervju ur Vara hembygdsförenings samling-

ar. (Ljudarkivet). 8 julvykort ur Jerker Petterssons sam-

ling. (Bildarkivet).  



Från min värmländska  
horisont 

Far satte alltid upp några handbundna 
neker utanför köksfönstret på julafton. 
Han tillverkade ett fågelbord också, där 
talg, ostskalkar och kanske några 
vinteräpplen lades ut. 
Mitt fågelintresse började med sper-
veneka och fågelbordet. Påssjuka, röda 
hund och andra barnsjukdomar drabbade 
mig alltid på vintern. Då fick jag inte gå 
ut, men jag stod på knä på kökssoffan och 
tittade på fåglarna utanför. Bredvid mig 
hade jag fågelboken (Folke Rösiö: 
Svenska fåglar) som Lars fått i julklapp 
och letade reda på vilka fåglar jag såg. 
Det var talgoxar, blåmesar, entitor, nöt-
väckor, gulsparvar och grönfinkar, och då 
och då satt det granna rödbröstade dom-
herrar och mera anspråkslöst grå domda-
mer i neken. Pilfinkar fanns det gått om, och kanske det 
dök upp en svartmes eller tofsmes. Fåglar har varit mina 
vänner sen dess. Inte minst detta underliga år har fågel-
exkursioner berett mig mycken glädje. En gammal mäk-
tig havsörn i den stora alen vid sjön är årets höjdpunkt. 
Långt in på sin ålders höst tillbringade far många efter-
middagar på logen för att binda sperveneker åt vänner 
och bekanta. Konstverk blev de, och jag fick alltid två 
till min trädgård. När så far avled, fick jag skaffa sper-
venekerna på annat håll. Det blev att köpa av scouterna 
här, men å, som de såg ut. Häromåret besökte jag en jul-
marknad i grannsocknen Järnskog, mest för att förse mig 
med torkade svarta trumpetsvampar som jag aldrig lyck-
as hitta själv. Då fanns där också hyfsat fina sper-
veneker, och jag fick veta att de kom från Larv! Så fina 
som fars var inte, men de kom ändå ifrån Skaraborg. 
Givetvis följde två med hem. 
Och nu som förr står jag långa stunder och tittar på fåg-
larna. De gör mig alltid lika glad. 
 
Redan hos Anna Enander i Torpa småskola hade vi 
skolsparbössa. Vi fick också en sparbanksbok med ett 
par kronor på, och så tidningen ”Lyckoslanten” med den 
synnerligen moralistiska serien om Slösa med stripigt 
hår och snipigt ansikte som alltid kom till korta mot den 
ljushåriga och sockersöta Spara. 
När jag gick i första klass, fanns i jul-
numret mönstret till en tavla i kors-
stygn som föreställde Staffan Stal-
ledräng med sina fålar fem. Jag ville 
gärna sy den och bad mor om hjälp. 
Garner i olika färger hade hon, ef-
tersom hon brukade brodera dukar som 
skulle säljas på Tumlebergs kyrkliga 
syförenings auktion i församlingshem-
met där jag senare skulle bli orgelspe-
lare i nio år. Dessutom hade hon en 
lagom stor stramaljbit för tavlan. Efter 
en kort instruktion i korsstygnskonsten 
sydde jag idogt. Jag räknade röda, 
svarta och gröna kryss och var och hur 

stora uppehållen skulle vara. Ganska 
snart var faktiskt tavlan klar. På vin-
den letades en gammal fotografiram 
med glas upp. Den passade precis till 
tavlan. 
 
Jag var stolt som en tupp, när jag slog 
in den som julklapp till faster Elsa på 
Enekulla. Hon hängde den på väggen i 
kammaren. Jag kikade i smyg från 
köket på den varje gång jag var inne 
hos henne och drack lingondricka och 
åt sockerringar. Efter faster Elsas bort-
gång i slutet av 1950-talet återvände 
tavlan hem till Lunnagården och omsi-
der fick den följa med till Charlotten-
berg. Där sitter den på hallväggen 
varje jul. 

På ritningen i Lyckoslanten var alla hästar likadana, 
men det finns inte en häst som är lik någon annan på 
min tavla. Tillverkningsfel? Nä, naturligtvis hand-
lade det om konstnärlig frihet. Det gjorde det varje 
gång jag spelade fel på orgeln också. 
 
Hemma ordnade mor en julkrubba, d.v.s. till en bör-
jan var det bara Josef, Maria och Jesusbarnet om-
givna av några får, en herde och en ängel på lite grön 
mossa. Jag tyckte om julevangeliet och ville gärna 
komplettera med flera herdar, visa män och änglar. 
Det borde ju vara ett stall också. Dan före julafton 
kom far in med ett stall. Han hade bundit samman 
träpinnar till väggar som han fäst på en masonitplatta 
och täckt taket med riktig råghalm. Far hade alltid så 
mycket att stå i, så att han tagit sig tid att göra ett 
stall till julkrubban förvånade mig oerhört. Men å, 
vad glad jag blev! 
Stallet med alla sina så småningom ganska många 
figurer följde mig till Charlottenberg. Det är mitt pri-
vilegium att ställa fram det varje jul. 
En stor himmelsk härskara sjöng ”Ära vare Gud i 
höjden och frid på jorden” för herdarna redan den 
natt Jesus föddes. Hade de inte gjort det, hade jag 
aldrig kunnat bli kyrkomusiker. Tyvärr har julens 
änglabudskap svårt att göra sig hört i julbruset idag. 

I många år ledde jag en stor 
konsert i Eda kyrka på Tret-
tondagens kväll. Jag lät den 
alltid avslutas med ett mäktigt 
arrangemang för orkester, or-
gel, kör och församlingssång 
av psalmen ”Härlig är jorden”, 
som avslutas med orden ”Frid 
över jorden Herren bjöd”.  Det 
budskapet vill jag nu gärna 
skicka med som en julhälsning 
också till er alla därhemma. 
En fridfull jul önskar jag er! 

Bengt Larsson 

Sperveneka, Betlehems stall och Staffan Stalledräng 



Vår ordförande - en eldsjäl 

Det kom ett handskrivet brev från Länstyrelsen. Inuti låg en 
inbjudan till middag  på residenset Marieholm i Mariestad. 

”Med länsmiddagarna vill landshövdingen uppmärksamma 
eldsjälar och vardagshjältar som gör goda insatser för sin 
del av länet eller för länet som helhet. Gästerna föreslås av 
kommunfullmäktiges ordförande. ” Källa : Länstyrelsens 
hemsida. 

Susanne har varit med intresseföreningens styrelse i drygt 
20 år och ordförande i 12 år! (Inte bara åtta år som det stod 
i nomineringen) Under åren har hon varit drivande i många 
projekt till glädje för oss Arentorpsbor. Men hon påpekar 
att det är många fler som gör ett fantastiskt arbete. 
Mycket tid går åt till att få in pengar för att kunna finansiera 
underhåll av badsjön, föreningshuset och de grönytor/
planteringar som intresseföreningen har ansvar för mm. Just 
nu är det reparationen av föreningshuset som står i centrum.  

Den 6 oktober var det så dags för middag för ca 30 gäster. I 
dessa pandemitider var det färre inbjudna (inga respektive 
fick följa med) och en del andra åtgärder för att allt skulle 
vara så coronasäkert som möjligt.  

Stort Grattis Susanne, till utmärkelsen! 
Vi hoppas att du vill fortsätta jobba för bygden länge än! 

Kerstin Larsson 

Motivering: Susanne Löfman är sedan åtta år ordförande i Aren-

torps intresse- och byggnadsförening. Hon har med ett brinnande 

intresse och engagemang varit spindeln i nätet för att få en fun-

gerande intresseförening i samhället Arentorp, som har cirka 500 

invånare. Hennes drivkraft gör att saker och ting som behöver 

göras blir gjorda, såsom underhåll av badsjön och hockeyrinken.  

Cykelfest 2020 
Lördagen den 5:e september var det dags för årets cykelfest. 
Vi var 24st som cyklade runt i Arentorp med omnejd, det serverades mycket goda förrätter, 
varmrätter samt efterrätter. Lite tur hade vi med vädret den eftermiddagen o kvällen då det 
regnade till o från, men medan vi cyklade mellan de olika ställena så höll det upp. 
Årets cykelfest var den 10:e i ordningen, så en tanke från ifjol var att det skulle firats på 
återsamlingen med en storslagen fest. 
De planerna fick vi ändra på i coronatider, det blev ingen återsamling alls. Vi kan ändå 
summera att det återigen var en mycket trevlig cykelfest.T 

Text&bild Therese Adler, Ulrika Svantesson 



Örjans 
 fotbollskrönika 

Ja, då är även denna konstiga pandemi-säsong 
över. En säsong som man aldrig varit med om ti-
digare och förhoppningsvis aldrig behöver upp-
leva igen. 
Först var det som vanligt, sen fick man inte spela 
matcher längre, vi i Arentorp Helås pausade trä-
ningen för både dam och herr i några veckor runt 
påsk. Ingen seriepremiär och först i mitten av juni 
fick man börja spela träningsmatcher. Sen blev det 
sommaruppehåll och fram i augusti kunde det änt-
ligen dra igång. 50 personer fick se matcherna och 
när säsongen var över höjdes gränsen till 300 på 
måndagen och på torsdagen bestämdes det att inga 
matcher eller träningar fick göras. Som tur var 
hann distriktsserierna spelas färdigt innan total-
stoppet kom. 

Hur gick det då ? 
Damlaget lyckades fixa nytt kontakt i div II. I 
hemmamatchen mot Sil ordnades en poäng via 3-
3. Där ledde AHFK när några minuter återstod 
innan gästerna kvitterade, Sanna Eriksson satte 
alla tre målen. Förlust med 2-1 i Vinninga i nästa 
match innan bottenkollegan Egnahem från Jönkö-
ping kom på besök i näst sista omgången. Efter en 
mycket stabil insats slutade det med seger 3-0. 
Sista matchen spelades borta mot redan klara se-
riesegrarna Råda och där blev det förlust med 2-1. 
Resultaten i de andra matcherna gick dock vår väg 
och det hela slutade med en nionde plats av elva 
lag. 10 matcher spelades , två segrar, en oavgjort 
och sju förluster ochdärmed fortsatt speli div II 
nästa säsong. 

Herrarna, däremot, gick fram som en ångvält un-
der hösten. Efter den inledande förlusten mot bli-
vande seriesegrarna JK 10 så spelades fem mat-
cher och lika många segrar i augusti, vilket redo-
visades i förra Kedumsbladet. 

September startade med ett derby mot Vedum och 
där blev det seger med 1-0 efter att come-backande 
Andreas Johansson avgjort. Sen följde en svår borta-
match mot Kållandsö som slutade mållöst 0-0. 
I nästa match väntade Norra Härene hemma och där 
ledde gästerna med 1-0 tills det återstod fem minu-
ter. Då gav äntligen AHFKs stora övertag utdelning 
och man vände matchen och vann med 3-1. Även i 
nästa match borta mot Elmer/Fåglum blev det ett 
sent avgörande och seger med 3-2.  
Sista matchen hemma mot Örslösa/Söne blev lite 
enklare och det blev vinst med 3-1. 
Elva seriematcher spelades under året , nio segrar, en 
oavgjord och en förlust räckte dock bara till en tredje 
plats i serien , JK 10 vann och Tråvad/Larv blev 
tvåa. 
Trots detta så blev det kvalspel till div V då bästa 
trean fick en extraplats till kvalet detta år. 

Vi lottades i en grupp tillsammans med Källby IF 
och SK Mjörn, som kommer från Västra Bodane ut-
anför Alingsås. Första matchen spelades hemma på 
Kedumsvallen mot Mjörn. Efter en mycket bra första 
halvlek ledde vi med 1-0 i paus efter mål av Robin 
Särud. Efter en kvart i andra halvlek ökade Andreas 
Johansson på till 2-0 och det såg mycket just ut. 
Mjörn satsade allt framåt efter detta och reducerade 
till 1-2 när tio minuter återstod. I matchens 89:e min 
kom också kvitteringen till 2-2, vilket också blev 
slutresultatet. Eftersom AHFK vunnit 
straffsparksläggningen före matchen betydde det att 
man stod över omgång två och där vann Mjörn över 
Källby med 1-0. I den avslutande matchen borta i 
Källby räckte det med seger för AHFK för att gå upp 
i div V. Det började också mycket bra, Robin gjorde 
1-0 i mitten av första halvlek och chanser fanns till-
fler mål. Innan paus hann ändå Källby kvittera ge-
nom ett långskott upp i krysset, mycket vackert. 
I andra halvlek tog Källby över tillställningen och 
gjorde två mål innan vi reducerade till 2-3 på över-
tid. Detta betyder spel i div VI även nästa säsong och 
Mjörn får spela kvar i femman. 
Just nu håller nästa säsong på att förberedas och 
både dam-och herrsektionen jobbar för fullt med att 
skaffa nya tränare till nästa år. Viktor Lindelöf slutar 
hos damerna efter tre år som tränare och även herrar-
nas ”nödlösning” Anders Svantesson tillsammans 
med bröderna Werner tackar för sig. 
Vi får se vad som händer och det kan Ni läsa om i 
nästa Kedumsblad. 

Örjan 



Minnen från Kulla 
När vi var och hämtade granris till Allhelgonahelgen tänkte jag på tiden 

förr. Då åkte vi häst och vagn. Vi åkte förbi många stugor, först var det 

Annas, sedan Klaras. Stugan upp i backen kallade vi Nordes. Längst bort 

bodde Hanna och Albert Berg. Hanna var tvätt– och strykerska, Albert 

arbetade på järnvägen och åkte på sin dressin till jobbet. 

När vi åkte längs vägen sjöng alltid pappa ”två små fåglar på en gren”. När 

vi mötte någon på vägen så stannade alltid Pålle, han förstod nog att de 

ville prata. 

I Kulla hade vi ett par land som vi odlade potatis, havre och vicker på. 

Pappa slog av havren med lie och mamma gjorde fina neker med van 

hand.  

I Kulla hör man en härlig fågelsång vår och sommar. När vi plockar lilje-

konvaljer, mammas älsklingsblommor, så hördes göken ibland. Koltrasten 

hörde vi tidigt på våren när vi tog en cykeltur till Kulla. 

Gunvor Andersson 

Tumleberg – en tummelplats att gilla!  

Alla måste vi ju nu förhålla oss till en annorlunda 
vardag pga COVID -19. När det är viktigt att 
INTE träffas ”för nära” blir det kanske ännu mer 
viktigt att ändå göra saker tillsammans? Kreativitet 
och omtanke präglar hur den ekvationen ska gå att 
få ihop. Utomhus är bra – så i föreningslivet flyttar 
aktiviteter ut i den bokstavligt talat friska luften. 
Byta tak är en alldeles speciell form av utomhusak-
tivitet och dessutom nödvändigt när det hotar att 
bli blött även inne när det regnar. I Tumleberg har 
bygdegården i dagarna fått ett nytt tak – pannor 
skänkta av Agneta och Tore Andersson har kom-
mit på plats med hjälp av ovärderliga insatser av 
medlemmar i bygdegårdsföreningen och boende i 
trakten.  
Taket och bygdegårdens verksamhet framöver är 
frågor för den nyvalda styrelsen i bygdegårdsför-
eningen. Det digitala årsmötet hann nätt och jämnt 
slå klubban i bordet för sista punkten då åskan slog 
ner och orsakade en hel del förödelse hos flera del-
tagare. Men en ny styrelse blev det, som nu vill 
sätta igång och göra bygden ännu trevligare att bo 
och leva i!   
Bygdegården är ju en av grenarna i det som kallas 
Naturkraft Tumleberg och det är den förening som 
samordnar allt det som händer inom ramen för 
Naturkraft. En annan gren är friluftsområdet på 
Hjortemossen och vid Naturhålan (fd badsjön). 

Här har det röjts en del redan och 
nya spänger är också planerade för 
utsatta delar av spåren. Dessa utom-
husaktiviteten kommer att fortsätta 
tills väder och vind sätter stopp.  
Aktiviteterna kring jul kommer i år 
inte att bli de traditionella, men på 
Luciadagen, den 13 december, är 
tanken att alla ska kunna vara välkomna till Hjortemos-
sen för en julig promenaddag med olika inslag. Avstånd 
ska förvisso hållas och den som inte är frisk ombeds 
stanna hemma, men med det givet ska det nog kunna bli 
en trevlig och rolig dag ändå, om inte vädret sätter sig 
alldeles på tvären. Följ Tumlebergs bygdegård på Fa-
cebook så kommer tider och detaljer där! 
Den som vill vara med i gänget kring aktiviteterna i 
Tumleberg hör av sig, genom mejl till Naturkrafttumle-
berg@gmail.com, eller så ses vi i spåren på Mossen och 
kan – fast vi håller avstånd! – prata om vad just DU är 
mest intresserad av att vara med om! 

Anders Ebbesson 

Utsikt från bygdegården i  

Tumleberg – mitt i naturen men 

också dit vägen går när människor 

jobbar tillsammans för bygden. 

Mamma o Pappa Herbert o Hanna An-

dersson med havreneker 

Styrelsen i Tumlebergs bygdegårdsförening: 

Anders Ebbesson, ordförande 

Jerker Emanuelson, kassör 

Agneta Andersson, sekreterare 

Lennart Kron, Jenny Andersson, Åsa Sandberg 

Lotta Sahlström, Britta Boman, Karl-Erik Jonsson 

Agneta Rosencrantz 

mailto:Naturkrafttumleberg@gmail.com
mailto:Naturkrafttumleberg@gmail.com


Naturpasset i skogen: 

Örjan Eriksson, Vargön 

Pernilla Lund, Vara 

Karl Delin, Vara 

Håkan Karlsson, Vara 

Bo Karlsson, Grästorp 

I sommar har vi haft två olika Naturpass att 
välja på. Det traditionella naturpasset i 
Rydaskogen och Cykelpass nordväst från 

Vara mot Arentorp/Hyringa/Täng och Levene.  
 

Bland deltagarna har vi dragit totalt 12 vinnare 

Cykelpasset: 
Ingeborg och Göran Trofast, Vara 
Birgitta Karlsson, Tun 
Marie Boxe, Vara 
Kerstin Andersson, Vara 
Carina Svantesson, Vara 
Camilla Karlsson, St Levene 
 

I år har vi sålt 139 cykelkartor och 85 skogskartor. En 
rejäl ökning från förra året då 91 cykel- och 50 skogskar-
tor såldes. Gissar att ökningen till viss del beror på co-
rona samt att fler upptäckt våra kartor. Av de kartor som 
sålts är det ungefär hälften som lämnat in svar. För att 
vara med i dragningen av klubbens priser behöver man 
tagit hälften av kontrollerna. Vi har valt detta eftersom vi 
vill uppmuntra dem som kanske är ute i skogen för första 
gången och letar kontroller, eller att det är en barnfamilj 
som är ute på cykel och vissa sträckor blir för långa. 
Glädjande nog är det ändå ca 75 % av alla inlämnade 
svarskuponger som tagit alla kontroller och ibland kanske 
det bara är två svar som saknas!  

Jätteroligt att så många köper våra pass och ger sig ut i 
skog eller på cykel och letar kontroller! Vi har fått väldigt 
många fina positiva kommentarer från alla er som upp-
skattar det arbete vi lägger ner på att ordna trevliga cykel-
rundor eller skogsturer. Stort tack till Sporttorget, Vara 
och Conditori Lifweni, Levene för att ni är så positiva 
och hjälper oss att sälja kartor! 
Tack även till alla er som köper våra kartor! Hoppas på 
återseende nästa sommar! 

Ryda SK/Fredrika och Maria 

Naturpass 2020 

Årets upplaga av Arentorp-Helås golfmästerskap 

genomfördes lördagen den 26 september på Vara-

Bjertorp GK.  

De 13 deltagarna samlades kl. 08.45 för genomgång 

och första start var sedan kl. 09.00. Banan var som 

vanligt i toppskick och många bra resultat kunde 

noteras. Bäst av alla lyckades Claes Fogel som vann 

på det fantastiska resultatet 62 slag netto. Tvåa kom 

Jesper Regnström med 71 slag och trea Karl-Olof 

Johansson 72 slag. Bästa dam var Siw-Britt Johans-

son på 77 slag. 

Två deltävlingar fanns och det var närmast hål på 

4:an som vanns av Jan-Ove Lundgren och längsta 

utslag på 17:e där Christina Johansson blev vinnare. 

Text&bild Stefan Johansson Pristagare från vänster: Christina Johansson, Jesper Regnström, Claes Fogel,  

Karl-Olof Johansson, Siw-Britt Johansson och Jan-Ove Lundgren. 

Arentorp Helås Golfmästerskap  


