
KEDUMSBLADET 
Nr 3 2021 

Tätortsvandring 
14 september  

14.00-15.30 Arentorp, Skandia Elevator 

16.00-16.30 Tumleberg, Nya lekplatsen  

Personal från Tekniska förvaltningen besö-

ker tätorterna i Vara kommun  och tillsam-

mans med föreningar på orten diskuterar  

nya objekt som är utvecklande för orten 

och om det finns några platser eller andra 

saker som känns otrygga.  

Du kan mejla  förslag i förväg. Du kan 

också, för Arentorps del, kontakta Su-

sanne Löfman, tel 0702245595 och för 

Tumleberg, Anders Ebbesson, tel  

0737814133 

Vi vill nu hälsa dig välkommen till årets  

Arentorp/Helås golfmästerskap! 

Tävlingen för dig med rötter eller anknytning till 

Arentorp/ Helås.  

Tävlingen spelas lördag 25/9 på Vara -

Bjertorp GK, samling 08.30 och första start 

09:00. Tävlingsform är 18 hål slaggolf. Tävlings-

avgift: 50 kr + greenfee om du inte är medlem 

på Vara-Bjertorp GK. 

 

 

Anmälan till Christina Johansson, 070-9820267 eller 

christina_helas@hotmail.se senast 20/9. Namn och golf

-id anges vid anmälan. Småpriser för utlottning tas tack-

samt emot. Hoppas vi ses där och hjälp till att 

sprida  budskapet så vi får en härlig tävling. 

 

Hoppas vi ses där och hjälp till att sprida  

budskapet så vi får en härlig tävling.  

Har ni sett så fint vårt  

Föreningshus har blivit? 

Efter ett fantastiskt arbete av Ingemar Larsson med 

hjälp av bl a Örjan Johansson, Leif Karlberg, Bo Fred-

riksson, Christer Jonsson och firma Dennis Adler har 

föreningshuset fått ny fasad och nya fönster. 

Nu återstår målning av fasaden och lite an-

nat fix utomhus där vi behöver fler frivilliga 

som kan hjälpas åt. 

Har du möjlighet att vara med o hjälpa till? 

Vi samlas på Söndag 19/9 kl 10.00 

Färg och penslar finns på plats. 

Vi  bjuder på mat och fika☺ 

Välkomna!  
Styrelsen för  Arentorps Intresseförening 

En eloge till intresseföreningens Park-ock Miljögrupp, med Eddy Andersson i 

spetsen, som håller planteringar och grönytor så här fina! 

mailto:christina_helas@hotmail.se


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 

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

 

 

 

 

 

För mer info ring  
Solveig Sundström 0733-73 30 13 eller  
Maria Claesson 0733-73 30 10  

Lös krysset och lämna det i postlådan 

vid Föreningshuset senast den 14/11 

Tre vinnare får två skraplotter var. 

Vinnare:  

Göran Lundmark 

Britt Fredriksson 

Eva Vallentinsson 

Namn:……………………..……………………………………….. 

 

 

Tele:………………………………….……………………………... 

KRYSSET 

 

Gåva till hembygdsföreningen. 

Bengt Larsson, Charlottenberg, som skriver  trev-

liga kåserier här i Kedumsbladet, har gjort en ge-

digen forskning om sin uppväxtgård,  

Lunnagården—Ett hemman och dess invånare 

under 250 år. Nu har hembygdsföreningen fått 

ett ex av häftet och dessutom ett usb-minne 

med tillåtelse att skriva ut flera exemplar.  

Vill du låna och läsa kan du kontakta mej. 

Kerstin Larsson, tel 0709180903 el  

kerstin@arentorp.com 

Vill du komma i kontakt med Bengt så är hans 

epostadress: glasbengt@gmail.com 

Stort Tack!  
från Södra Kedums hembygdsförening 

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       



Grattis Stina och Victor till er fina affär och grattis till 

alla oss i Arentorp som fått en närbutik! 

 

Inför detta nummer av Kedumsbaldet skickade jag ut en fråga om någon har några 

affärsminne från tidigare affärer i Arentorp nu när vi äntligen har fått en affär här 

igen. Glädjande nog kom ett fint bidrag med både text o bilder från de tidigare affärs-

innehavarna Inger och Owe Johansson: 

Från kiosk till lanthandel 

Mars 1973 öppnade vi en kiosk på Rydèns väg 1. "Alla" barn var 

på plats när kiosken öppnade. Hela planen och gatan utanför var 

full med barn och föräldrar. Tyvärr finns ingen bild på detta. 

När affären, som låg på Kedumsvägen 10, stängde i juni 1974, tog 

vi in ett sortiment i kiosken med bl.a. mjölk, grädde, pålägg, bröd, 

mjöl, jäst, toapapper, hushållspapper, diskmedel, tvättmedel, ja 

lite varor man behöver dagligen. Vi blev lite trångbodda i en kiosk 

på 15m2. Ett dubbelgarage blev lager med kyl, frys och andra 

varor. Det blev ganska tungjobbat. Då blev fastigheten som affä-

ren tidigare låg i till salu. Aug 1974 köpte vi fastigheten, och sålde 

då fastigheten på Rydèns väg. Hela lokalen reparerades och må-

lades, nya golv lades också in. November 1974 öppnade vi Aren-

torps Handel med manuell chark, där sålde vi även bensin och 

bilbatterier. 1 april 1978 överlät vi affären till Arne Börjesson, då 

vi blev lantbrukare på heltid, och flyttade till Raggården. 

Vi ser med glädje tillbaka på affärstiden och minns alla underbara 

kunder. 

Nu önskar vi Stina o Victor o Melker o Majken  

STORT LYCKA TILL med 24 sju! 

En av de första kunderna i affären 1974 v 

ar Marita Johansson 

Owe i kassan redo att ta emot kunder. 

Inger o Owe Johansson 



Lyckad cykeldag i Tumleberg 

Naturkraft Tumleberg anordnade lördagen den 14 

augusti för första gången cykelloppet Slätta MTB. Det 

fanns tre olika distanser som man kunde välja mellan 

att cykla. 30km, 45km och 90km. Banan gick mesta-

dels på grusvägar men även lite på asfaltvägar och 

skogsstigar. Starten var vid Naturhålan i Tumleberg 

och banan gick via Hjortemossen till Grönelund och 

vidare mot Torpa och sedan bort till Ryda och Almes-

åsen där första kontrollen var och deltagarna bjöds 

på bullar, banan och sportdryck. Därefter fortsatte 

det på vägen mot Flakeberg och in på grusvägen mot 

Hulta och när man kom till Malma delade banan sig 

och de som körde 30km cyklade mot Tumleberg me-

dan de som körde 45km och 90km cyklade mot Bäre-

berg och sedan via Essunga och Åsgärdet tillbaka till 

Naturhålan. Vid målet bjöds det på lunch och kaffe 

och kaka. Det var ingen tävling så det var ingen tid-

tagning. Många hade valt att ladda ner appen för 

Hemmavasan så fick de registrerat att de kört Cykel-

vasan på hemmaplan. Cyklisterna delades in i grup-

per på varje distans och Naturkraft Tumleberg hade 

ledare som cyklade med grupperna. Det var dock 

fritt fram för de som ville cykla banan helt på egen 

hand också.  

Det var satt en maxgräns på 60 deltagare och det var 

exakt det antal som anmälde sig! Deltagarna kom 

mestadels från närområdet, Vara, Essunga, Vedum, 

men vi hade även deltagare från Vårgårda, Herr-

ljunga, Göteborg med mera. Väderprognoserna ta-

lade om regn och blåst men lyckligtvis höll sig regnet 

i stort sett borta men motvinden gjorde sig påmind, 

speciellt på andra sidan Kedumsbergen och speciellt 

för de som cyklade 90km för de cyklade två varv på 

45km banan. 

Allt som allt var det ett mycket lyckat arrangemang 

som vi hoppas kunna göra om nästa år igen.  

Jerker Emanuelsson 

Foto av Rebecca Martyn  



Örjans 
 fotbollskrönika 

Damlagets seriematcher 

Lö 11/9  17.00  Frisco    borta 

Sö 19/9  16.00  Vinninga   Kedumsvallen 

Fr 24/9  19.00  Alingsås KIK   borta 

Sö 3/10  16.00  S Ving/Timmele  Kedumsvallen 

Lö 9/10  14.00  Värsås   borta 

Herrlagets seriematcher 

Sö 12/9  12.00  Hjärtum   Kedumsvallen 

Lö 18/9  12.00  Elmer/Fåglum  borta (Jonslund) 

Sö 25/9  12.00  St Mellby   Kedumsvallen 

Lö 2/10  15.00  Lödöse/Nygård  borta 

Damlaget spelade två seriematcher före semestern. I pre-
miären blev det förlust borta mot Götene FK med 3-1 
och den följande hemmapremiären blev det seger med 1-
0 mot Borås-laget Mariedals IK. Målskytt var Vera Eng-
blad.0 
Hösten inleddes hemma mot topp-laget Skultorp och där 
blev det förlust med klara 4-0. Sen var det 
återigen dags för en tripp till Götene, 
denna gång för att möta Sil. Dessa lag 
möttes i en träningsmatch i juni och då 
vann AHFK med 1-0. Även denna gång 
blev det seger nu med 2-0 , systrarna Er-
iksson svarade för var sitt mål. Efter detta 
var det möte med Mariestads Bois och den 
matchen slutade oavgjort 1-1, Elin Lund-
berg gjorde målet. Damerna har mött Ma-
riestad många gånger dom senaste åren 
men jag tror att det var första gången som 
det inte blev förlust. Senast blev det en 
klar förlust borta mot Falköping med 0-3. 
Hittills har man skrapat ihop sju poäng 
och ligger på en mittenplacering. Fem 
matcher återstår och det krävs nog ytterli-
gare några segrar för att inte åka ur. 
 
Herrarna fick en flygande start på säsongen 
när man bortabesegrade Sollebrunn med 
hela 8-2 i premiären. Bäste målskytt blev 
nyförvärvet från Främmestad, Daniel Fred-
riksson som gjorde tre mål. Efter detta väntade ett pre-
stigeladdat derby mot Levene/Skogslund på Almeåsen. 
Vår spelande tränare, Philip Enström gjorde 1-0 på en 
frispark efter en kvart men ”Skör” kvitterade i andra och 
matchen slutade 1-1. 
Första matchen på hösten var ett derby mot Vedum 
borta. Mycket regn vräkte ner under matchen och det 
hela var mycket svårspelat. Till slut kunde Arentorp/
Helås vinna med 1-0 efter mål av Simon Ryttegård.  
 

Tyvärr fick vi ett par tunga skador på vår mv Mladen 
Galambos och forwarden Daniel Fredriksson och båda 
är borta på obestämd tid. 
Nästa match var Alvhem hemma men den fick ställas 
in efter all nederbörd. I stället blev det ytterligare ett 
derby, denna gång borta mot Tråvad/Larv. Hemmala-

get tog tidigt ledningen med både 1-0 
och 2-0 innan Mattias Pettersson redu-
cerade och det var underläge med 1-2 i 
paus. Albin Lindström kvitterade men 
den glädjen blev inte långvarig då Trå-
vad/Larv satte 3-2 direkt eftråt. Dom 
gjorde även 4-2 innan Philip Enström 
reducerade med drygt 10 min kvar. 
Arentorp/Helås pressade hårt det sista 
för att få in en kvittering men hemmala-
get lyckades freda sig. Förlust med 4-3 
alltså. 
Veckan därpå avfärdades bottenlaget 
Trollhättans FF ganska enkelt hemma 
på Kedumsvallen med 5-0. Senast blev 
det seger borta mot Åsaka med 3-1 ef-
ter ett sent avgörande. När halva serien 
är spelad verkar det som att Lödöse/
Nygård är det starkaste laget och leder 
serien klart. Däremot kommer kampen 
om kvalplatsen att bli hård och där är 
AHFK med i den kampen 
 

Damerna tvingades dra sig ur serien med sitt U-lag då 
truppen är alldeles för tunn. Herrarna har mera gott om 
folk och deras U-lag har till dags dato spelat sju mat-
cher och man har fyra segrar, två oavgjorda och en 
förlust. Därmed är man med och fightas om seriese-
gern. Det som varit mycket kul för herrlaget är alla 
ungdomar som fått chansen . Över 15 st spelare som är 
födda 03-06 har fått chansen antingen i A- eller U-
laget. 

Örjan 

Femtonåringar som fick chansen i A-

laget senast: Oliver Evertsson,  

Anton Wennberg, Sixten Enarsson 



Från min värmländska  
horisont 

En hyllning till kossan. Ja, så har jag kallat en av montrarna på Eda Glasmuseum i år. När det gäller glas blir det lätt 

tal om glas för vin, öl och likör, men i år tyckte jag, att museibesökarna skulle få se hur många föremål i glas som 

kossan och hennes mjölk har gett upphov till. Vid varje monter i museet sitter en liten skylt som berättar om dess 

innehåll med text på svenska, engelska och tyska 

På skylten till kossans monter har jag lagt in vidstående bild. 

Det är vår gamla Rosa som ligger och idisslar på gärdet mel-

lan landsvägen och vägen till skogen. Kortet är nog taget 

1957, eftersom jag då var nybliven ägare till en Agfa Isolette 

I och såg motiv överallt. Vi hade bara beteshage i skogen 

mellan järnvägarna, men efter klöverbärgningen tjudrades 

korna ofta på vallen för att äta av återväxten. De skulle 

flyttas tre gånger varje dag. Pålen drogs ur jorden och flytta-

des som regel fram så långt kon nått att äta. Där stampade 

man ner den i jorden igen med trätofflorna. Det fanns ingen 

styv lera i Lunnagården, så det var inte särskilt hårdtrampat. 

Korna skulle ledas hem varje kväll, och innan de togs till sitt 

bås i ladugården skulle de stilla sin törst med vatten ur ce-

mentkaret som fanns vid ladugårdpumpen. Den källan gräv-

des troligen 1948. Dessförinnan fick vatten bäras från källan vid brygghuset åtskilliga meter bort. På bilden poserar 

Lars med mig i bakgrunden vid den nya pumpen. 

På vintern vattnades korna på det lutande cementerade mat-

bordet. Far hade konstruerat en anordning så, att man pum-

pade in vatten genom ett rör som gick från pumpen genom 

ett hål i väggen direkt in på matbordet. Mjölken till husbehov 

förvarades i källan vid brygghuset. Där sänktes en gul emalje-

rad flaska ner i vattnet för att hållas kall. Under tiden steg 

grädden upp till ytan och skummades sedan av med en kopp. 

Grädde och socker användes alltid till kaffet. Någon gång i 

min tidiga barndom kärnade mor smör i ett glaskärl med ett 

par vingar som vevades runt. Jag minns att det blev väldigt 

gult. Jag har också ett minne av att hon något år ystade en julost. Det normala var annars, att en beställning av ost 

och smör lämnades med mjölkbilen den ena dagen och levererades nästa. Jag vet att bönderna från olika håll  

körde mjölklass med häst förbi skolan, men hemma var det Karl Blomgren som kom med mjölkbilen, en grön Volvo. 

Mjölken levererades till mejeriet i Arentorp som betjänade Alfa Mejeri-

förening. Alfa stod för mejerierna i Arentorp, Levene och Fridhem.  

I museets ko-monter visas förutom tillbringare och mjölkglas också fil-

bunkskålar, gräddkannor, smöraskar och ostkupor. Smörasken fanns med 

i Eda glasbruks katalog 1890. Den är tillverkad i pressglas. Formen tillver-

kades på gjuteriet Andersson&Nilsson i Arvika av torparpojken Alfred 

Gustafsson från grannsocknen Ny. Han blev senare en hyllad formmakare 

på Iittala i Finland. 

 
Bengt Larsson 



KONSTRUNDA 
I VARA KOMMUN 

9-10 OKTOBER 2021 

KL 10:00-17:00 

SAMLINGSUTSTÄLLNING PÅ VARA 

BIBLIOTEK 7-27/10 UNDER  

BIBLIOTEKETS ORDINARIE TIDER 

Läs mer på 

www.konstrikaideer.wordpress.com 

Cykelfest 
Lördagen den 4 september var det dags för den år-

liga cykelfesten. Vädret var perfekt. Strålande sol 

och bara lite lätt vind.  

I år var det 15 par som träffades vid Föreningshuset 

vid 16-tiden. Där bjöds det på välkomstbubbel och kuverten delades ut. Ku-

verten öppnas vid olika tidpunkter under kvällen och i dem får man reda på 

vart man ska cykla och äta de olika rätterna.  

Kvällen blev mycket trevlig med mycket god mat och många härliga samtal 

och skratt.  

Nästa år hoppas vi att än fler par vill hänga på denna trevliga aktivitet.  

Susanna Werner       


