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IOGT-NTO Arentorp
Inbjuder till 100-års jubileum
i Arentorps församlingshem
lördagen den 5/3 kl 15.00
Historik, jubileumskaffe, Tina o Bo Frid
Nuvarande och tidigare medlemmar
liksom allmänheten hälsas
Varmt välkomna!
IOGT-NTO NBV

Årsmöten
Röda Korset,
S Kedums hembygdsförening,
Arentorps intresse och
byggnadsförening
23 mars 18.30 i församlingshemmet
Etnolog Christina Ström pratar om
skrönor o folktro ”Från troll till EU”
Kaffe, lotterier
Välkommen!

På gång 2011
Håll utkik på hemsidan, i postlådor och på anslagstavlor efter mer information!

16/2 SteNitz
16/3 Kenneths
13/4 Sven-Gunnars
3/3, 7/4
17/3, 14/4 (Påsklunch)
23/3
30/4

Motionsdans i Föreningshuset

Knep & Knåp med ord och symboler i Församlingshemmet
Kl. 10.00-12.00
Lunch i Församlingshemmet Kl. 12.00
Årsmöten i Församlingshemmet Kl 18.30
Valborgsfirande

Arentorps
intresse
och byggnadsförening
Medlemavgift 100:-/hushåll
Bankgiro 243-3118
Kassör:
Charlotte Brynolfsson
tel 130 35

Södra
Kedums
hembygdsförening
Medlemsavgift 50:-/person
Bankgiro 402-7538.
Kassör Britt-Marie Johansson,
tel 134 05

Arentorp Helås Fotbollsklubb

Kontakta styrelsen eller läs
på hemsidan.
www.arentorphelas.se

År 2011 kommer Kedumsbladet ut vecka v 6, v 17, v 34 och v 46.
Vi behöver material senast veckan innan utgivningen, gärna tidigare.
Kedumsbladet ges ut i samarbete mellan intresseföreningen, hembygdsföreningen och
sportklubben.
Vi vill att det ska vara intressant och informativ läsning för alla här i Arentorp.
Vi tar gärna emot bidrag av alla slag!
Vill du annonsera i Kedumsbladet så är priset 100 kr/nummer
Annonserar du i 4 nummer får du en annons gratis!
(Annonser tas in i mån av plats)
Bidrag kan mailas eller lämnas till någon av oss i marknadsföringsgruppen:
Kerstin Larsson
kerstin@arentorp.com. Tel 0512- 133 43
Monica Willig
monica.willig@tele2.se. Tel 0705-913301


Arentorps intresse-och byggnadsförening

Föreningshuset
Takreparationen i köket är igång. Man har
öppnat upp och rivit bort våt isolering och
det som var dåligt.
Nu står det en avfuktare där och så småningom kommer reparationerna att fortsätta.

Isbanan
Här har varit full fart när det har varit ”isväder” Det är roligt att så många hjälps åt att
skotta och spola isbanan så att många kan
roa sej med att åka skridskor.

Kosläpp i Stallberg
Söndagen den 8 maj
kl 10.00- 13.00
(kosläpp ca 11.00)
Här får du vara med
om att:
se kor släppas ut på
bete
klappa kalvar
se gårdens maskiner
provsmaka arlaprodukter
fika
åka en tur med traktor och vagn
Välkomna!
Arentorps intresse och
byggnadsförening –
Stallbergs lantbruk
Inträde
(överskottet går till AIBF)

Nybyggnation
Renovering
Vedhuggning
(vedprocessor)
Herregården 7, Arentorp
534 94 VARA
Tel 0512-133 56
0705-56 34 99

Skandia kommer att ha öppet hus den
26 mars. Mer info kommer i tidningen.


IOGT-NTO Arentorp

Södra Kedums hembygdsförmedling kommer i år som tidigare att ha årsmöte tillsammans med Röda korset och intresseföreningen. Programmet
efter årsmötesförhandlingarna kommer att handla om skrönor o sägner.
Det är Christina Ström från Skarstad, som kommer och pratar om sin
bok ”Från troll till EU” Välkomna!!
Med anledning av IOGT-NTO Arentorp:s
100-års jubileum har jag fått låna historiken som Erik Blomquist skrev till föreningens 75-års jubileum. Tillsammans med
bilder från Karin Johanssons klippbok från
de senaste 20 åren följer här en inblick i
logen Framtidens verksamhet.

Flera gånger har man deltagit i den riksomfattande musikleken med riktigt fina placeringar. Här 1995 års lag.

Allan o Allans Karin..

Deltagare i föreningens 90-års jubileum

Sånggrupp från 50-talet! 2001



Sommarutflykt till Kulla 1999

IOGT-NTO Arentorp

IOGT-NTO Arentorp -100 år
Den 5 mars 1911 anordnades ett möte med nykterhetsföredrag i matsal i ett hotell i Tumleberg.
Där instiftades den nya logen med namnet Tumlebergs
framtid.
Snart ville man ha en egen lokal och 1915 stod Tumlebergs
föreningshus färdigt. Efter livlig verksamhet o många medlemmar under tiotalet sjönk medlemsantalet.
Under 30-talet flyttades mycket av verksamheten till
Arentorp, och föreningshuset i Tumleberg såldes 1938 till
församlingshem.
I dec 1945 stod föreningshuset i Arentorp klart och en livlig verksamhet utvecklades. Flest medlemmar, 113 st ,hade
föreningen 1949.
Sång o musik, studiecirklar med skiftande ämnesområden utflyker och studiebesök är några av logens aktiviteter
genom åren.
1956 bildades ungdomslogen ”Snödroppen” som bedrev
verksamhet fram till 2003.

Vårutflykt 1999

Boulespel och vandringar och utflykter har stått på
programmet.

Studiecirklar och studiebesök.....
Här på Fazer AB i Lidköping 2003
Påskbuffé i församlingshemmet 2006

Text och sammanställning Kerstin Larsson



Kedumskrysset nr1 2011
3

4

5

8

11

12

14

15

17

16

18

20

19

21

24

26

7

9

10

13

6

27

22

23

25

28

29

30

Namn:
.............................................................................
Telefonnummer:

Lös krysset och
lämna det hos
Sigrid Karlberg
eller Britta Hermansson, Storegårdsvägen eller
i postlådan vid
Föreningshuset,
senast den 6/ 5
Du kan vinna
skraplotter!

2

.............................................................................

1

Vågrätt
1
Vårblomma
8
Mamma
9
Röstläge
10
Spelar på myren
13
Erfara
15
Holme
17
Brita Rundberg
18
Omgång i tennis
19
Tenn
20
Är liktornar
22
Storväxt
24
2011
26
Gör MonaLisa
28
Stort däggdjur
30
Minne

Lodrätt
1
Sommarblomma
2
Väderstreck
3
Har även små grytor
4
Angår
5
Oas i sta´n
6
Postlåda
7
Höstblomma
11
Gör den argsinte
12
Läkemedelstillverkare
14
Heraldisk fågel
16
Över kungen
21
Tok
23
Flicknamn
25
Optimism
27
Tävling
29
Anna Anka

Lösning till förra numret

Vinnare av Krysset i nr 4 2010 är:
1. Berit o Bengt Svensson
2. Linda Werner
3. Maj-Britt Johansson
GRATTIS!



Arentorp Helås Fotbollsklubb
FOTBOLLSKRÖNIKA
Fotbollspelarna är i full gång med förberedelserna inför den kommande säsongen.
Tisdagar och lördagar är det träning i Sparbankshallen och på torsdagarna är det
styrketräning m.m. i gympasalen i Arentorp.
Träningsmatcherna börjar sista helgen i
februari mot Ardala på Skaras konstgräsplan
och under mars kommer de flesta träningsmatcherna att spelas på Södra Härenes
nyanlagda konstgräsplan i Vårgårda.
För er som vill åka dit och titta, så ligger den
planen i anslutning till idrottshallen i Vårgårda.
Första helgen i april bär det av till Danmark
för ett läger, därefter två matcher på någon
av våra egna planer.
Seriepremiären är på långfredagen hemma
mot Larv.
Larv är ett av de nya lagen i serien detta år.
De är nykomlingar från sexan vilket även
Tråvad är. Andra nya lag i serien är Vårgårda och Kållandsö.
På spelarfronten har det varit ganska lugnt.
Inga nyförvärv kan rapportas men på minuskontot finns Olof Peterson till Nossebro.
Per Lundh skall träna Wargön och Tommy
Werner skall spela i Elmer/Fåglum (spelade
endast i C-laget förra året).
Dessutom skall Fredrik Evertsson varva ner
i U-laget.

Under december-januari har Arentorp Helås
deltagit i tre inomhuscuper, Vara-alliansen,
Sklt-cupen i Skara samt Sporttorget Cup i
Vara.
Inga större framgångar har skördats, det har
blivit respass i första omgången i samtliga
turneringar.
Sista lördagen i februari kommer föreningen
att ha en ”kick-off”-möte på Folkhögskolan
i Vara. Dit är alla medlemmar, spelare och
ledare välkomna.
Det var allt för den här gången, nu väntar vi
på våren eller hur?
Örjan

För att visa, att man
inte alls blev rädd när
man hoppade till, kan
man hoppa upp och
ner ett par tre gånger
liksom för att motionera sig
(Nalle Puh)



Tomtepromenad
Tomtepromenaden
den 5 dec lockade ett 60-tal personer att gå
från Föreningshuset till Badsjön,för att träffa
tomten och dricka glögg i den snöiga vinterkvällen.

Julgransplundring
Julgransplundringen
den 9 januari besöktes av ca 30 barn och
20-talet vuxna.
Jörgen spelade till dansen och som avslutning kom Tomten med godispåsar.
Anna-Karin och Niclas Lindberg, Anders
Johansson och Therese Svensson ordnade
festen.
Nästa års kommité består av Ulrika Larsson,
Anders Svantesson, Ann-Britt Hugosson
och Bo Tunerius.



