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Arentorps sportklubb firar i år 60års jubileum. Det är en pigg jubilar
som engagerar många människor
här i Arentorp.
1 december blir det jubileumsfest
i föreningshuset. Vi gratulerar jubilaren och lyckönskar till många
aktiva, framgångsrika år

Tomtepromenad
start vid
Arentorps föreningshus

söndagen den 2/12
kl 16.00-16.30
Tomten tar emot
önskelistor!

Vi bjuder på
glögg, saft och
pepparkaka

Dans kring granen

i
Arentorps föreningshus

söndagen den 13
januari kl 15.00

Matchbild från 1975

MingelLUNCH

Föreningshuset
den 25 november kl 12.30
Då vi vill välkomna och lära känna
alla nyinflyttade här i Kedum.
Vi bjuder på mingelmat och överraskningar både till vuxna och barn.
Föreningar och företag kommer att
presentera sej, representanter från
kommunen och några politiker finns
där för att svara på frågor.

Åke och Inez leder dansen

Lotterier - Fika
Tomten kommer med
godis!!
Välkommen

ALLA VÄLKOMNA
Anmälan senast 18/11 till

Annette tel 134 79 eller Kerstin 133 43

På gång 2007/2008!!

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

www.arentorp.com
18 november, 16.00
25 november
24-25 november
1 december
2 december
13 januari

Futsal-DM i Alléhallen Vara med bl a ASK
fest för nyinflyttade
Sporttorget Cup inomhusfotboll i Sparbankshallen
Årsfest/60 års jubileum
Tomtepromenad
Dans kring granen

Annonsera i Kedumsbladet
Helsida 400:Halvsida 200:Kvartsida 100:Annonsera 4 gånger betala för 3
(Annonser medtages i mån av plats.)

AIBF
ASK
ASK
AIBF
AIBF

TACK

alla ni som med bilder, text, korsord,
idéer mm. bidragit till
Kedumsbladet 2007!
Utan er hjälp hade tidningen blivit
ganska tom!
Jag hoppas på många bidrag även
nästa år och idéer om hur tidningen
kan bli bättre.
Dessförinnan vill jag passa på att
önska er alla en
God Jul och ett Gott
Nytt År!
Kerstin
Planerade utgivning och manusstopp
för 2008
NR 1
NR 2
NR 3
NR 4

manus
7/2		
16/5		
14/8		
24/10		

utgivning
v8
v 22
v 35
v 46

E-post:
kerstin@arentorp.com
Telefon: 133 43
eller 0709-180 903

MINGELLUNCH!
Arentorps intresse- och byggnadsförening
inbjuder till en ”mingellunch” söndagen
den 25 november kl. 13.00 i föreningshuset,
Arentorp.
Alla är VÄLKOMNA men ett speciellt VÄLKOMMEN till dig som är nyinflyttad.
Vi vill gärna att du kommer för att få information och bekanta dig med orten och lära
känna nya människor.

Väl mött till en trevlig eftermiddag
Annons

ProMotech Diesel Performance
Optimering.
Komplett sortiment av digitala effektmoduler till
dieselfordon ur samtliga kategorier.
Personbilar, lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner, traktorer, jordbruksredskap, skogsmaskiner samt båtar.
Dieseltrim med enkel plug-in montering undviker ingrepp i fordonets originalsystem.
Fordonet behåller sitt diagnos- samt övervakningssystem.
Fördelarna jämfört med konventionell chip tuning (chipning, trimchip, OBD programmering)
är många.
Du riskerar inte att din dieseltrimning raderas
vid nästa bilservice.
Avsevärt bättre prestanda, bredare effektregister samt lägre bränsleförbrukning och emissionsvärden. Stora ekonomiska besparingar hos
tyngre fordon.

Återförsäljare.
Andreas Sällberg Trading
Södra Kedum Österlund 1
534 94 Vara
070-2296955
Mail: andreas.sallberg@tele2.se

Under 2007 har vi varit med i ett EU-projekt ”Village Development” tillsammans med andra föreningar i Vara kommun, Danmark, Irland och Holland.
Projektet har gått ut på att arbeta fram en utvecklingsplan för Arentorp. En av de saker vi vill satsa på
är att bjuda in alla till en ”mingellunch”. Dessutom
kommer en almanacka/informationsfolder att ges
ut för 2008, detta i samarbete med Arentorps hembygdsförening.
Projektet kommer att avslutas i januari 2008, då
kommer representanter från de deltagande länderna
att komma till Vara. Arentorps Intresse- och byggnadsförening får den äran att ordna den avslutande
middagen för alla gäster med representanter från
alla deltagande länder och representanter från Vara
kommun.
Hösten 2007 och fram till mars 2008 pågår ett annat
projekt som heter ”Vi bor på landet”. Arentorps
intresse- och byggnadsförening deltar tillsammans
med 10 övriga föreningar i Vara kommun. Alla som
deltar skall göra en ”bostadsinventering”. Därefter
kommer vi att främst arbeta med att utveckla föreningshuset.
Elisabeth Spetz
Annons

F:a Thomas Johansson
Tele & Fax 0512-132 94
Mobil 0706—740 555
S Kedum Östergården 7
534 94 Vara
Innehar F-skatt

Utför grävning med 3,5 tons
larvmaskin
Sladdning av grusvägar
Dammbindning
Svets och reparationsarbete mm

Arentorpsmästerskapen i golf

S Kedums hembygdsförening

Almanacka 2008
Siw-Britt Johansson och Niklas Lindber

Söndagen den 16 september samlades 11 st golfspelare med anknytning till Arentorp på Vara-Bjertorp golfbana för att göra upp om årets Arentorpsmästerskap i golf. Banan var i toppskick, om än lite
blöt, och regnet duggade lätt.
Tyvärr hade inte mer än två damer anmält sig. Damklassens vinnare blev Siw-Britt Johansson som därmed har två inteckningar i vandringspriset.
Herrklassen blev mycket jämn med fem spelare
inom ett slag. Niklas Lindberg tog hem segern på
bättre handicap än tvan Håkan Andersson och
trean Stefan Johansson. Alla tre hade samma antal
slag.
Antalet deltagare har minskat varje år så nu hoppas nästa års arrangörer (årets vinnare) verkligen
att alla som spelar golf i Arentorp också ställer upp
på denna tävling.
Stefan Johansson

Resultatlista

Jodå, det blir en almanacka för nästa år också specialgjord med bilder från Arentorp! Men det blir lite annan form, med ”bra att ha” information, som kan vara
till nytta för dem som är nyinflyttade hit till Arentorp.
Vi vill också visa hur mycket aktiviteter vi har och berätta om gamla och nyare traditioner. T ex Julgransplundringen i föreningshuset som har rötter tillbaka
till 40-talet!
Kossans dag, cykelrallyt och allsångskvällarna vid badsjön kanske inte kan kallas tradition än eftersom de
anordnades första gången 2007, men vi kan väl hoppas
att de blir traditioner.
Tack vare projektet ”Village Development” kan vi dela
ut almanackan gratis, så anmäl er och kom till föreningshuset den 25/11. (se annons på framsidan)
Då ska den vara klar att delas ut. Där kommer man
också att kunna köpa Kedumsböckerna och bjudas på
andra överraskningar.
Har du förslag på vad hembygdsföreningen ska jobba
med eller var i socknen vi ska förlägga 2008 års bygdevandring är du välkommen att höra av dej till någon
av oss i styrelsen.
Kerstin Larsson

Damer:
1. Siw-Britt Johansson
2. Sonja Andersson		

82
85

Herrar:
1. Niklas Lindberg		
2. Håkan Andersson		
3. Stefan Johansson		
4. Raino Kinnunen		
5. Per-Åke Heder		
6. Olle Granath		
7. Bert-Ulrich Fritsch		
8. Eddy Andersson		
9. Peter Sigrén			

77
77
77
78
78
81
85
86
92

Annons

Försäljning av:
•Däck
•Reservdelar
•Oljor & Filter
•mm.

Andreas Sällberg Trading
0512-13556
070-2296955
andreas.sallberg@tele2.se

Reparation av:
•Bilar
•Traktorer
•Maskiner

Bergslidens Service
0512-13455
070-5513423
Jan-Åke Wiktorsson
wikjan@spray.se
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Grattis Ann-Sofi Knutson, som
vann en blomstercheck på förra numrets
bildgåta.
Bilden föreställer lyktstolpen vid
början av gångoch cykelvägen
vid kyrkstallet.
Foto Anna Johansson
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1. Ansställda
7. Kör
8. Stoltsera
10. Hästsjukdom
12. Emblas make
13. Gröna ön
16. Väderstreck
17. Selen
18. 26-feb
20. Finns stilla och svart
22. Rökstuga
23. Säregen
25. Fas
26. Fransk skådespelare
28. Anton Ehn
29. Bör vara glatta

LODRÄTT:

1. Igloo
2. Landtunga
3. Gottgjort
4. Färsk
5. Gardner
6. Dras av arab
9. Sjua
10. Körare
11. Stek
14. Fyndplats
15. Långsam
19. Frisk
21. Omger gula
24. ”---själv”
27. Tommy Steel

Bildtävling
Var har Anna fotat?
Tävla om en blomstercheck !
Lämna ditt svar i postlådan vid
Föreningshuset
eller till
Kerstin Larsson,
Arentorp Herregården 4
534 94 Vara
eller maila svaret till
kerstin@arentorp.com

senast 30 september

Foto Anna Johansson
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Grattis till förra numrets vinnare:
1. Anita Svensson, Grästorp
2. Britta Rundberg, Arentorp
3. Anita Fogel, Arentorp
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senast den 15 december, du kan
vinna skraplotter!

6

8

Vinn!
Lös krysset och lämna det hos
Sigrid Karlberg eller Britta Hermansson,
Storegårdsvägen eller i postlådan vid Föreningshuset,

5

SÄSONGEN SOM GÅTT.....
A-laget lyckades knipa en
sjunde plats i årets div IV
Västra. En mycket bra vårsäsong där man hade toppkänning rätt länge följdes av en
svag höst där nedflyttningshotet kom allt närmare och
till slut en bra avslutning med
två segrar och därmed en
mittenplacering.
Damlaget kom sexa i div V
Lidköping och U-laget blev
fyra i en A-reservserie.
Av ungdomslaget blev P16
sexa och F14 kom sist. P14
gjorde en bra vår och kom
fyra, men under hösten blev
det nya serier och den blev
lite för svår och det slutade
med en sista plats. De yngre
ungdomslagen räknar inga serietabeller.
Dam- och herrtruppen 2007

Inför nästa säsong blir det nya tränare hos såväl herrar
som damer. Per Lundh tar hand om herrlaget med assistans av Johan Edlund. Per kommer från St Levene
men är uppvuxen i Arentorp där ju både mamma och
mormor bor. Damerna kommer att tränas av Sanny
Naess och Henrik Karlsson, en från Arentorp och en
från Helås alltså.
I spelartruppen blir det också några förändringar.
Målvakten Marcus Åkesson lämnar oss för att bli spelande tränare i Jungs IF, där han också bor. Därför har
vi skaffat oss en ny keeper,
Han heter Jonas Feldt, kommer från IK Gauthiod och
blir nitton år nästa gång. Dessutom har vi fått tillbaka
två hemvändare : Marcus Tieteväinen åter kommer efter tio års spel i andra klubbar och Andreas Johansson
kommer tillbaka efter ett år i Essunga.

Herrtruppen började träna 1 nov och en del turneringar är inplanerade under vintern. Närmast väntar
spel i inne-DM i Alléhallen Vara den 18/11 och helgen därpå är det cup i Sparbankshallen i Vara. Under
julhelgen går den traditionella Vara-alliansens cup och
sedan skall vi försöka försvara fjolårssegern i Skara i
början av januari.
Örjan Johansson

Arentorps sportklubb tackar alla
som har bakat fikabröd till våra
hemmamatcher under
vår- och höstsäsongen

ARENTORPS SPORTKLUBB
60 år
Arentorps Sportklubb bildades 11 april 1947 efter
det att det kom en ny stins till Arentorps station,
Arne Hultén. Han var mycket idrottsintresserad
och drog igång sportklubben. I den fösta styrelsen ingick Helge Johansson (ordf), Arne Hultén,
Ebbe Jonsson, Elof Skoog, Uno Emanuelsson
samt Jan
Johansson-Kedinge.
Den första fotbollsplanen låg i Herregården vid
Börjessons. Därefter byggdes Kedumsvallen som
invigdes i juli 1953. Omklädningsrum byggdes
1956, sedan utvidgades Kedumsvallen med en ny
plan och ny omklädningspaviljong vilka invigdes i
maj 1976.
Efter branden 1991 byggdes klubbhuset om med
en övervåning.
Sportklubben är även delägare med 20% i Vara
Fotbollshall.
De första åren spelades seriefotboll i olika pokalserier och i slutet av 50-talet kom de första framgångarna. Det blev avancemang från div 8 till div
4 på 6-7 år. 1969 blev det serieseger i div 4 och
därefter ett år i div 3. I slutet på 70-talet blev det
sämre bl a degradering från fyran till sexan på två
år 76-77. Efter några år i sexan och sedan femman
blev det åter div 4-spel 1987. 1990 åkte man ur
fyran , men sedan kom några gyllene år. 1991 serieseger i div 5, året därpå samma visa i fyran och
1993 blev det en andra plats i div 3 och kvalspel till
div 2 mot Varberg och Kongahälla (Kungälv) där
det dock gick sämre. 1995
blev det åter spel i div 4 och
där har man funnits fram till
dags dato med undantag från
2001 då det åter var en kort
sejour i trean efter serieseger
i div 4 året före. Totalt har
det blivit fyra säsonger i div
3 och 25 år i div 4, vilket får
sägas är bra gjort av en liten
landsortsförening.

Damfotboll har funnits i föreningen sedan 1970. Damlaget spelade i div 4 och 5 1970 – 1988 och därefter
lades seniorlaget ner och det fanns endast flickfotboll
under många år. 2004 blev det åter ett
Dam-A-lag tillsammans med Helås IF och de har spelat i div 5 fram till idag.
Ungdomsfotbollen kom igång i mitten på 60-talet
med seriespel och interna serier. Den har varit mycket
framgångsrik och fostrat många lovande ungdomar.
Flera spelare har uttagits i distriktslagen för Västergötland och två killar har till och med fått dra på sig den
blågula landslagsdressen. Kenneth Eriksson spelade i
P16-landslaget 1975 och sedan fick Martin Andersson
göra likadant 1996. Martin fortsatte sedan till Elfsborg
och blev ju där svensk mästare förra året. Ytterligare
en ASK-are, Joakim Granath, har spelat allsvensk fotboll i Gais 1989. Sedan mitten av 90-talet bedrivs ungdomsfotbollen ihop med Helås IF.
Helge Johansson var ordförande från 1947 fram till sin
bortgång 1970,med undantag för ett år. Efter Helge
kom Erik Johansson, Korsmaden. Därefter tog PerOve Johansson, Torpa vid och sedan Åke Granath. De
senaste tjugo åren har Anders Karlberg hållit i klubban, alltså endast sex chefer på 60 år.
Detta med kontinutet i klubben är väl en av många orsaker till de relativt stora framgångar som varit under
dessa 60 år
Örjan Johansson

Familjen Hamelius tog hem tre vinster på familjerallyt
Vinnare körordern:
1. Henrik Werner
2. Cherstin Ullström
3. Tomas Johansson/Malin Häggblom
4. Ann-Marie Brander
5. Pernilla Bjelkholm, Fredrik Evertsson,
Fredrik Persson, Jenny Djupmarker
6. Eddy Andersson
7. Jonas Karlsson
8. Sven Larsson
9. Bruno Hamelius
10 Lena Juhlin
11.Ing-Britt Johansson
12.Sven-Olof Mattsson
Söndagen den 7 oktober gick årets familjerally av stapeln.
Vid starten satt Anna-Karin Lindberg och Jeanette Gustafsson och sålde
körorder, tipslappar och bingobrickor till de 34 startande bilarna.
Banan på ca 4 mil var lagd av Niklas Lindberg och Ulf Gustafsson och
sträckte sig från Arentorp mot Helås till Amandas Hus. Vid den första kontrollen togs deltagarna emot av Birgitta och Anders Larsson samt Kristina
och Bo Fredriksson. Här gällde det att para ihop rätt namn till rätt fisk.
Elvira Larsson lät både stora som små kasta bollar mot ett plank med hål.
Turen fortsatte via Nedervara och Skarstad till GP Farm AB i Larv där Ulf
och Niklas tog emot. Kontroll nr två bestod av att gissa vikten på sin bil
inkl passagerare, en inte alltid så lätt uppgift. Efter detta gick turen vidare
till Mossbrott där kontroll nr tre fanns. Sonja och Håkan Andersson samt
Kristina och Reine Nilsson lät deltagarna kasta bouleklot. Sista etappen
gick från Mossbrott via Vara tillbaka till Arentorp.
Utefter vägen fanns tolv tipsfrågor samt bokstäver till en ordgåta. Dessutom fanns det bingonr vid varje kontroll. Ordgåtan var en separat tävling som många satt och fundera över samtidigt som de serverades kaffe
med hembakat i föreningshuset. Vid borden såldes lottringar med bl a fina
skänkta vinster.
Kristina Fredriksson

Rätt svar:
1 Kristinehamn – Gällivare
2 Stieg Larsson
1 Norsk skogskatt
1 Mälaren
X 24 september
1 Lejon med örnhuvud och vingar
X Biståndsminister (Gunilla Carlsson)
2 Glas
2 Gammainterferon ökar
2 Lars Larsson
X Julros
2 Jan Björklund
Skiljefråga:128 st
Ordgåtan: VINTERKRÄKSJUKA

Ett stort TACK till följande
företag som skänkt mycket
fina priser.
Bildelen AB
Skandia Elevator
Ranaverken AB
Amiga AB
L Magnusson Profil o Reklam
Sparbanken Skaraborg
Vara Energi
ASKO Cylinda AB
Ödgrens Möbler
Arentorps Plåtslageri AB
Karlbergs El AB
Nordea
Vara Entreprenad AB
Sporttorget i Vara AB
Pharmadule Emtunga AB
Hüllert Maskin AB

Vinnare Tipstolvan (12 rättt)
Ulla-Britt Karlsson
Josefin Hamelius
Bruno Hamelius
Eva Werner
Vinnare Ordgåtan:
Ann-Marie Brander
Ing-Britt Johansson
Eddy Andersson
Nästa års kommitté
Bruno och Yvonne Hamelius (sammankallande)
Henrik Werner och Anna Johansson
Fredrik Evertsson och Pernilla Bjelkholm
Tommy Werner och Therese Larsson
Roland och Barbro Evertsson
Sven och Berit Larsson

