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Här i årets sista Kedumsblad vill vi
passa på att tacka för alla bidrag vi
fått till tidningen under året. Alla tips
om aktiviteter, texter, bilder, korsord
och annonser mm. Utan ert bidrag
hade det inte blivit någon tidning
alls. Vi vill passa på att önska alla en
riktigt God jul och ett Gott nytt År”

9/1
Julen dansas ut i
föreningshuset 15.00
Kaffeservering
Tomten delar ut godispåsar
till alla barn!

Foto Kerstin Larsson

5/12 Tomtepromenad till badsjön
Start vid Föreningshuset
16.30-17.00
Tomten tar emot
barnens
önskelistor.
Glögg och pepparkakor till alla.

Motionsdans, den sista
för säsongen, i Arentorps
föreningshus, den 1/12 kl
15-21,30. Stenitz står för
dansen
Vi bjuder på kaffe, lotteri
på inträdesbiljetten!
Välkomna

På gång 2010/2011
Håll utkik på hemsidan, i postlådor och på anslagstavlor efter mer information!

5/12

Tomtepromenad till badsjön
God Jul och Gott Nytt 2011

9/1

Julgransplundring

Är det något ni saknar i Kedumsbladet, kom gärna med ideér till Kerstin och/eller
Monica. Telefonnummer och mailadresser se rutan på längst ner på sidan.
TRÄNINGSLÄGER FÖR AHFK’S
DAMLAG

Inför säsongen 2011 har vi bestämt
oss för att åka på träningsläger i
Spanien.
Det är nyttigt och viktigt för lagkänslan att få
möjligheten att åka iväg tillsammans för
att träna och ha kul ihop. När man tillbringar all tid på dygnet ihop några dagar så hinner man komma rätt nära varandra och det
skapar samhörighet för lång tid framåt.
Att dessutom göra det i ett annat land långt
hemifrån gör att man skapar en trygghet
med varandra som är ovärderlig när man
sen som ett lag går ut på plan och ska
spela fotboll.
För att kunna genomföra resan måste vi
samla ihop pengar.
Vi har redan startat upp och kommer att
fortsätta fram till resan, det är även planerat

Planerad utgivning och manusstopp för 2011
manus
utgivning
Nr. 1
24/1
V. 6
Nr. 2
2/5
V. 20
Nr. 3
8/8
V. 34
Nr 4
31/10
V. 46
Bidrag till Kedumsbladet lämnas till
Kerstin Larsson/ Monica Willig i god tid före manusstopp
E-post:
kerstin@arentorp.com Telefon: 133 43 eller 0709-180903
monica.willig@tele2.se Telefon: 0705-913301



några aktiviteter efter resan.
Om man vill hjälpa oss att få ihop pengar
kan man stödja oss genom att köpa salami
som vi säljer fram till v 46 med leverans under v 49/50. Köpa disktrasor i 4-pack för 20
kr från Wettex, komma på den modevisning
vi planerar att ha i mars, komma på den
medlemsfest vi planerar under vårvintern.
Vi erbjuder oss också att hjälpa till med
julbaket. Vill ni ha lussekatter, pepparkakor,
julbröd eller julgodis så bakar vi gärna åt er.
Eller om ni har nåt annat ni vill ha hjäp med.
Kontakta gärna nån av oss om du vill ha
hjälp med något och vill stödja vår resa.
Annette
Ida		
Sanna
Stina 		

0703134790
0738099019
0706819179
0739538677
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Arentorps intresse-och byggnadsförenings
listlotteri 2010
Höstens ”Bonnafest” blev en trevlig tillställning. Det var god mat tillagad bl a med råvaror sponsrade av Christer Jonsson, Thore.
Andersson och Owe Johansson. Magnus
Griwall spelade upp till dans. Bra underhållning av Andreas Ljung och Mikael Ullberg
och spännande dragning på det stora listlotteriet. Vinnarna ser du nedan. De som
sponsrat priserna var Cykelcentralen, Lennart Andersson, Barbro Johansson, Krall
entertaiment, Anna-Lena Kulllberg, Karlbergs el, Arnold Olofsson, Vara kommun,
Tora Olofsson och Agneta Lindelöf.
1. 3-växlad damcykel					
2 .Barnfåtölj 						
3. Tavla från 						
4. 2 biljetter till Diggelo på Läckö 2010		
5. 2 biljetter till Diggelo på Läckö 2010		
6. 2 biljetter till Diggelo på Läckö 2010		
7. Silverarmband						
8. Rakapparat						
9. Smidespiedestaler
				
10. Sladdlös mixer						
11. Elgrill							
12. Vågtång							
13. Smideshjärta						
14. 2 st badlakan 						
15. 2 st badlakan						
16. 2 st badlakan						
17. Cykelreparationskit					
18. Cykelreparationskit 				
19. Cykelreparationskit					
20. Cykelreparationskit					
21. Necessär						
22. Necessär						
23. Necessär						
24. Necessär 						
25. Hemstickade strumpor				
26. Hemstickade strumpor 				
27. Hemstickade strumpor				

Festen, lotteriet och andra sponsorgåvor har
gett ett bra grundplåt för reparationerna av
köket. Det första som ska åtgärdas är yttertaket och sedan får man se hur mycket som
blir över för att reparera insidan.
Grattis alla vinnare!
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Ann Norberg
Linnéa Sällberg
Anita Andersson, Frambo
Ing-Britt Berglund, Trollhättan
Örjan Johansson
Carin Isaksson, Kvänum
Susanne Löfman
Göran Lundmark
Karin Johansson
Gunilla Borg
Louise Wiberg
Helene Johansson
Vivianne Ljungsberg
Anders Karlberg
Siv Johansson
Staffan Erro
Ingemar Alfredsson
Claes Johansson
Pia Rydberg
Beatrice Karlsson
Ing-Britt Ohlin, Lidköping
Bruno Hamelius
Ulrika Kartengren
Annette Karlsson
Torbjörn Sandfridsson, Herrljunga
Dennis Adler
Nils Spetz



Familjerallyt
Årets familjerally genomfördes i dimmigt
höstväder. Trots det var det 50 bilar som
kom till start.
Utefter färdvägen fanns kontroller vid Krokstorp, Geneviken och vid Bredöls skola, där
deltagarna fick prova på att mäta upp ett
snöre på 90 cm, backa lagom nära en planka och para ihop länder med huvudstäder.
Tillbaka vid föreningshuset smakade kaffet bra medan man försökte lösa ordgåtan.
Tack vare alla givmilda sponsorer blev det
många vinnare.
Se vinnarna på hemsidan
www.arentorp.com
Rätt tipsrad:
1. 1980		
X
2. Alces Alces
1
3. 10 liter 		
1
4. Köttiga kottar 2
5. Lindrig vinter 2
6. Alice och Lukas 1
7. ca 300 st		
X
8. 2000 		
X
9. De förlorade
2
10. Alm 		
X
11. Storbritanien X
12. 290 st 		
X
Rätt svar på sklijefrågan:
Potatissäcken väger 18,8 kg
Rätt svar på ordgåtan
Uppkopplingshastighet
Rätt svar på barnfrågorna:
1. Rosa 		
X
2. Ida 		
1
3. Bamse 		
X
4. En sköldpadda 2
5. Blå 		
2
6. Lila			
2


Familjerallyt

För att verka avspänd
och helt tillfreds kan
man gnola tiddeli-pom
några gånger på ett
vad-ska-vi-göra-nu-dåsätt.
(Nalle Puh)

Nybyggnation
Renovering
Vedhuggning
(vedprocessor)
Herregården 7, Arentorp
534 94 VARA
Tel 0512-133 56
0705-56 34 99
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Lodrätt
1. Historisk hövding
2. Bedrövlig
3. Lagen om tillfälligt omhändertagande
4. Ändelser
5. Tanddel
6. Festblåsa
7. Måsfågel
9. Höjs i höst
12. Sliter sönder
15. Mitt i kotte
16. Spritsort
17. Fisk
18. Frisyr
19. Galt
20. Ingen ro och ingen.......
23. Börjar kortspel med
25. Postlåda
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Lösning till förra numret
E
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Vågrätt
1. Klapp-högtid
4. 24-okt
8. Höstblomma
10. Är tik till valp
11. Bokhylla
12. Förbjudet
13. F.d. Willys
14. Hörs från bäcken
16. Sätt P före =fest
17. God kaka
19. I ostkupan
21. Del av fågelben
22. Stad i Indien
24. Hade Oden bara ett
25. Daniel
26. Återstuds
27. Nr 22 i alfabetet
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Namn:
.............................................................................
Telefonnummer:

Lös krysset och
lämna det hos
Sigrid Karlberg
eller Britta Hermansson, Storegårdsvägen eller
i postlådan vid
Föreningshuset,
senast den 17/12
du kan vinna
skraplotter!
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Vinnare på förra krysset blev:
1. Kerstin Andersson
2. Matts Andersson
3. Inger Jonsson
19 rätta svar.
Grattis!

Arentorp Helås Fotbollsklubb
F0tbollskrönika
Så är då årets fotbollsäsong avslutad, den
första i den nybildade Arentorp Helås FK.
Man var väl lite till mans både undrande och
orolig hur det skulle gå detta premiärår i div
V. Oron grundade sig på att det försvann
så många arentorpspelare till andra klubbar
inför säsongen samtidigt visste man väl inte
hur Helås-killarna skulle hävda sig i för dem
en högre division.

Damlaget blandade bra och dåliga insatser
och slutade på en sjätteplats av nio lag.
Även i denna serie var det stor klasskillnad
mellan lagen och Varas hopvärvade lag var
helt överlägsna seriesegrare.

Vad händer nu då? Planeringen inför nästa
säsong är i full gång. Tränarparet ”KjelTill slut så blev det en femte plats och det
lis” Hasselström och Anders Svantesson
kan man väl säga är helt godkänt. Totalt
fortsätter ett år till och har så smått börjat
blev det 37 poäng , varav 22 togs på borta- träningarna i Sparbankshallen. Beträffande
plan och resterande 15 på hemmaplan.
spelartruppen så får jag återkomma till detta
Serien var ganska ojämn med en del mycket i nästa nummer. Troligtvis blir det nog inte
bra lag och en del riktigt dåliga. Mot de
så stora förändringar, några nya killar är
lagen på övre halvan blev det endast två
med och tränar under hösten. Det viktigaste
segrar men mot lagen på undre halvan blev är dock att det äldre gardet med Werner,
det endast en förlust , en riktig plump borta Evertsson, Lindelöf och Lundh kör på några
mot Saleby.
till och stöttar de yngre grabbarna. Dessutom kommer Christian Ryngefors tillbaka,
I den förra krönikan i augusti skrev jag att U- han har ju varit knäskadad hela året.
laget väntade på sin första seger. Den kom
så småningon och fylldes på med ytterligare Örjan
en, men det räckte tyvärr inte så långt utan
det blev en jumboplats.
De ”gamla gubbarna” i C-laget blev resultatmässigt bäst av seniorlagen med en andra
plats i sin serie. Tuns B-lag vann denna serie och den enda matchen de förlorade var
höstmatchen mot ArentorpHelås på
Almesåsen.



S Kedums hembygdsförening
S Kedums hembygdsförening på resa
Årets resa gick till Tjörn. 53 resenärer fick
vackert väder hela dagen. Första målet var
hembygdsgården Bräcke.Under kaffet berättades om Tjörns historia, vi fick höra om
hembygdsgården, om föreningens verksamhet, och hur de satsar på aktiviteter för barn.
Nästa mål var Pilane gravfält där det under
sommaren också är en skulpturutställning
med verk av flera internationellt kända
konstnärer.
Efter lunchen på Tjörns golfkrog gick resan
till Rönnäng och fortsatte med färja till Åstol.
På Åstol finns förutom alla hus som ligger
tätt, ett litet sjöfartsmuseum. Innan färjan
gick tillbaka fanns tid att strosa runt på ön
och dricka kaffe i hamnkaféet.



