
Röda Korset och 
S Kedums hembygdsförenings 

Årsmöten
Lördagen den 23 februari  

kl 14.30 
i församlingshemmet

Eftermiddagskaffe,  
filmvisning av Erik Andersson, 

Kocklanna.

Välkommen!

KEDUMSBLADET
NR 1 2013

Arentorps Intresse 
och byggnadsförenings

Årsmöten
Måndagen den 4 mars 

kl 19.00 
i föreningshuset

Fika

Välkommen! 

Årets 
Arentorpare!!

Nominera någon/några 
som du tycker gjort något 

bra för bygden.

Skriv ner ditt förslag och en 
motivering. 
Lämna förslaget i postlådan 
på Föreningshuset, eller
skicka den till:
Arentorps intresseförening
Storegårdsvägen 21
534 94 Vara
eller eposta till:  
intresseforeningen@arentorp.
com

 Lämna ditt bidrag senast 
31 mars 2013.

Tomten och Julia kollar önskelistan.     foto Pernilla Bjelkholm



Motionsdans i föreningshuset 13/2 kl 18.00

Lunch i församlingshemmet 21/2 kl 12.00

Årsmöten i församlingshemmet 23/2 kl 14.30

Motionsdans i föreningshuset 27/2 kl 18.00

Hela värden-aktiviteter i försam-
lingshemmet 1/3 kl 18.00

Årsmöte i föreningshuset 4/3 kl 19.00

Motionsdans i föreningshuset 13/3 kl 18.00

Påsklunch (anmälan senast 12/3) 21/3 kl 12.00

Motionsdans i föreningshuset 27/3 kl 18.00

Skärtorsdag i föreningshuset 28/3 mer info kommer

Motionsdans i föreningshuset 10/4 kl 18.00

Lunch i församlingshemmet 18/4 kl 12.00

Valborgsmässofirande i grushålan 30/4 21.00

På gång!

Kedumsbladet ges ut i samarbete 
mellan Intresseföreningen, Hembygds-

föreninge och Sportklubben. 
Det ges ut med fyra nummer per år. 

Planerad utgivning 2013: 
vecka 6, 22, 36 och 47.(oftast lördag 
eller söndag aktuell vecka)
Vi behöver material senast en vecka innan 
utgivningen, gärna tidigare!

Bidrag mejlas eller lämnas till 
Kerstin Larsson, kerstin@arentorp.com
Tele 0709-180 903 el 13343

Vill du annonsera i Kedumsbladet är priset 
100 kr/nummer 

Där inget annat anges står Kerstin Lars-
son för text & bild

Motionsdanser 
i Föreningshuset 

kl 18.00-21.30
13 februari - Stenitz
27 februari - Dönnes
13 mars - Sven-Gunnars
27 mars - Stenitz
10 april - Kenneths

Intre
sse

för
en

ingen
 

bju
der

 på
 kaff

e...
..

var
je 

gån
g!!



Bättre mobiltäckning i 
Arentorp!?

VWQ-kväll
På Skärtorsdagskvällen kom drygt 100 gla-
da och förväntansfulla personer till fören-
ingshuset för att smaka på vin eller whisky 
och lösa ett musicquiz. 
 
Vi fick smaka på fyra olika sorters viner och 
lika många ostar. Det var duktiga Helene 
Gustavsson som höll i vinprovningen och 
till sin hjälp hade hon Britt-Marie Johansson 
som berättade om ostarna.
 
De som hellre ville smaka på whisky fick 
bege sig hem till kunnige Nisse Spetz som 
delade med sig av sina kunskaper till de 
whiskysugna herrarna. 
 
När vi ätit lite plockmat delades alla ”smi-
digt” in i lag för att tillsammans lösa klurige 
Anders Karlbergs musikkryss/musicquiz.
 
STORT TACK till alla som hjälpte till denna 
kväll!

text o bild Anna-Karin Lindberg

Nisse ger en inblick i hur man provar whisky och 
känner olika smaker och lukter. 

foto Elisabeth Spetz

  

TJ:s Gräv & Markservice
0706-740555  0512-13294

Grävning & Betongbilning med minigrävare.

www.tjsgräv.se

TJ:s Gräv & Markservice
0706-740555  0512-13294

Grävning & Betongbilning med minigrävare.

www.tjsgräv.se

Vi behöver din hjälp!!!

Bakgrund
Vissa områden i Arentorp med omnejd har problem med 
täckning för det mobila nätet. Vi vill att människor som 
bor, arbetar och besöker Arentorp fritt ska kunna ringa och 
surfa mobilt utan störningar och avbrott.

Hur påverka?
Enda sättet som Telia tar emot klagomål på - för att över 
huvud taget gå vidare till åtgärd - är att skicka in en lista 
med berörda telefonnummer. Listan ska naturligtvis inne-
hålla så många telefonnummer som möjligt.
Detta gäller i första hand Telias mobilnät, som också kan 
innehålla andra nätoperatörer med dålig täckning. Telefon-
numren som lämnas in kan tillhöra vilken operatör som 
helst.

Vad kan jag göra?
Samla ihop så många mobiltelefonnummer du kan, (vi är 
tacksamma även om du bara delger ditt eget nummer) och 
mejla till nedanstående mailadress senast 28 februari. Där-
efter kommer listan att sammanställas och skicka över till 
Telia med klagomål och önskan om åtgärd.

Kom ihåg att alla mobilnummer som används i Arentorp är 
aktuella, man behöver alltså inte vara bosatt i Arentorp för 
att delge telefonnummer. Så har du släktingar, kunder eller 
andra som brukar klaga på den mobila täckningen, så är 
även de numren aktuella.

Tack till alla er som tar er tid!

Du mejlar till:  
mobiltackning.arentorp@gmail.com

Initiativtagare o text: Owe Johansson

Boka redan nu skärtors-
dagkvällen för fören-
ingshuset!
Mer information kommer!

 
Arentorps intresse-och byggnadsförening

Arentorps intresse- och  
byggnadsförening
Medlemsavgift 100:-/hushåll
Bankgiro 243-3118
Kassör Charlotte Brynolfsson
tele 13055

S Kedums 
hembygdsförening
Medlemsavgift 50:-/person
Bankgiro 402-7538
Kassör Britt-Marie Johansson
Tele 13405

Arentorp Helås FK
se hemsidan 
www.arentorphelas.se

Nytt år - 
nya aktiviteter
Nu är det dags att förnya medlemskapet i våra 
föreningar. Det är ju tack vare medlemsavgifter 
och ideellt arbete föreningarna kan bedriva verk-
samheter som gynnar bygden och dess invånare. 
Är du intresserad av att jobba aktivt i någon 
förening så tveka inte att ta kontakt. Ju fler som 
hjälps åt, dessdå bättre!!
Att delta i de aktiviteter som ordnas är också ett 
bra.sätt att stödja föreningarna



Tomtepromenaden 2012

2:a advent kom tomten åter till Arentorps 
badsjö för att ta emot barnens önskelistor.

Ett 50-tal barn och vuxna gick från Fören-
ingshuset ner till badsjön. Snön låg vit och 
marschaller var tända längs vägen. 
Vid badsjön väntade tomten och bland det 
som stod högst på önskelistorna var bl a en 
blå traktor, en traktor med skopa och kärra, 
verktyg, docka mm.
Det serverades värmande glögg och peppar-
kakor i vinterkylan.

 Text o bild: Pernilla Bjelkholm

KAMPEN FÖR DEMOKRATI OCH MÄNSK-
LIGA RÄTTIGHETER!!

Aung San Suu Kyi och Nelson Mandela – ett samtal om 
demokrati, mänskliga rättigheter i Burma och Sydafrika.’

Presentationen ges av två erfarna författare och reportrar, 
nämligen Jesper Bengtsson från Lidköping och Burmaex-
pert, samt Vincent Dahlbäck från Sveriges Radio, statione-
rad i Sydafrika under 1990-talet och med hela Afrika som 
arbetsfält. Han följde Nelson Mandela på nära håll efter 
hans frigivning 1990.

Välkomna till ett spännande samtal 
tisdagen 12 mars kl. 19.00 
Godtemplargården,Vara  
(ingång på baksidan av Park Bio), 
Entréavgift: 100:- per vuxen och 50:- per-
ungdom. 
Frukt serveras i pausen.

Björn Fridner

Sydvästra Vara Fiber 
Ekonomisk förening
Från fiberkabelföreningen meddelas att man 
är alldeles i startgroparna för att börja gräva, 
kanske har man redan börjat när du läser 
detta. I Korsmaden förbereddes ledningen 
i samband med att man grävde för nytt 
avlopp.
Har du inte gått med i föreningen än? Så 
länge de inte har grävt förbi ert hus har ni 
möjlighet att gå med för samma fördelaktiga 
pris som de som redan gått med. När gräv-
maskinen gått förbi blir priset ett annat.
Mer information finns att läsa på 
www.sviber.se
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Julgransplundring 2013
Söndagen den 6 januari dansades julen ut i Aren-
torps föreningshus. 
32 barn och vuxna dansade kring granen till drag-
spelsmusik av Jörgen Nilsson. Efter dansen var det 
dags för fika och dragning på de lotter som sålts. 
När fikat var klart kom tomten, till barnens stora 
glädje, och delade ut godispåsar.
Årets uppslutning var tyvärr inte så stor men vi får 
hoppas att det blir fler nästa år. 
Kommittén till nästa år är Liselotte Sterneborn och 
Linda McCullough.

Text o bild Pernilla Bjelkholm

Sudoko  
Facit finns på nästa sida



ÖRJANS 
FOTBOLLSKRÖNIKA

Våra fotbollspelande tjejer och killar har under ja-
nuari dragit igång förberedelserna inför denna sä-
song.  Träningspassen är mestadels inomhus i Spar-
bankshallen men även Almesåsen och den nyanlagda 
konstgräsplanen i Vara används.

Som jag skrev i den förra krönikan så hade damerna 
gjort klart med flera nyförvärv och det har tillkommit 
ytterligare några. Dessa tjejer är nya: Jennie Hassel-
ström och Alice Karlsson från Emtunga samt Emelie 
Nolerås, Lotta Lundmark och Felicia Lindström alla 
från Vedum. Dessutom återkommer Ida Eriksson ef-
ter barnafödande.

Herrarna har inte varit lika framgångsrika på spelar-
marknaden i vinter. Flera spelare ville inte följa med 
ner i div VI utan har valt andra klubbar. Felix Ryt-
tegård och Robin Särud har gått till Vara och brö-
derna Anders och Johan Hötomt skall spela i Em-
tunga. Enda nyförvärvet är Andreas Johansson från 
Essunga.

Damerna har spelat två inomhuscuper i Vara under 
vintern. I alliansens julturnering gick andra laget bäst 
och tog sig till semifinal och i Sporttorget Cup tog sig 
första laget till semifinal.

Herrarna har också spelat i ovannämnda turneringar 
men har inte tagit sig förbi gruppspelet i någon av 
dessa.

Träningsmatcherna för lagen börjar under mars må-
nad och de flesta matcherna spelas på bortaplan. Det 
blir inte förrån i mitten av april som vi kommer att 
spela hemma på Amlesåsens tidiga plan.  Herrarna 
skall spela DM i år och första matcher blir mot JK10 
lördag 16/3 på konstgräsplanen i Vara.
Därefter åker herrlaget på träningsläger till Turkiet.
Denna säsong spelas alla seniormatcher under våren 
på Almesåsen och alla ungdomsmatcher går på Ke-
dumsvallen och till hösten blir det tvärtom.

Örjan Johansson

Arentorp Helås Fotbollklubb

ÅRSMÖTE
Tisdag  12 mars  kl.  18.30
klubblokalen  Almesåsen

Vi bjuder på fika!

Alla välkomna

Seriematcher under våren

Damer  div III Västra
Lö 27/4 kl. 15.00 Sollebrunn h
Fr 3/5 kl. 19.00 Wargön  b
Lö 11/5 kl. 15.00 Edsvära/Vånga b
To 16/5 kl. 19.00 JK10  h
Fr 24/5 kl. 19.00 Hudene b
Må 27/5 kl. 19.00 Mellby  h
Fr 31/5 kl. 19.00 Trollh Bois h
Må 10/6  kl. 19.00 Vänersborg b
Ti 25/6 kl. 19.00 Skara  b
Sö 30/6 kl. 19.00 Sollebrunn b

Herrar  div VI  Lidköping
Fr  26/4 kl. 18.30 Essunga h
Fr  3/5 kl. 19.00 Rackeby b
On  8/5 kl. 19.00 N Härene b
Fr  17/5 kl. 19.00 Järpås  h
Fr  24/5 kl. 19.00 Vedum  b
Lö 1/6 kl. 15.00 Söne  h
On 5/6 kl. 19.00 Tråvad/Larv b
Ti  18/6 kl. 19.00 Trässberg h
On  26/6 kl. 19.00 Mellby  b



Lös krysset och 
lämna det hos Sigrid 
Karlberg eller Britta 
Hermansson, 
Storegårdsvägen eller 
i postlådan vid 
Föreningshuset 
30 mars
Vinn skraplotter!
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Vinnare av kryss nr 4
Berit o Bengt Svensson
Bror Jonsson
Berit Larsson
Grattis!!

Vågrätt            Lodrätt

NYHET!
Mossbekämpning

på tak m.m.
www.dahlbergsmarkiser.se

• LAMELLGARDINER
• SKÄRMGARDINER
• BALKONGSKYDD
• DUSCHPERSIENNER
• INBROTTSGALLER
  m.m.

SIFFERMALL

Sida 1
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7 8 9 10

10 11 12

13 14 15 16

17 18 17 18

19 20 21 22

23 24

RÄTT_SVAR

Sida 1

M J U L M A T

Ö G A O S O

R P O T A T I S

T A P E T A R T

D A O I

S E G S N A S K

K L A P P A R A

O T I O R K

T A S S A R A

ORD

Sida 1

1 Går upp och ner 1 Stort vatten
3 Är oväntat besök 2 Väntar vi på nu
7 Hus 4 Fåglar

10 Ska lok och te 5 Dumheter
11 Halvö 6 Våtmark
13 Party 8 Vinterbostad
15 Blomsterflicka 9 Trubadurens instrument
17 Gift man 12 Smalmat
19 Måste alla 13 Svårtvättad
20 Kartbok 14 Fiffig
23 Atlas 16 Sjukhusavdelning
24 Slutord 18 Utredare

21 Klister
22 Arving

SUDOKOFACIT:

9 8 4 3 1 2 6 5 7

6 2 7 5 9 4 3 1 8

1 5 3 6 7 8 4 9 2

4 1 2 9 8 3 7 6 5

7 3 6 1 2 5 8 4 9

5 9 8 4 6 7 2 3 1

3 7 5 8 4 1 9 2 6

8 4 9 2 5 6 1 7 3

2 6 1 7 3 9 5 8 4

Församlingens aktiviteter:

•	 Fredagen 1/3 kl.18.00 ”Hela Världen- 
aktiviteter” med dansuppvisning, kör-
sång, paj- och tårtbuffé, lotterier m.m. 

•	 Lördagen 25/5 kl.18.00  Musikguds-
tjänst i  S. Kedums kyrka: ”Toner i för-
sommarkväll” med SIMON  LJUNG-
MAN, sång och gitarr, och PETRA  
LUNDIN, cellist i Göteborgssymfonikerna. 
Simon känns igen från ”På Spåret” som gitar-
rist i Augustifamiljen, han är född 1979, upp-
vuxen i Tumleberg och har gått i Arentorps 
skola



Dagens ris ........ 

Vi hade en jättebra vecka 
med ”Vara lyfter skolan”. 
Vi fick nog alla en ”puff ” 
uppåt.
Arentorps skola hade ”öp-
pen dörr” tisdag och ons-
dag v 4. 

Arentorps skola o fritids

Det kom mycket folk för att se hur vi arbetar, både föräldrar, 
syskon, mor och farföräldrar. De kunde se hur lektioner går till 
samt dricka en kopp kaffe som föräldraföreningen ordnade med.  
Vi kände alla att det var jätteroligt att det kom många intresse-
rade och att denna vecka var så positiv på många sätt

Vi jobbar med lite olika saker 
just nu på fritids. På Blåsip-
pan dvs hos de yngsta är in-
tresset för dinosaurier stort. 
De leker mycket med detta 
och vi har lånat böcker från 
biblioteket i Vara så att de 
kan få ändå mer ideer och 
kunskap.

Fritids

 På vitsippan(de äldre) har de sedan en tid 
gått på utflykt till Kedumsvallen, detta är 
verkligen populärt.

 Vi har köpt in nya spel till fritids och detta 
har gjort att barnen ofta sitter med dessa, 
det är främst spel som kräver konsentration 
och att de lär sig tänka strategiskt.
 Spelen vi köpt in är:
 Ubongo
 Blokus
 Katamino
 Spacefaces
 Vildkatten

 Vi ser att många barn på fritids tycker mycket om att sitta i lugn och 
ro. De stora barnen har lärt sig att vika pappersstjärnor och på Blåsip-
pan väljer de att måla. När de sitter med denna typ av aktivitet kopplar 
de av, har tid för att samtal och att de hela tiden lär av varann.
 Varje dag går vi ut en stund det är härligt att i kontrast till pappers-
stjärnor och målning få vara ute och springa.

Text o bild Anna-Karin Karlsson

till den som för-
stört elskåpet vid 
hockeyrinken. Ni 
utsätter både er 
själva och andra för 
fara och har gjort 
många skridskoå-
kare besvikna när 
det inte har gått att 
tända belysningen.  
Gör aldrig om det!!


