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God Jul
och ett Gott N ytt
År
önskar vi alla Kedumsbor!
Tomtepromenad till
badsjön,
Söndagen den 4/12
Start vid föreningshuset mellan klockan
16.30 - 17.00
Barnen får lämna sin önskelista till
tomten.
Vi bjuder på glögg och pepparkaka.
Lotteri.
Arentorps intresse- och byggnadsförening

Julen dansas ut den 8/1
klockan 15.00 i föreningshuset.
Tomten kommer med godispåsar o Jörgen Nilsson
spelar.

Fiberföreningen
Stormöte den 30 november
Klockan 19,00
Arentorps föreningshus
Hjärtligt Välkomna!

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

20/12, 2/2, 1/3, 5/4,
3/5
Alla välkomna!
4/12
15/12
8/1
18/1, Stenitz
22/2, Stefan Dönnes
21/3, ej klart
25/4, Kennets

Knep och knåp med ord och symboler
i Arentorps församlingshem kl 10.00-12.00
Elvakaffe
Tomtepromenad till badsjön Start 16.30-17.00 vid Föreningshuset
Jullunch i Församlingshemmet Anmälan senast 9/12
Tel 13310
Dansas Julen ut i Föreningshuset
Dans i Föreningshuset kl 18.00-21.30

Nästa år kommer Kedumsbladet ut veckorna 6, 22, 36, 47
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

Fiberföreningen
Det här handlar om fiberkabel. Sånt där
obegripligt som vi vardagsanvändare kanske inte begriper oss på. Men, hur som
helst, vi vet vad ”lagga” betyder (våra tonåringar upplyser oss ständigt). Och vi vet
vad snabb och säker uppkoppling betyder
för nästa generation. Ungefär samma som
nymodigheten elektricitet betydde för våra
förfäder.

början av oktober 2011, gällande antal medlemmar och deras geografiska positioner
kombinerat med den dragning av kommunens stamledning som då var aktuell.
– Detta KOMMER att förändras under tidens
gång då fler kommer att ansluta sig och
vissa kanske hoppar av.
– De som är medlemmar i föreningen nu
är INTE på något vis förbundna till något.
Bindande avtal blir aktuella först när vi kan
presentera en faktisk kostnad och medlemI februari bildades Sydvästra Vara Fiber
Ekonomisk förening. Så här i efterhand öns- men själv antar den och skriver på ett perkar man ju att man kanske hade valt ett klat- sonligt avtal.
schigare namn. Som till exempel Ryda Link, – Vår förenings geologiska förutsättningar
är goda. Sannolikt kommer vi att landa på
som vår synnerligen trevliga grannförening
en fördelaktig ekonomisk investering, men
gjorde. För det är ganska tungvrickande att
inget kan garanteras i detta läge vi befinpresentera sig som representant för Sydner oss i nu. Tänkvärt är dock att fiberkabel
västra Vara Fiber Ekonomisk förening…
KOMMER att ersätta koppartråden så små… vilket vi, som startade föreningen, har
gjort för cirka 360 hushåll. Hela idén bygger ningom.
– Ju mer vi arbetar ideellt tillsammans, depå ideellt arbete för föreningens del. Tillsammans bygger vi ett fibernät. För att hålla sto lägre kostnader får vi.
– En paraplyorganisation är bildad. I den
kostnaderna nere utför vi så mycket arbete
ingår de flesta fiberföreningarna i Vara komsom möjligt själva.
Nu har vi kommit till den punkt då vi i styrel- mun. Gemensamt kommer vi att arbeta fram
avtal med kommunen och med leverantörer.
sen inte längre kan göra jobbet själva. Ni,
medlemmar, behövs också. Det handlar om Hur dessa avtal ser ut är ännu inte färdigt.
att prata med markägare, röja sly, kuvertera, – Finansiering för privatpersoner gällande
investering av fiberkabel i den egna fastinformera och så vidare. Det finns arbetsigheten är också under förhandling med
uppgifter som alla kan klara av. Men utan
engagemang från er medlemmar kommer vi lokala banker. Förhoppningsvis får vi fördelaktiga avtal för denna mycket viktiga invesinte få något fibernät.
tering.
Vi, Sydvästra Vara Fiber Ekonomisk förenJeanette Ekström, ordförande, Sydvästra
ing, har nu delat in vårt område i 11 delområden. Varje område kommer att behöva
Vara Fiber Ekonomisk förening
en områdesrepresentant. Ingen kommer att jea.ekstrom@telia.com
behöva känna att man inte kan eller vet vad 0733-93 66 66
man ska göra. Vi har hela tiden stöd från
byNet, byggprojektledningen.
Läget för föreningen just nu ser ut som följande:
– En första projektering är gjord. Den kommer att följas av ytterligare tre.
– Den aktuella projekteringen är gjord ut

efter de förutsättningar föreningen hade i

Familjerallyt
Den16 oktober startade 43 bilar för att åka på
många spännande småvägar sydöst om Arentorp.
Dagen bjöd på strålande vackert höstväder. Vid
första kontrollen vid Jonslundsbadet skulle låttitlar paras ihop med artisten.
På den andra kontrollen vid Jämnesjön skulle
avståndet bedömas till andra sidan sjön (845
meter).
Den sista kontrollen var förlagd vid Naums bygdegård. Här gällde det för chauffören att köra
20 meter fram från bakhjulet räknat. Tillbaka i
föreningshuset smakade det bra med kaffe m
dopp.
Under tiden satt många med 26 smålappar
framför sig för att pussla ihop ett ord av ordgåtan.
En eloge till alla i kommittén som arrangerade
årets familjerally! Det var en mycket trevlig
eftermiddag.
Resultatet från årets Familjerally:
Ordgåtan: Scwarzwaldtårtingredienser
Vinnare:
Erik Löfman, Nossebro
Magnus Karlsson, Vara
Stisse Eriksson, Arentorp
Jonas Karlsson, Helås
Marita Toresson, Vara
Skiljefrågan: 998 st bönor i burken
Tröstpris till Ragnhild Sporre, Essunga, som
gissat 999 st
Vinnare på Stationerna, max 60 poäng
1 Linda Forsberg o Mats Evertsson,
Arentorp, 57 poäng
2 Erik Löfman, Nossebro, 51 poäng
3 Louise Wiberg o Daniel Johansson,
Arentorp, 50 poäng
3 Lill-Britt Andersson, Vara, 50 poäng



Vuxentips
1 1
Den sista avrättningen i
1830
Barne härad
2 2
Flagga som inte innehåller Indonesien
Blå,röd,vit
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Antal ministrar i
Sveriges regering
Bröderna Fåglum

Hällkistor användes för att
begrava
Stationshuset ska utsmyckas med
USA:s högsta byggnad

Lokal kändis i filmen
Macken
Vinnare i midnattsolsrallyt
2011
Minst potatis äter man i
Lasse Åberg invigde Kobism
Sista godståget på Västgötabanan

24
Erik, Gösta,
Sture, Tomas
Folket i byn
Rymdbumlingar
Sears Tower Chicago
Jörgen Fredriksson
Kenny
Bräck
Norge
2005
1987

Vinnare
Erik Löfman, Nossebro, 11 rätt
Ann-Charlotte Jonsson, Arentorp, 10 rätt
Margareta Jonsson, Göteborg, 10 rätt

Barntips
1

1

x

2

x

3

Vad växte på Pinocchio
när han ljög?
Underjordiska figurer i
Ronja Rövardotter
Vad heter Pippis pappa

Näsan
Rumpnissar

Efraim Långstrump
2
4
Vad innehåller en kladd- Ägg, kakao
kaka
och socker
1
5
Vad betyder skylten?
Varning för
älg
2
6
Från vilken växt kommer Majs
popcorn?
Skiljefrågan på barntipset:
Det var 121 kapsyler i burken
Vinnare barntipset alla med 6 rätt:
Tom Johansson, exakt rätt på skiljefrågan
Wilma Green, Vedum,
Simon Esberg, Arentorp
Oliver Evertsson, Arentorp
Hampus Evertsson, Arentorp

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



Vinnare av Kedumskrysset nr 3:
Göran Ehn
Kristina Fredriksson
Britt Fredriksson
GRATTIS!
Lösning till förra numret

Onödigt vetande (kan inte lova att det är
vetenskapligt bevisat! :-)

Visste du att:
1. Man nyser i en hastighet av 160km/tim.
2. Vårt solsystem är 4,5 miljarder år gammalt.
3. Ön NAURU är enl.legenden uppbyggd på
fågelskit.
4. Coca Cola var från början tänkt till att vara
medicin.
5. En giraff springer i 57 km/h.
6. Huden hos en vuxen människa väger 2,7 kg,
nästan dubbelt så mycket som hjärnan.
7. Ett hårdkokt struts ägg skall kokas i 45 min.



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

Lös krysset och lämna
det hos
Sigrid Karlberg eller
Britta Hermansson,
Storegårdsvägen eller i
postlådan vid Föreningshuset,
senast den 14/1
Vinn skraplotter!

Vågrätt

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

Lite förströelse!

Lodrätt

1

Värmande plagg

1

Är en del skåningar

8

En av många som
heter Lena

2

Okanina

9

Mager

3

Var Eva för Adam
den .....

10

Ett varade i 30 år

4

Barnens dag

11

Vintergatan

5

Påstå

13

Tätort i Småland

6

Kung av Persien

14

Norsk flod

7

Många på hösten

15

Vita flingor

12

Vår landskapsfisk

18

Britt Fredriksson

16

Tarvlig

20

Sjutton

17

Besvär

21

Svenska Dagbladet

19

Viv

22

Fast anställd

21

Engelsk titel

25

Borgholms slott

23

Första målet

26

Korrektur

24

Paddla

Boktips

Världens bästa story
av Lars Adaktusson
Lars Adaktusson sammanfattar sina erfarenheter
från ett liv inom nyhetsrapportering, om åren på
Sveriges Radio och SVT, uppdragen som utrikeskorrespondent och satsningen i TV8.

Arentorp Helås Fotbollsklubb
FOTBOLLSKRÖNIKA
Oj, oj vilken avslutning det blev för våra
seniorlag under hösten, alla mina förhoppningar slog in.
Damlaget tog de poäng som behövdes
och säkrade seriesegern i sista matchen
när Saleby besegrades på Kedumsvallen.
Detta betyder att det blir spel i div IV nästa
år, senast det begav sig var 1987.
U-laget spelade två seriefinaler i rad, först
oavgjort hemma mot Emtunga och därefter
seger mot Vara på Torsvallen. Efter den
matchen var serien vunnen trots att det
återstod en match.
C-laget vann allt under hösten, säkrade
seriesegern tidigt och vann den överlägset.
Sist men inte minst: A-laget klarade sig
kvar i div V. Efter förlusten mot Vedum i
näst sista omgången såg det verkligen nattsvart ut, men i sista omgången gick resultaten verkligen rätt väg. ArentorpHelås
besegrade Herrljunga hemma dessutom
förlorade samtliga övriga lag i bottenstriden
sina matcher vilket betydde att man hamnade på en åttonde plats, så högt hade man
inte varit på hela året förut.
Just nu är planeringen inför nästa säsong
i full gång. Damernas succéartade tränare
Patrik Karlsson slutar tyvärr, han har flyttat
till Stockholm.
Ledningen arbetar febrilt på att hitta en
ersättare och när dessa rader skrivs är det
ännu inte klart vem det blir. Det lutar åt att
det blir någon från Vedumstrakten.
På spelarsidan är det flera nya tjejer som
varit med och tränat under hösten, så förhoppninsvis kan det bli ett eller annat nyförvärv.
Årets skyttedrottning Ida Eriksson har
börjat på polisskolan, hon skall spela kvar i
klubben men i vilken omfattning vet man ej.

På herrsidan har det skett
ett tränarbyte.
”Kjellis” Hasselström slutar och Per Lundh
ersätter.
Per var ju tränare i Arentorps SK 2008-09
samt spelade i laget 2010.
Under detta år har han tränat Wargöns IK.
Per har spelat i Arentorp sedan ungdomsåren och han har halva släkten på orten.
Som hjälptränare kommer Martin Ahlin att
fungera. Martin, som också är infödd arentorpare, har under året också spelat i Wargön. Martin kommer också att spela i laget
och dessutom återvänder även Victor Lindelöf från Nossebro.
Ytterligare några f.d. Arentorpare har varit
med och tränat under hösten men har ännu
inte bestämt för att byta tillbaka.
Några spelare har lämnat klubben men ingen
av dessa spelade A-lagsfotboll under året.
Örjan

Ibland är en båt en båt och
ibland är den närmast en
olyckshändelse. Det beror
alldeles på om du är över
eller under den.



Arentorp/Helås mästerskap
Söndagen den 2 oktober avgjordes årets
Arentorp/Helås mästerskap i golf på VaraBjertorp GK. Tävlingen genomfördes på en
något blöt bana men i strålande höstväder.
Arrangörer var Andreas Sällberg och Kalle
Johansson och totalt 18 spelare kom till
start.
Resultatlistan fick följande utseende:
1. Andreas Eriksson
2. Bernt Hagman
3. Andreas Sällberg
4. Bertil Granath
5. Oliver Johansson
6. Stefan Johansson
7. Erik Johansson
8. Håkan Andersson
9. Kalle Johansson
10.Raino Kinnunen
11. Per-Åke Heder
12. Per Johansson
13. Peter Forsberg
14. Siw-Britt Johansson
15. Sonja Andersson
16. Bert-Ulrich Fritsch
17. Hans Johansson
18. Jonas Granath

77 slag
78 slag
78 slag
79 slag
79 slag
80 slag
81 slag
82 slag
83 slag
84 slag
87 slag
88 slag
88 slag
88 slag
90 slag
90 slag
92 slag
94 slag

Stefan Johansson

På bild ser vi de tre som lyckades bäst, från
vänster Bernt Hagman, Andreas Eriksson,
Andreas Sällberg.


Dykare i Badsjön
John Johansson och Adam Persson från
Götene dykarklubb har varit i badsjön och
rensat botten.
I trettongradigt vatten hittade de diverse
saker som inte borde vara där.
Bland fynden fanns cykelstyre, skateboard
och en trädgårdsstol.
De pockade också upp rostiga plåtar
och burkar, en paddel och en registreringsskylt.
De mätte djupet utanför hopptornet till 2,5
meter, men nästan 4 meter på det djupaste
stället ute vid flytbrygggan.
Nu hoppas vi att inte mer ”fel” saker
hamnar i sjön utan att alla kan njuta av
sköna bad där.

