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NR. 2/ MAJ  2008

CYKELRALLY
Lördag 14 Juni 

start 12.00-13.00 
i Föreningshuset.

Ett familjerally på cykel, 
med tipsfrågor och stationer

utefter den c:a 1,5 mil långa banan.

En korv med bröd 
serveras utefter vägen.

För alla åldrar.  Startavgift 30:-/person

Hjärtligt välkomna hälsar
Arentorps SK och Arentorps In-

tresse & Byggnadsförening

KYRKOGÅRDS-
VANDRING

på 
S Kedums kyrkogård

måndagen den 16 juni 
kl 18.30

Erik Blomqvist guidar
Medtag kaffekorg

Välkommen!
S Kedums hembygdsföreningen 

-----------------
Boka 30 augusti för 

hembygdsföreninges resa!

www.arentorp.com

Nu är det vårstädat vid badsjön. Dessutom finns en ny gång-
väg ner till gräsplanen och dansbanan som gör det lättare att 
komma ner med barnvagn eller rullstol. På bilden syns delar 
av badsjögruppen, förstärkt med lilla Julia Svantesson, i en 
paus i städandet. 
Vi önskar alla en skön sommar med många sköna bad!

 

ARENTORPS 
BADSJÖ 
10 ÅR
Det firar vi 

den 16 augusti  

med bl a  loppis, 
underhållning och 

knytkalas!

Mer info på sista sidan!

Välkommen!

Arentorps intresse och 
byggnadsförening



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

 Planerade utgivning och manusstopp för 
2008

    manus utgivning
  NR 1   7/2  v 8
  NR 2   16/5  v 22
  NR 3   14/8  v 35
  NR 4   24/10  v 46

   Bidrag till Kedumsbladet lämnas till 
Kerstin Larsson i god tid före mansusstop

E-post: kerstin@arentorp.com
Telefon: 133 43 

eller 0709-180 903

Kedumsbladet ges ut av Arentorps intresseförening 
och byggnadsförening, Arentorps sportklubb och S 

Kedums hembygdsförening

14 juni Cykelrally ASK/AIBF
16 juni Kyrkogårdsvandring vid S Kedums kyrka S Kedums hbf
20 juni Midsommarfirande vid Kedumsgården AIBF
16 augusti Badsjöns 10 års jubileum AIBF
30 augusti Hembygdsföreningens resa S KEdums hbf
20 september Arentorps mästerskap i golf Siw-Britt /Niklas
oktober Familjerally AIBF
oktober Oktoberfest ASK/AIBF
30 november Tomtepromenad och bockens dag AIBF

På gång!!

INBJUDAN TILL
ARENTORPSMÄSTERSKAPEN I 

GOLF 
LÖRDAGEN DEN 20 SEPTEMBER 

2008

Vi hälsar alla golfare med anknytning till Arentorp 
välkomna till Arentorpsmästerskapen i golf på
Vara-Bjertorp golfbana, lördagen den 20 september 
2008

Tävlingen spelas som 18 håls slaggolf i två klasser, 
Dam och Herr. Max hcp 36 (du som har högre får gärna 
delta men får då spela på hcp 36).

Första start kl. 08.00
Startavgift 50:-

Anmälan senast 2008-09-13 
till 
Niklas Lindberg 
0512-13555 eller 
Siw-Britt Johansson 
0512-13355 eller 
kaseberg14@tele2.se 

Boulespel på boulebanan vid Lun-
nevägen har startat. 
Vi träffas varje måndag kl 15.00 
så länge vädret tillåter. 
Välkommen att vara med, 
ta med eget fika!
frågor besvaras av
 Maj-Britt, 13166

             Hänt på Kedumsgården

Det kom en volontärängel till mitt rum en ”da”.
 O, vad jag blev ”gla”
En vanlig dag - blev en ängladag

Anders Larsson         .                          

  Göteborgsposten på söndagar säljs av Ossian
  Ring  80120



Fest för bygdegrupper
Folkrörelserådet Hela Sve-
rige ska leva utsåg 2006 Vara 
kommun till Årets kommun. 
En del av motiveringen var 
att kommunen har ett gott 
samarbete med kommunens 
20-tal lokala utvecklings-
grupper. 
Som tack bjöd kommunen 
representanter för alla byg-
degrupper på fest i konser-

Arentorps intresse 
och byggnads
förening   
Medlemmar i styrelsen och de 
olika arbetsgrupperna 2008 är: 

Styrelsen
Susanne Löfman, ordförande
Annelie Svennevid, kassör
Elisabeth Spetz, sekreterare
Lennart Andersson
Kajsa Green
Staffan Erro
Roland Nyman
Kerstin Larsson
Anna-Karin Karlsson

Marknadsföringsgruppen
Kerstin Larsson
Lena Juhlin
Maria Svensson

huset 2007. 
Det blev en så trevlig fest att alla ville 
ha en fortsättning. Därför anmälde vi 
i Arentorps intresseförening vårt in-
tresse att ordna festen 2008.
Den 28 mars var det dags. Ett 90-tal 
ideellt arbetande människor från kom-
munenes alla hörn hälsades välkom-
men av kommunalråd Jan-Erik Wallin 
och näringslivssekreterare Ann-Britt 
Martinsson.
Kerstin Larsson berättade lite om 
hur vi jobbar i föreningen och sedan 

bjöds deltagarna på välsma-
kande pajbuffé. 

Lovisa Johansson, som varit 
projektledare för projektet 
Vi bor på landet, provade vår 
nya bildprojektor  och visade 
bilder och berättade om alla 
aktiviteter som förekommit 
inom projektet. 
Eftersom projektet är avslu-

tat bjöd Lovisa på tårta och kaffe 
och delade ut rosor till flera aktiva 
projektdeltagare. 
Men innan det var dags för kaf-
fet bjöds underhållning av kvällens 
hemliga gäst, Jan Bylund, som lock-
ade till många skratt. 
Innan kvällen var slut överlämnade 
vi en budkavel till Larv som kom-
mer att ordna fest nästa år 

Badsjögruppen
Kristina Fredriksson
Helene Gustavsson
Agneta Ryngefors
Bengt Lindåse
Sonja Karlsson
Ulrika Larsson
Anders Svantesson

Aktivitetsgruppen
Lill-Britt Andersson
Susanne Bäck Englund
Staffan Erro
Roland Nyman
Maria Johansson
Anna-Lena Karlsson
Pernilla Bjelkholm
Ida Esberg
Katarina Frii

Park/Miljögruppen
Eddy Andersson
Agneta Karlberg
Ann-Sofie Knutson
Veronika Sällberg
Anna-Karin Karlsson
Christer Vidarsson
Marie Erro

Föreningshusgruppen
Tomas Ljungsberg
Roland Kedner
Ann-Kristin Agrell
Lars Agrell
Eva Werner
Tomas Johansson
Malin Hägblom
Sanny Naess
Kajsa Green
Annelie Wahlström
Annelie Svennevid

OBS! Intresseföreningen har 
bytt till bankgiro 243-3118
Medlemsavg är 100 kr /hushåll



Hembygdsföreningens årliga bygdevandring pla-
neras i år till S Kedums kyrkogård.
Vi ser på ”gravstensmode” från fem århundraden och 
får veta hur kyrkogården utvecklats. Dessutom får vi 
också höra om vilka som ligger begravda där.
Ta med egen kaffekorg och eventuellt en stol att sitta 
på så fikar vi tillsammans som avslutning.
Vi börjar kl 18.30, Välkomna!

Som vanligt förstärktes Kedumskören av en massa 
barn när det var dags att sjunga Idas sommarvisa, 
vid det traditionella Valborgsmässofirandet. Vårtalet 
hölls i år av Elisabeth Hillby.
Mycket folk slöt upp, denna sköna vårkväll, för att 
höra vårsånger, se på vårbrasan och titta på det fina 
fyrverkeriet.

Den 30 augusti kommer vi att ordna en resa. Bertil, 
Siv, Sven och Berit håller just på att planera resrut-
ten.
Boka redan nu dagen, så kommer mer information 
senare.

Valborgsmässofirandet

Vandring och resa

Ett stort Tack till alla företag 
i Arentorp, som var med och 
sponsrade fyrverkeriet 



Vågrätt:
1. Populär semesterö
8. Tjurfäktare
10. Rädda  Barnen
12. Arnold Olofsson
13. Bra att ha till tidsfördriv
17. Apa
18. Arm
20. Blir gamla bilar
23. Glass
25. Vikt
26. Soppdag
30. Ruska
31. Trut

LODrätt:
1. Besynnerligt
2. Skiva
3. Är räven känd för
4. Bärhjälp
5. På Gälleråsbanan
6. På diplomatbil
7. Vokaler
9. Krydda
11. Orm
14. Ärrad
15. Ohyra
16. Avfall
19. Vass kant
21. Fransk flod
22. Guldslant
24. Främre fartygssida
27. Mycket sällsynt
28. Stockholm tidning
29. Götalands mästerskap

Gåtor
I stället för bildtävlingen har vi denna gång några gåtor som ni 
kanske kan lura ut svaret på: Svaren finns på nästa sida.

1. Vad är det som är svart när vi får det, rött när vi använder det 
och grått när vi kastar det? 

2. Vad är det som har 21 ögon men ändå inte ser?

3. På ett möte skakade alla deltagare hand med varadra exat en 
gång. Antalet handskakningar var 55. Kan du utifrån dessa upp-
lysningar tala om hur många som deltog i mötet?

Har du någon bra gåta som du tycker ska vara med i Kedumsbla-
det? Maila den till kerstin@arentorp.com

Lös krysset och lämna det hos 
Sigrid Karlberg eller Britta Hermansson, 
Storegårdsvägen eller i postlådan vid För-
eningshuset, 
senast den 20 juli
du kan vinna skraplotter!

Grattis till förra numrets vinnare:
1. Brita Rundberg
2. Åke Granath
3. Britta Ehn

Kedumskrysset

Grattis Ann-
Sofie Knutson 
som vann bild-
tävlingen i nr 1 
2008
Bilden förestäl-
ler dansbanan 
vid badsjön

S K R A T T M Å S

A O V O R

S L A V E R S A

K O D O P T R

Ä R T P B I T

R I O G R A N D E

V K L I P P M

A B Ö S A P I

N O R D N O R S

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28 29

30 31



Strax utanför Arentorp mot Helås ligger en gård 
med namnet High Rock Ranch. Där bor Waldemar 
Wass med sambon Karin Persson och deras lilla 
son på 4 månader. Där ägnar man sig åt att träna 
olika sorters hästar.  Stallet innehar idag 16 häs-
tar som Waldemar och Karin har som uppdrag åt 
de olika hästägarna att träna och även rida in. Det 
som de behöver hjälp med kan vara att ryttare och 
häst inte är samspelta med varandra, Hästen kan 
ha ett hälsoproblem som gör att den inte fungerar 
som ägaren önskar. 
Då Waldemar och Karin har en mycket lång erfa-
renhet av hästar är de till stor hjälp att lokalisera 
problemen. Waldemar har arbetat i Tyskland och 
på olika rancher i USA. Karin har gått hästgymna-
siet och arbetat i England och Sverige.

Vad gör dom vid Höge Sten?

Idag erbjuder de western ridning. Alla som har egen häst 
kan hyra både stallbox och deras nybyggda paddock. Det 
finns även möjligheter för alla att komma hit och rida 
och även prova på ridning. De pratar även om att starta 
upp en knatteridning.   
Mer finns att läsa på deras hemsida  
www.waldemarwass.se

Text o bild Lena Juhlin o Maria Svensson

Solen skiner över Arentorp

Trots att vädrets makter hade hotat med regn så 
samlades ca 250 barn och vuxna för att fira försko-
lans dag. Det bjöds på fika, och de olika avdelning-
arna visade vad de åstadkommit i projektet ”Natur”. 
Man har odlat apelsinträd, haft maskkompost mm. 

Kön ringlade sej lång 
för ansiktsmålning 
hela tiden. Barnen vi-
sade upp sin ljusa sida 
så mycket, att regnet 
helt kom av sej och 
det blev en helt per-
fekt dag. 
Detta tack vare barn 
och personal

Text o bild Staffan Erro

Rätt svar på gåtorna:
1. Aska
2. Tärningen
3. 11 personer



Nybyggnation
Renovering

Vedhuggning
(vedprocessor)

Herregården 7,  Arentorp
534 94 VARA

Tel 0512-133 56
0705-56 34 99

Stort intresse 
för 
Lek med boll

I strålande solsken samlades ca 35 unga barn, för att 
kanske för första gånge få träna fotboll tillsammans. 
Man tränade skott på mål samt uppvärmning. Antalet 
var så många att barnen fick delas upp i flera grupper 
och de fyra ledarna hade fullt upp. Ett flertal föräldrar 
tittade intresserat på.

Träningen eller lek med boll håller på 9 gånger på 
Kedumsvallen på torsdagar. 
Ledare för lek med boll är: Charlotte Brynolfsson, 
Pia Rydberg, Linda Engblad och Jeanette Gustavs-
son.

Text och foto Staffan Erro

Tankar om att försöka göra något positivt av den ”gamla 
grushålan i Skattegården” föddes på ett styrelsemöte 
med intresseföreningen under vintern 1997. Syftet var 
att skapa en trevlig mötesplats för alla, stora som små. 
Efter överenskommelse med berörda markägare star-
tade uppröjningsarbetet med hjälp av dåtidens ALU-ar-
betare, samt diverse entreprenörer som grävmaskin för 
att ta bort stubbar, stenar och sly. Mycket ideellt arbete 
har sen utförts av intresseföreningen. Omklädningsrum, 
dansbana, bryggor, hopptorn, toalett, iordningställande 
av grillplats och anläggning av gräsmatta är exempel på 
det ideella arbete som utförts genom åren. 
Sommaren 1998 hade vi kommit så pass långt med an-
läggande av en badsjö, att vi kände oss mogna för invig-
ning. Detta mynnade ut i en sommarfest med diverse ak-
tiviteter som Arentorpsloppet, badkarsrace och ankrace. 
Ett stort tack vill vi rikta till alla familjer som genom 
åren ställt upp och skött ordningen kring badsjön, trots 
den skadegörelse som hela tiden skett och sker. 

Arentorps intresseförening/Lennart Andersson

Arentorps badsjö 10 år



Kommer ni ihåg Arentorps vattenfestival 4 juli 1998? 
Här är några foton ur Göran och Britta Ehn:s album

Preliminärt program för badsjöns 10-års jubileum den 16 augusti
Vid föreningshuset
Loppis,
Kaffe och lunchservering

Vid badsjön 
Eftermiddagen
Paddlingsrace 
Metartävling
Pilkastning
Bollkastning
Kaffeservering

Kvällen
Knytkalas
Underhållning
Dragning på lotterier

Mer information kommer senare!

Har du något du vill skänka till vår loppis 
kontakta 
Lennart Andersson, 132 09
Helene Gustavsson, 134 35
Anna-Karin Karlsson, 131 00

Samla ihop ett lag och konstruera en 
flytfarkost att tävla med i paddlingsracet. 
Frågor besvaras av medlemmarna i Badsjögrup-
pen!

Ett stort listlotteri kommer att säljas inför fes-
ten med finfina priser

Passa på att ta med nära och kära för en 
heldag i Arentorp!

Välkomna!


