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Surfa in på  
www.arentorp.com

Nu har vår hemsida fått en 
ny kostym.  
Precis som här i Kedums-
bladet är det tre föreningar 
som samarbetar, Arentorps 
intresse och byggnadsför-
ening, Södra Kedums hem-
bygdsförening och Arentorps 
sportklubb.
Vi har en gemensam start-
sida och därifrån kan man 
gå vidare till varje förenings 
egna sidor. 
Några sidor är gemensamma 
som, På gång, Hitta till Aren-
torp,  Kontakta oss, Bilder. 
Du kan också läsa Kedums-
bladet på hemsidan. På näs-
ta uppslag kan du se vilka 
som jobbar med hemsidan.

Hur blir det med 
Kedumsgården och 
förskolan?  

 Rune Winsnes presenterade 
kommunens detaljplan i skolans 
matsal och kunde konstatera att 
det saknas drygt 10 miljoner för 
att kunna bygga enligt ritningen.

Vad resultatet blir återstår att 
se, men intresseföreningen fort-
sätter att jobba för att bygget 
ska komma igång så snart som 
möjligt.

Håll utkik i tidningar och på 
hemsidan efter mer informa-
tion!!

Välkommen 
till våra årsmöten.

Den 20 mars 
i Församlingshemmet 

kl 18.30

Underhållning 
av 

Heléne Frid och Lennart Johansson
Kaffeservering

lotterier

 • S Kedums Röda Korskrets
 • S Kedums hembygdsförening
 • Arentorps Intresse och byggnadsförening

Naturligtvis finns vår fina kossa med på hemsidan, fotot taget av Anna 
Johansson.



På gång 2007!!
20 mars, kl 18.30 Årsmöten i församlingshemmet S K hbf, RK, AIBF
5 april Äggsexa AIBF/ASK
14 april Kossans dag

Lördagspub, cowboytema/ countrymusik
AIBF
AIBF/ASK

29 april Buole - prova på,  AIBF bjuder på kaffe AIBF
30 april Valborgsmässofirande AIBF
28 maj Bygdevandring S Kedums hbf

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

Plan för utgivning 2007:
                manus stopp        utgivning

Nr 1: 5/2  v  9
Nr 2: 1/5  v 20
Nr 3: 14/8  v 35 
Nr 4:  28/10  v 46

Annonsera i Kedumsbladet
Helsida 400:-
Halvsida 200:-
Kvartsida 100:-
Annonsera 4 gånger betala för 3

Vill du ha en mindre annons t ex dagens 
ros, sommarjobb, köp & sälj, att man vill 
ha hjälp med gräsklippning eller något an-
nat, är det gratis. 
Ring eller maila!

Har du något annat du tycker vi ska skriva 
om i Kedumsbaldet, tveka inte att höra av 
dej! 

     Kerstin Larsson
E-post: kerstin.larsson@vara.se 
Telefon: 133 43 eller 0709-180 903

Boka redan nu

Äggsexa
skärtorsdag den 5 april

kl 19.30

Påskbuffé
Dans till Partyduon
Mer info kommer senare!

  Att hyra
  Mindre hus 60 kvm + källare, garage/verkstad
   Nyrenoverat.  
   Tel. 0512/134 79, 0708213479. 
   Annette



Foto: Kerstin Larsson

Vår nya hemsida är tillver-
kad av Calle Kabo. Calle 
studerar multimediateknik 
i Helsingborg. Han är snart 
färdig med utbildningen 
och söker jobb för fullt. 
Anknytning till Arentorp 
har han genom Frida Lars-
son, Herregården, som han 
är sambo med.

Surfa in på www.arentorp.com

Anneli sköter Intresseföreningens sidor och 
Kerstin tar hand om hembygdsföreningens 
del.

Anneli och Kerstin utgör också Intresseför-
eningens marknadsföringsgrupp.
Vi vill gärna ha fler med i vår grupp, är du 
intresserad av att skriva eller layout eller har 
du idéer om vad vi ska göra, så hör av dej. 
Anneli 0512-134 54
Kerstin 0512-133 43

En kväll bara för tjejer

Ett 50-tal tjejer i alla åldrar kom till föreningshuset 
när AIBF ordnade en tjejkväll. 
Hur vårsminkningen skulle läggas tipsade Cecilia 
Karlsson från Skönhetsstugan samtidigt som hon 
demonstrerade på Anna-Lena Karlsson. 
Margareta Milding från Body underkläder tipsade om 
vad man ska tänka på för att köpa rätt Bh. 
Birgitta R-Svensson hade med sig kläder och smycken 
från Green House. 
När kaffet var urdrucket mannekängade Agneta, 
Linda, Vivianne och Caroline i vårkollektionen från 
Green House medan Birgitta berättade. 
Efter visningen fanns möjlighet att prova, shoppa 
och beställa varor från företagen. 

Village Development Plans

Arentorps intresseförening deltar tillsammans 
med intresseföreningar från Vedum, Kvänum och 
Håkantorp i ett kommunalt projekt som i korta 
drag går ut på att man ska göra lokala utvecklings-
planer. 
Det är samtidigt ett transnationellt projekt där 
utbyte sker med kommuner i Irland och Holland. 
Som det är nu är det ofta kommunala tjänstemän 
som arbetar fram utvecklingsplaner  för att sedan 
visa kommuninvånarna. 
Tanken med projektet är att fler invånare från 
början ska vara med och arbeta fram planer och 
att man ska få bättre gehör för lokala ideer från 
kommunen och andra myndigheter.
Det internationella utbytet ska ge inblick i hur 
man arbetar på andra ställen i europa och ge in-
spiration till nya arbetsätt. I maj kommer besökare 
från Holland och Irland till Vara.

Vi hoppas kunna hitta många bra utvecklingsom-
råden och att vi ska få inspiration och stöd för att 
jobba vidare för Arentorp.
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Calle Kabo Kerstin Larsson, Anneli Lundgren

Vi är ansvariga för uppdateringen av 
Arentorp SK:s nyupptagna hemsida och 
ska göra allt vi kan för att hålla er alla in-
formerade om vad som händer i klubben.  
Martin är 19 år och går det samhällsveten-
skapliga programmet med inriktning språk 
i Vara. Martins tid utanför skolan används 
till att se på fotboll, göra läxor och jobba 
på NLT.  Victor går barn- och fritids-
programmet och hans fritidsintressen är 
fotboll och att spela dator. 

Martin Ahlin, Victor Lindelöf
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ARENTORPS
INTRESSE OCH BYGGNADSFÖRENIG
av Annette Karlsson

Kick off

Vi har haft en planeringsdag då alla som kan i intressefören-
ingens grupper träffas och planerar både stort och smått. Dels 
spånar vi på vad vi ska ha som gemensamma mål under året och 
dels sätter sig grupperna ner och planerar mer i detalj vad de 
ska jobba med.
Senare kommer våra respektive för en gemensam middag med 
lite aktiviteter. 

Dessa mål sattes att vi ska jobba för under 2007. En mer kon-
kret plan för arbetet görs senare

* Jobba för att skapa trivsel och gemenskap i S Kedum.
* Snöröjning gångbana lillskogen –försöka påverka kommunen.
* Belysning till kossan
* Genomfartstrafiken och hastigheter i samhället.
   Hur kan man få ner farten?
* Hastighetskameror
* Cykelväg genom hela samhället och till Vara.
* Bevaka Kedumsgården/barnomsorgen.
* Aktivitet i samband med att kossan ställs ut.
* Nybyggnation i Arentorp –informera om var det finns plane-
rade tomter.
* Utred behovet tomter kontra lägenheter. Finns det lägenheter 
till alla? 
* Diskutera vad vi kan göra för att få slut på förstörelse vid 
badsjön?
* Måla F-hus utvändigt
* Delta i kommunens projekt om lokala utvecklingsgrupper

Det här gjorde vi under 2006:

• Möten med politiker ang Kedumsgården
• Kommunfullmäktigemöten
• Info möten med kommunen
• Lokala utvecklingsgrupper
• Föreningsträffar i kommunen
• Tätortsvandring 2006 & 2007
• Kontakter och skrivelser till vägverket
• Tagit fram utvecklingsplan m ASK och HBF
• + gruppernas rullande arbete……
• Fotbolls-pub
• Lussepub
• Pubkvällar
• Äggsexa
• Oktoberfest
• Julgransplundring
• Familjerally
• Tomtebesök
• Valborgsmässofirande
• Midsommardans runt stången
• Filmkväll
• Disco
• Rensat rabatter
• Klippt gräs
• Planterat blommor 
• Planterat buskar
• Spolat is
• Skottar snö
• Rensar sly
• Kossan ut på grönbete
• Kossan in i båset
• Ljusslinga i granen
• Städdagar badsjön
• Krattar o sopar
• Håller ordning på badbryggor, 
• Utedass 
• Omklädningsrum
• Hopptorn
• Latrintömning
• Veckopassning av badsjön
• Lagt nytt golv i f-husets hall
• Målat om i F-husets hall
• Värmeslingor kökstaket (ute) f-huset
• Byggt en bardisk
• Slipat golv
• Lackat golv
• Inventerat
• Laga stolar
• Lagat bord
• Putsat fönster
• Städat efter uthyrningar
• Sköter uthyrningar
• Byter lampor
• Kollar värmen
• Lagat toaletter F-hus
• Bytt ut spisar F-hus
• Räkafton
• Sandar & skottar entré F-hus
• Varabuggarna
• Gammeldansarna
• Ny ishockeyrink
• Basketkorgar vid rinken
• Gett ut Kedumsbladet

Stöd intresseföreningen, 
lös medlemsavgiften

100 kronor/hushåll
Postgironummer 22 15 39 - 0 

Ju fler som hjälps åt 
desto fler mål kan vi uppnå 

och desto bättre blir Södra Kedum 
att bo i!



Grattis, Ann-Sofie Knutson
som vann förra bildtävlingen, vinsten var
hårvårdsprodukter från Salong Lena. 
Bilden föreställer informationstavlan vid 
infarten från Vara

Vågrätt:
1.  nr 1
8. ofta vid skolor 
10. drönare
12. sjukhus
14. mynt
15. Frank
16. Lennart Andersson
17. gosse i skolan
18. gräs
20. Agdas kompis
21. del i bok
23. gud
24. kom Carola som

LODrätt:
1. ja i norr
2. Ö
3. lågt land
4. Pelle Svanslös hemort
5. träd
6. bärnsten
7. vokaler
8. kälke
9. sånggrupp
11. brukar nordan
12. stretar
13. stöd för instrument
14. djungelorm
16. lupp
19. brukar påsk vara
22. öl
23. buske

Bildtävling
Vilken byggnad i Arentorp har vi 
fotograferat?
Lämna ditt svar i 
postlådan vid Föreningshuset 
eller till 
Kerstin Larsson, 
Arentorp Herregården 4
534 94 Vara

senast 10 april

Du kan vinna blomstercheckar!

Lös krysset och lämna det hos 
Sigrid Karlberg eller Britta Hermans-
son, Storegårdsvägen eller i postlå-
dan vid Förenings  huset, 
senast den 10 april
du kan vinna skraplotter!

Grattis till förra numrets vinnare:
1. Karin Karlsson
2. Eva Werner
3. Göran Ehn

N O V A   O B S  
O S T I N D I E N

V A   N I O   S O

E   V A K N A   S

M A O   O   P Y S

B   M A T T A   E

E L   S I A   G B

R E V A N C H E R
  A V S   K I L O
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Kedumskrysset



Tack
 alla sponsorer i vår almanacka
och tack alla ni som har köpt den. 
Den blev också i år uppskattad och lättsåld, 
så nu finns bara ett litet fåtal kvar om det är någon 
som ännu inte fått köpa.

Välkommen till vårt årsmöte
den 20 mars, kl 18.30 i Arentorps församlingshem 

tillsammans med Röda korset och Intresseföreningen

Musikunderhållning 
av

 Heléne Frid och Lennart Johansson 
kaffeservering  och lotterier.

DU  SOM  VILL  SJUNGA  I  KÖR

är välkommen till KEDUMSKÖREN, som övar

måndagar kl.18.30 
i Arentorps församlingshem. 

Sång och musik är rolig och nyttig sysselsättning i 
kamratlig samvaro. Vare sig man sjunger unisont 
eller i stämmor ger det en fin social samvaro.

         Välkommen i sångens tecken!

         Styrelsen genom Brita Ehn, ordf.

Har du fler idéer om vad vi ska göra i hembygdsför-
eningen?
Vill du vara med och ordna våra aktiviteter?
Tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrel-
sen.
Ju fler vi är desto roligare blir det!

Bli medlem i Södra Kedums hembygdsförening!
Medlemsavgiften är 50 kr/person och år
Vårt postgironummer är 73 84 31-6

Styrelsen fram till årsmötet består av 
Kerstin Larsson, ordf  133 43 
Kurt Fredriksson, kassör 133 07
AnnSofi Knutson, sekr 134 65
Sven Larsson, 80145
Britt-Marie Johansson 134 05
Åke Granath 132 56
Bertil Johansson 132  41 

Kedumskören vid sitt framträdande i S Kedums 
kyrka vid Arentorpsdagen  den 28 maj 2005

Ur verksamhetsberättelsen för 2006 kan vi konstate-
ra att vi ordnade två resor under året där hembygds-
föreningen sponsrade en stor del av busskostnaden.
Den 30 maj genomfördes en natur- och kulturvand-
ring tillsammans med Vara kommun då vi besökte 
Skandia elevator, gick en guidad tur i samhället och 
avslutade med kaffe vid badsjön. 
Vi hade också en bygdevandring vid Torpa

Inför 2007 planerar vi en bygdevandring i Herregår-
den den 28 maj.
En resa är tänkt till hösten och kanske en eller flera 
allsångskvällar vid Badsjön
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ASK:s A-lags matcher  2007
Fred  27/4   18.30 ASK-Lidköping
Fred  4/5     19.00 Vinninga-ASK
Tisd  8/5     19.00             ASK-Inland
Lörd  12/5   15.00            Skoftebyn-ASK
Fred   18/5   19.00            ASK-Vara
Fred  25/5   19.00            Råda-ASK
Onsd  30/5 19.00            ASK-Corner
Lörd  2/6     15.00           Lilla Edet-ASK
Onsd  6/6    17.00           ASK-Trollh Bois
Onsd  13/6   19.00          ASK-Elmer/Fåglum
Onsd  20/6   19.00          Skepplanda-ASK
Tisd   26/6   19.00          Lidköping-ASK

Fred   3/8   19.00           ASK-Vinninga
Fred  10/8   19.00          Inland-ASK
Tisd  14/8   19.00          ASK-Skoftebyn
Lörd  18/8 15.00         Vara-ASK
Fred   24/8   18.30         ASK-Råda
Lörd   1/9    15.00         Corner-ASK
Lörd   8/9    15.00         ASK-Lilla Edet
Sönd  16/9   15.00         Trollh Bois-ASK
Lörd  22/9   15.00         Elmer/Fåglum-ASK
Sönd  30/9   15.00        ASK-Skepplanda

Arentorp/Helås damlags matcher 
i division 5 Lidköpingsgruppen
Tränare för damlaget Marian Boljnakovic
29 april 16.00 Ardala - ASK/HIF damlag
6 maj 17.00 ASK/HIF – Skara kik
13 maj 15.00 Levene /Skogslund - ASK/HIF 
16 maj 19.00 ASK/HIF – Råda
20 maj 15.00 Tun - ASK/HIF
27 maj 17.00 ASK/HIF – Kållandsö
3 juni 18.00 Örslösa - ASK/HIF
10 juni 15.00 Edsvära/N Vånga - ASK/HIF
17 juni 17.00 ASK/HIF – Järpås
20 juni 19.00 ASK/HIF – Ardala

6 aug 19.00 Skara kik - ASK/HIF
12 aug 17.00 ASK/HIF - Levene/Skogslund
19 aug 13.00 Råda - ASK/HIF
26 aug 17.00 ASK/HIF - Tun
2 sept 17.00 Kållansö - ASK/HIF
9 sept 17.00 ASK/HIF – Örslösa/Söne
16 sept 15.00 ASK/HIF – Edsvära/N Vånga
22 sept 15-00 Järpås - ASK/HIF

En ny säsong stundar återigen på 
Kedumsvallen. 
I år med en viss spänning och nervositet inför vad komma 
skall. 
Flera kultfigurer har försvunnit, men samtidigt har några 
potentiella sådana också anslutit. Toni Gustavssons sejour 
på tränarbänken blev endast ettårig, han ersätts av Claes 
Johansson (tidigare i Elmer/Fåglum) och får assistans 
av Jesper Andersson (Vedums juniorlag). Två intressanta 
nyförvärv som vi givetvis hoppas kan bidra med sin erfa-
renhet och entusiasm. Övriga som har lockats till att dra 
på sig vårt orangea arbetsställ är mittfältaren Peter Mo-
gren (Nossebro), backen/mittfältaren Magnus Andersson 
(Helås) och målvakten Roger Karlsson (Tråvad). 
Den enda förlusten hittills är anfallaren Sebastian Eriksson 
(Emtunga) som återvänder till moderklubben. Trist med 
tanke på ”Sebbes” målproduktivitet och det faktum att 
han utvecklats till att bli en riktig profil här i Arentorp. 
I övrigt är det tänkt att evigt unge Tommy Werner ska 
varva ner och prioritera familjen, men vi vet ju alla hur det 
kommer att sluta… Eller hur, Tommy?

Våren bjuder annars på mycket ”fotbollsgodis” här på 
slätten. Serieförslaget har sett till att vi får vara med om 
flera stekheta derbyn. Bland annat väntar möten med 
antagonister som Vara SK och Elmer/Fåglum, båda 
uppflyttade efter ett lyckat fjolår. 
Förhoppningsvis kan dessa lag få upp förra årets pu-
bliksiffror på Kedumsvallen som var alltför låga för ett 
klassiskt lag som Arentorp. Med 2005 års tredjeplats och 
förra säsongens fjärdeplats i minne finns det självklart 
förhoppningar om en respektabel position även när 
serien summeras i höst. 
Med tanke på den strida ström av talanger som kom-
mer upp underifrån just nu och den tradition som ligger 
djupt rotad i Arentorp, ska det bli ett rent nöje att följa 
framtiden på nära håll. Det sägs att det är en hårfin 
skillnad mellan att vara realist och pessimist, men faktum 
är att det känns realistiskt att tippa Arentorp som ett 
topplag i år. Men å andra sidan har jag ju alltid varit en 
skrämmande usel tippare. 
Hur som helst: se till att ta er till Kedumsvallen i år för 
att stötta klubben och laget till att uträtta stordåd. 
Låt oss alla kämpa för att det 60-årsjubileum som vi firar 
ska krönas med en uppflyttning eller åtminstone med en 
underhållande säsong. 
Heja ASK!  

av Martin Ahlin



Ishockeyrinken har fått ny asfalt och en ny sarg. 
Nu hoppas vi bara på att det blir lite vackert vinterväder 
så att det blir fin is att åka på. Här är det Fredrik Eriks-
son som spolar.

ISHOCKEYRINKEN

....och kom med godispåsar

Man började med dans kring granen till spelman 
Jörgen Nilssons toner. Sångerna som man sjöng och 
gjorde rörelser till var b l a Prästens lilla kråka, Björ-
nen sover och Hej tomtegubbar. Sedan var det dags 
för kaffe och saft med hembakat fikabröd. Under fikat 
hade man lottdragning med leksaker och målarböcker 
mm som vinster.
Innan hemfärd kom tomten och hälsade på. Han hade 
med sig en stor säck som var full med godispåsar till 
de förväntansfulla barnen.
Julgransplundringen är något som man turas om att 
arrangera, detta år var det Thomas Johansson och 
Malin Häggblom och Andreas och Veronica Sällberg 
som höll i dansen.
Som ny kommitté för nästa år valdes Henrik Werner 
och Anna Johansson och Ulf  och Jeanette Gustafs-
son.
Hela dansen genomfördes utan ström, men var lyckad 
ändå.     

Thomas o Malin

Fo
to

: T
om

as
 Jo

ha
ns

so
n

Fo
to

: K
er

st
in

 L
ar

ss
on

Jultomten fick önskelistor...
När skymningen sänkte sej under söndagseftermiddagen 
var det många barn och föräldrar som följde de tända 
marchallerna från Föreningshuset. Promenaden ledde 
ner till badsjön där tomten väntade vid den värmande 
brasan på önskelistor. Intresseföreningen bjöd på glögg, 
saft och pepparkakor.

Söndagen den 14/1 
var det julgrans-
plundring i Aren-
torps föreningshus. 
Det var 49 personer 
som hade vågat sig 
ut i det stormiga 
vädret.

                          

Utför grävning och betongbillning med 3,5 tons
larvmaskin. Sladdning av grusvägar, Dammbindning.

Svets- och reparations arbete mm.
                         Thomas Johansson   Telefon:
                        S Kedum Östergården 6  0512-13294  0706-740 555
                       534 94   Vara                            Innehar F-skatt sedel
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