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Internationellt besök i Arentorps föreningshus

Årsmöten

Röda orset
S Kedums hembygdsförening
Arentorps intresse
och byggnadsförening

Deltagarna från nio länder bjöds på en traditionell svensk bygdegårdsfest som en del av avslutningen för projektet Village
Development Plans. Läs mer på sidan 3.





















Onsdagen den 27/2
kl 18.30
i församlingshemmet
Underhållning av
Jörgen Nilsson,
Kaffe, lotterier
VÄLKOMMEN

ARENTORPS
SPORTKLUBB
Kallar till

ÅRSMÖTE
Söndag 24 febr.
kl. 15.00
i klubblokalen
Välkomna!

På gång 2008!!
Håll utkik på hemsidan, i postlådor och på anslagstavlor efter mer information!

22 februari Standup-Jan Bylund i Föreningshuset
24 februar Årsmöte i klubblokalen
27 februari Årsmöte i Församlingshemmet
20 mars
30 april

Äggsexa i föreningshuet
Valborgsmässofirande i grushålan

AIBF
ASK
AIBF/S K hbf/RK
AIBF/ASK
AIBF

Stöd våra föreningar, bli medlem!
Arentorps
intresse
och byggnadsförening
Medlemavgiften 100:-/
hushåll
Bankgiro 243-3118
Kassör Susanne Löfman
tel 132 78

Södra
Kedums
hembygdsförening
Medlemsavgift 50:-/person
Postgiro73 84 31 – 6
Kassör Kurt Fredriksson,
13370

Det är tack vare ert stöd som föreningarna kan bedriva sina verksamheter.
Vi samarbetar bl a om Kedumsbladet och hemsidan www.arentorp.com
men dessemellan har vi olika inriktning på våra verksamheter och aktiviteter.
Intresseföreningen är de som har mest kontakt med kommunen och
driver utvecklingsfrågor, sköter miljö, föreningshuset och badsjön här i
Arentorp.
Hembygdsföreningen vill väcka intresse för vår hembygd och värna
vårt kulturarv.
Sportklubben aktiverar många genom fotbollen och bjuder på underhållning på Kedumsvallen.
Dessutom försöker vi ordna olika typer av aktiviteter som vi hoppas ska
intressera många.
Alla föreningar behöver frivilliga medarbetare och om fler hjälps åt blir
ju inte arbetsbelastningen så stor.

Välkommen att vara med!!

Arentorps
Sportklubb

Medlemsavgift 200:-/person
och 100 :- för medlemslotteri
Kontakta Karl-Gustav Svensson , 13004

Planerade utgivning och manusstopp för 2008
manus
NR 1 7/2		
NR 2 16/5		
NR 3 14/8		
NR 4 24/10		

utgivning
v8
v 22
v 35
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

Village Development Plans.
Arentorps intresse-och byggnadsförening har under ca
2 år deltagit i Leader+ projektet Village Development
Plans.
Syftet med projektet har varit att små orter ska ta fram
lokala utvecklingsplaner, aktivera fler lokalinvånare och
få ett utbyte med människor från småorter i andra länder.
Från Vara kommun har förutom AIBF, Kvänums och
Vedums intresseföreningar deltagit. Förutom orterna i
Vara kommun har byarna Branderup i Danmark, Bentelo i Nederländerna och Kinvara och Eyrecourt på Irland deltagit.
Vid slutseminariet deltog också representanter från Polen, Lettland, Litauen, Finland och Ungern. Projektleda-

Nästan alla var med och dansade kring granen
tat. På bordet låg häften med bords- och snapsvisor
och sångerna leddes av Ragnhild Ehn-Wite.
Efter maten fick alla deltagarana prova på våra
svenska ringlekar runt granen, bl a Vi äro musikanter och små grodorna. För musikunderhållningen
under kvällen stod Cederbergs combo orkester och
för sången svarade Jörgen Fredriksson och Ragnhild
Ehn Wite.

Ragnhild och Jörgens sång blev som vanligt mycket uppskattat
re i Sverige har Maria Eriksson varit och hon är mycket
nöjd med resultatet. Förutom workshop och föreläsningar bjöds deltagarna på studiebesök i Kvänum och
Vedum.
På tisdagskvällen var det så dags för en traditionell bygdegårdsfest i Arentorps föreningshus. Gästerna bjöds
på traditionellt smörgåsbord som blev mycket uppskat-

Deltagare från Polen, Nederländerna och Litauen minglar

I en paus kom några ungdomar från Varaslättens
buggare och visade sina färdigheter på dansgolvet.
Det blev en lyckad kväll och gästerna var mycket
nöjda och mycket imponerade av våra duktiga musiker, sångare och dansare.
Kerstin Larsson

Så här nöjda och imponerade blev gästerna när de så ungdomarna dansa!

Tätortsvandring 2008
och
projektet ”Vi bor på landet”
I veckan som gick
träffade vi tjänstemän
och politiker från Vara
kommun för att göra
den årliga tätortsvandringen. Vi stämde av
vad som skett sen vi
träffades förra året och
gick igenom nya önskemål från vår sida.

hastigheterna ökat betydligt på den trafik som
ska köra rakt fram.
Vi ville även ha skyltar i
korsen som talar om åt
vilket håll Kedumsvallen ligger samt Föreningshuset.

Det vi vill att de ska
hjälpa oss med är att
få klart ishockerinken
som behöver tätas i
kanterna så inte vatten
rinner ut när man spolar för is. Vi önskar oss
en sittplats med tak i anslutning till ishockeybanan.
Där har vi även några skate-ramper på sommaren
som vi vill få hjälp med att rusta upp.
Vi pratade om vad man kan göra för att korsen ska
bli mindre farlig. Sedan det blev stopp-skyltar där har

Vi är med i ett projekt
som kallas ”Vi bor på
landet” där man kan
få ekonomisk hjälp att
rusta upp och utveckla
samhället. Vi gjorde
julbocken genom detta
projekt och vi ska göra
ett tak över sittplatsen
vid boule-banan. Vi har köpt in några rastplatsbord som
vi ska placera ut till våren och vi har beställt nya och
bättre anslagstavlor.
Vi ska försöka göra badsjön mer tillgänglig för de som
har svårt att ta sig fram genom att göra en mer handikappsvänlig nergång bredvid grillplatsen
I föreningshuset ska vi skaffa in material för att kunna
hålla lite konferenser där. På så vis hoppas vi kunna hyra
ut till företag som kanske ska ha lite seminarium eller
hålla nån kurs.

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

En sista del i projektet är att göra en inventering av
möjligheterna till lediga tomter i Kedum.
Vi är några stycken som håller på att knacka dörr där vi
kan se möjligheter till detta. Det är bara en intresseanmälan till kommunen att man kan tänka sig att släppa
till mark för nybyggnation eller om man har hus eller
befintliga tomter som man kan tänka sig sälja.
Har vi missat någon som vill anmäla sitt intresse så hör
gärna av er till nån i styrelsen för Intresseföreningen eller Hembygdsföreningen.
Annette Karlsson

Kedumskrysset
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Lös krysset och lämna det hos
Sigrid Karlberg eller Britta Hermansson,
Storegårdsvägen eller i postlådan vid Föreningshuset,

senast den 31 mars
du kan vinna skraplotter!
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Grattis Sigrid
Karlberg som
vann bildtävlingen i nr 4
2007
Bilden föreställer Cementfabrikens vägg mot
Kedumsvägen
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1. Skränig fågel
7. Först och sist
8. Lever i ost
9. Träl
11. Per Persas granne
13. ”Kurtan”
14. Namngivning
16. Trappor
17. Vial
19. Del av tårta
20. Gränsflod mellan Texas och
Mexiko
23. Görs i affärsvärlden
24. Gammalt betyg
26. Får ekan ibland
28. Streck
29. Fisk
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LODRÄTT:

2. Mången i semla
3. Underhålla
4. Har många kanaler
5. Besjöngs av Boo
6. En av fyra
9. Skridskoåkare
10. Chef
11. Skiva
12. En av tre
15. Ocker
18. Galning
19. Bruttonationalprodukt
21. Brio
22. Babian
25. Gryt
27. Adress till postanstalt

Bildtävling
Var har Anna fotat?
Tävla om en blomstercheck !
Lämna ditt svar i postlådan vid
Föreningshuset
eller till
Kerstin Larsson,
Arentorp Herregården 4
534 94 Vara
eller maila svaret till
kerstin@arentorp.com
Svara senast 31 mars

Foto Anna Johansson

1. Göran Ehn
2. Thora Olofsson
3. Anders Karlberg

FRAMGÅNGAR I
INOMHUSFOTBOLL
FÖR ASK
Herrseniorerna har spelat en hel del
inomhusturneringar under november-januari med
en hel del framgångar.
Bäst gick det i Sporttorget Cup i Vara som
spelades på konstgräset i Sparbankshallen. Det
blev totalseger av 24 deltagande lag efter seger
över Fotbollsgymnasiets lag i finalen och 5000:- i
prispengar. Bästa matchen gjordes i semifinalen där
nya div II-laget Annelund besegrades med klara 41.
Under julhelgen spelades den traditionella Varaalliansens turnering, också på konstgräset.
Första och andra gruppspelet gick bra, men i
semifinalen mot Levene/Skogslund blev det
tvärstopp och det blev alltså en tredjeplats.
De har även deltagit i DM i futsal, som är en
nymodighet under vintern. Futsal spelas på
gymastiksalsgolv och har delvis andra regler. Första
omgången spelades i Alléhallen Vara och där blev
det gruppseger före Vara vilket betydde att man var
klara för finalspelet i Grästorp
Åtta lag var kvalificerade för finalspelet , vilket
betydde två fyrlagsgrupper. I den första matchen
besegrades Ulricehamn med 2-1 och sedan blev
det 2-2 mot Gauthiod. Eftersom semifinalplatsen
redan var säkrad blev nästa match mot Alingsås

betydelselös och förlorades med 5-1. I semifinalen
ställdes man mot div I-laget Norrby från Borås och detta
slutade 1-1 och straffsparkar fick tillgripas och där vann
Norrby med 6-5. Surt, men en hedrande tredjeplats i
Västergötland är inte fy skam.
Den sista inomhuscupen spelades i Skara i
trettondagshelgen där Arentorp skulle försöka försvara
fjolårssegern. Detta gick inte alls utan det blev förlust i
kvartsfinalen för det reservbetonade laget.
Nu väntar försäsongsträning som f.n. bedrivs fyra
gånger i veckan innan träningsmatcherna börjar i mars.
Nytt för denna säsong är att det blir ett träningsläger i
Barcelona 6-11 mars.
Seriepremiären är som vanligt sista helgen i april.
Örjan johansson

Läs mer om ASK på
www.arentorp.com

SERIEMATCHER VÅREN 2008
A-LAGET
Fredag 25/4
Torsdag 1/5
Fredag 9/5
Tisdag 13/5
Lördag 17/5
Fredag 23/5
Tisdag 27/5
Lördag 31/5
Fredag 6/6
Måndag 16/6
Måndag 23/6
Fredag 27/6

DAM_LAGET
kl. 18.30
kl. 15.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 16.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Sävens BK borta
IFK Trollhättan hemma
Inlands IF borta
Råda BK hemma
Vara SK borta
FC Corner hemma
Alingsås IF borta
Trollhättans FK hemma
Bosna FK borta (Vänersborg)
Lidköpings IF hemma
Trollhättans Bois borta
Sävens BK hemma

Fredag 25/4
Fredag 2/5
Fredag 9/5
Lördag 17/5
Lördag 24/5
Fredag 30/5
Onsdag 4/6
Lördag 14/6
Onsdag 18/6
Måndag 30/6

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 18.30
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 15.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Levene/Skogslund hemma
Nossebro IF borta
Lilla Edets IF hemma
Wargöns IK borta
Upphärad/Åsaka hemma
Trollhättans FK DFF borta
Trollhättans Bois hemma
Skoftebyns DIF borta
Främmestads IK hemma
Levene/Skogslund borta

Damlaget spelar sina hemmamatcher under våren
på Almesåsen i Helås

Mingellunch
Mingellunchen i november lockade inte så många deltager som vi hoppats med de som kom blev mycket
nöjda.
Syftet var att välkomna alla nyinflyttade hit till Arentorp och ge information om våra föreningar och företag och tillfälle att mingla med ”gamla” arentorpare.
De som kom bjöds på lunch o kaffe. I köket jobbade
ungdomar från Torsbo resegrupp. Ann-Britt Martinsson, näringslivschef i Vara berättade om sitt arbete
och vad kommunen gör för att få fler att flytta till kommunen.
Sören Agham kom från Nordea och berättade om olika typer av sparande.
Fredrik Nelander och Ingemar Rogbrant, våra lokala politiker fick svara på frågor om bl a Kedumsgården och Förskolan.
Lena Julin visade Aloe veraprodukter som hon
säljer.
Efter maten blev det en liten modevisning med
kläder från Lovisas Connection och en liten dansuppvisning av Daniel Agrell och Lina Kedner
Dessemellan fanns tid att mingla och prata.
Innan det var dags att gå hem fick alla med sej en
liten gåva och en pinfärsk almanacka.
Kerstin Larsson

Tomtepromenaden
Som vanligt så promenerade ett 70-tal föräldrar och barn till
badsjön längs vägen som kantades av marschaller, för att lämna sina önskelistor till tomten, som satt vid elden och mös.
En del barn var blyga medan en del andra var mer framåt och
skulle sitta i tomtens knä.
Efter lämnandet av listorna så bjöds föräldrar och barn på
glögg och julmust samt pepparkaka nere på dansbanan, där
det även bjöds på div. julmusik för att förhöja stämningen.

Staffan Erro

Juldans i föreningshuset
Den traditionella julgransdansen var i år söndagen den 6
Januari i Arentorps föreningshuset.
Åke och Ines Andersson ledde sång och dragspelsmusik.
Det var runt 30 barn och lika många vuxna som sjöng
och dansade i två stora ringar runt granen.
Efter dansen var det fika och lottdragningar, sedan
avslutades eftermiddagen med ännu några julsånger och
långdans tillsammans med tomten. Till slut fick Tomten
dela ut godispåsar till alla förväntansfulla barn.

Nästa års juldans är redan inbokad till den 11 Januari kl. 15.00,
och de som håller i nästa års arrangemang är Anna-Maria och
Daniel Wennberg tillsammans med Susanna Carlsson och
Maguns Werner.
Vi som hade hand om årets dans hoppas att alla hade trevligt
och kommer tillbaka nästa år igen. Tack för oss!
Anna Johansson & Henrik Werner
Janette & Ulf Gustafson

