
Familjerally
4 oktober

Start mellan  
kl 13:30-15:00 

från föreningshuset
Ordgåta, tipsfrågor, bingo och 
 aktiviteter utefter fina vägar.

Fika i föreningshuset
Välkomna!

Jubileumsdag/
Hemvändardag
26 september
Se hela programmet på 

sista sidan!
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NR 3 2015

 www.arentorp.com                      kedumsbladet@arentorp.com

Välkommen till
 Öppet Hus 

den 26/9 kl 11-15 

Kom och kolla på våran verksamhet 
och nya lokaler, vinn en surfplatta.

Vi bjuder på fika!

Grattis k
ossan 

10 år!



BERGSLIDENS
   SERVICE

Reparationer av traktorer, grävmaskiner, bilar
 + diverse uppdrag inom reparationer

0705-513423
Jan-Åke Wiktorsson

Kedumsbladet ges ut i samarbete 
mellan Intresseföreningen, Hembygdsfören-
ingen och Sportklubben. 
Det ges ut med fyra nummer per år. 

Planerad utgivning 2015: 
vecka 8, 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, tele 0709-180 903   
kedumsbladet@arentorp.com

Annonsera i Kedumsbladet, 100 kr/nummer 

Där inget annat anges står Kerstin Larsson 
för text & bild

Alla Kedumsblad går att läsa på hemsidan                                                                                                             
  www.arentorp.com

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



Motionsdans i 
Arentorps föreningshus

 23/9 Dönnes
 21/10 Kenneths
 18/11 Hasse Peters

 kl 18.00-21.30
 Inträde 100 kr

Vi bjuder på kaffe och smörgås

Välkomna!

I Församlingshemmet
•	 Stick- och virkcafé i församlingshemmet varje 

onsdag 18.00-20.00
•	 ”Kyrkresa” 11 september. Anmälan omgående.
•	 Luncher i Arentorps församlingshem 12.00 

 17 september,  
 Carina Sagen berättar om diakoni. 
 22 oktober,  
 Karin Ekenvi berättar om Svenska kyrkan i  
 utlandet. 
 19 november, Birgitta Jonsson berättar och  
 visar bilder från sina vandringar.

•	 Södra Kedums kyrkliga syförenings auktion hålls 
i församlingshemmet 17 november 18.00.

•	 Dörrkranstillverkning i församlingshemmet 26 
november 18.00-20.00

För anmälningar och frågor ring Solveig Sundström 
0512-133 10.

Lös krysset och lämna det 
hos Sigrid Karlberg eller 
Britta Hermansson, Store-
gårdsvägen eller i postlådan 
vid Föreningshuset senast 1 
 november
Av  18 inlämnade lösningar 
har tre vinnare dragits. 

Lösningen till kryss nr 2

Krysset

De får två skraplotter var-
dera!
Vinner denna gång gör:
Bertil Johansson
Stina Andersson
Inger Bäck
Grattis!

Namn...............................................................Tel..............................

1 Kul spel 1 Epistel
5 Lutande 2 Kan jury vara
9 Har sommarens skyar varit 3 Ulf Glad

11 One 4 Med E en tös
12 Flod i Europa 5 Blir mjölk lätt
13 Gunnar Magnusson 6 Okänd
14 Populär dryck 7 Hetsar
16 Asfågel 8 Kan sugas upp
17 Sommar Ö 10 Växer på mon
21 Usch å fy 15 "Gubbe"
23 Försäkringsbolag 16 Gnälla
25 Söderblom 18 Klockan 14
26 Käpp 19 Data Åke
27 Hasse på TV 20 F.d. Thailand
29 Ryggsäck 22 Årstid
30 Färgnyans 24 Rackarunge

26 Docka
28 Ostdjur
29 Ung flicka

LodrättVågrätt 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



Södra Kedums  
hembygdsförening

Bygdevandring
Den 15 juni samlades en intresserad skara för att delta 
i årets bygdevandringen. Den började i kohagen där 
gamla Stallbergs by förr låg. Sven, Tomas och Mats 
Larsson guidade oss i ett grönskande landskap med 
korna som nyfikna åskådare. Kaffe intogs i Stallbergs 
lantbruks lunchrum.
Under kaffepausen berättade Mats om gårdens his-
toria och den senaste tillbyggnaden. Därefter delades 
deltagarna upp i två grupper för en guidad tur i kos-
tallarna.

Resa 2015
Första besöksmålet var Hjulet i Vårgårda. PMU:s se-
cond hand-affär. Börje Jonsson tog emot oss. Han 
berättade och visade ett bildspel om utvecklingssam-
arbetet de bedriver.
Därefter styrdes kosan mot Södra Åsarps kyrka. Jan-
Åke Hansson berättade om 1100-tals kyrkan och lite 
glasbrukshistorier.
Glasets hus i Limmared var nästa mål. Där hann vi 
med en guidning i museet, se glasblåsning och äta 
en god lunchbuffé. Därifrån gick färden mot Ulri-
cehamn, under rundresan i staden och närområdet, 
berättade guiden Agneta Tjäder om Ulricehamns his-
toria. Resan avlsutades med kaffe vid Basta kvarn.

Bara glada  miner bland flickorna bak i bussen

Tack alla som har hjälpt till att hålla 
ordning kring badsjön denna sommar. 
Det har varit relativt lugnt i sommar, sitt-
gruppen som var borta ett tag har hittat hem 
igen. 
Badsjögruppen vill gärna ha fler medlem-
mar, vill du vara med kontakta Agneta 
Ryngefors, tel 0731-836295

Konstnären Lasse Åberg designade 
”vår kossa” som han kallar ”Kobism” i 
samband med Cow Parade i Stockholm 
2004. För 10 år sedan var han här och 
invigde sitt konstverk.

Cow Parade var en internationell konstutställning med skulp-
turer föreställande kor. Dessa målades av lokala konstnärer  
och ställdes ut i olika städer över hela världen. Efter utställ-
ningen auktionerades korna ut för välgörande ändamål.
Cow Parade startade i Zürich 1998. 

källa: Wikipedia



”Nutidens lärande – att lära för framtid”
Många har egna upplevelser av barnomsorg, förskola, verk-
samhet för 6: åringar och fritidsverksamhet, som man själv 
upplevt eller kommit i kontakt med. Alla har upplevelser och 
minnen från sin egen skolgång, eftersom den har varit och är 
obligatorisk, som man bär med sig, och som kanske bildar en 
grund för vad man tycker och tänker om skola idag.
Vår skola i Arentorp, har nu varit verksam i 60 år, 1955-
2015, och det kommer vi att fira, och visa, den 26 september 
tillsammans med samtliga verksamheter i vår enhet, där det 
finns fler år att fira. Fritidshemmet 25 år, ”nya förskolan” 5 
år.
Vid jubiléet kommer vi att visa ”nutidens verksamhet”. Varje 
tid strävar att skapa den skola som passar samhällets krav. 
På 1800-talet och det tidiga 1900-talet skapades en folkskola 
som skulle leverera lydiga och flitiga arbetare. 
Idag ställs kravet att utbilda för entreprenörskap, kreativitet 
och livslångt lärande. Skolan är och har alltid varit en arena 
för ideologiska motsättningar och politikerna har under åren 
genomfört genomgripande förändringar i styrdokument och 
organisation.
I vår enhet har vi reflekterat över vad det är som är skillnader 
från ”då till nu”, vilket var riktigt intressant, eftersom vi har 
olika ”ryggsäckar” med oss - bakgrund, en åldersspridning 
på 44 år, individuella minnen, med oss från barnomsorg och 
skola m.m. 
Här följer nu några exempel på förändringar.

Förskola: 
Har gått från att huvudsyftet var omsorg (barnstugeutred-
ningen 70: tal) till att idag ha ett tydligt lärandeuppdrag i lä-
roplan för förskolan (Lpfö).
Föräldraledighet har förändrats från att endast vara 180 da-
gar (70: talet) till att idag omfatta 18 månader.
Tidigare var det endast de barn till förvärvsarbetande eller 
studerande som vistades i förskolan, nu är det i stort sett 
samtliga barn som har möjlighet till förskoleverksamhet i 
olika omfattning.

Förskoleklass:
1976 infördes en skyldighet för Sveriges kommuner att er-
bjuda plats i förskola för samtliga 6-åringar 525 timmar per 
år, vilket kallades allmän förskola. På den tiden var det an-
tingen heltidsförskola (och ingick i tidigare daghem/dagis) 
eller deltidsförskola (tidigare lekskola/lekis) som gällde.

Arentorps förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskola

Förskoleklassen infördes, 1998, vilket innebar skyldig-
het för kommunerna till att erbjuda plats i förskole-
klass. Verksamheten styrs av samma läroplan som fri-
tidshemmet och grundskolan.

Fritidshem: 
Gått från omsorg till ett tydligt pedagogiskt lärande-
uppdrag i läroplan för grundskolan.
1980-talet ett komplement till hemmet. När social-
tjänstlagen ändrades 1995 överfördes fritidshemmen 
till skolbarnsomsorgen och då ändrades inriktningen 
till att fritishemmen skulle komplettera skolan. Detta 
ledde till att fritidshemmen växte samman med skolan 
lokalmässigt, organisatoriskt och verksamhetsmässigt. 
Målet med detta är en gemensam syn på barns lärande 
och utveckling (gemensam läroplan med förskoleklass 
och grundskola).

Skola: 
Dåtid: plikt, disciplin, lydnad, ämneskunskaper, samma 
undervisning till alla, en lärare per klass alla ämnen, 
specialklasser, institutioner, ”klinik” mm.
Nutid: inflytande och delaktighet, utveckla förmågor, 
elever vet vad de förväntas lära sig och är med i dis-
kussioner kring sitt eget lärande och utveckling, värde-
grundsarbete, arbetslag, krav på lärarlegitimation, olika 
former av läromedel, digitalisering.  

Vi, barn, elever, pedagoger och ledning, hoppas 
att Du är ”nyfiken” på att besöka våra ”nutida” 
verksamheter på förmiddagen den 26 september, 
och kanske reflektera och dela med dig av Dina 
egna minnen under denna ”hemvändardag” i 
Arentorp.

Anna-Lena Klasson
Rektor/Förskolechef



Örjans
fotbollskrönika

Sedan förra krönikan i mitten av maj så har det spelats 
en hel del matcher. 
Om vi börjar med herrarna, så hade de spelat sex match-
er och var med i toppstriden. Sedan kom det en tung 
period med oavgjort hemma mot Ardala, som kvitterade 
i sista minuten. Därefter två bortamatcher i rad mot de 
båda topplagen Mellby och Lidköpings United och båda 
matcherna förlorades med uddamålet. Nästa match var 
mot Källby på hemmaplan och där blev det storstryk 
med 4 -1. 
Under denna period tvingades vi också till ett tränar-
byte. Den sociala biten fungerade helt enkelt inte mellan 
spelartruppen och tränaren, det hade ingenting med det 
sportsliga att göra. Förra årets tränare Anders Svantes-
son hoppade in igen efter någon veckas betänketid och 
då började segrarna komma igen. 
När dessa rader skrivs har man sju raka segrar. Efter 
midsommar besegrades både Järpås och Saleby på bort-
aplan med klara siffror och innan semestern blev det 
även tre poäng hemma mot Hällekis/Trolmen. Efter 
sommaruppehållet har det fortsatt i samma stil. Först 
vinst borta i derbyt mot JK 10 med 2- 1 efter ett sent 
avgörande. Därefter 5 -2 mot Trässberg hemma, 5- 1 mot 
Norra Härene borta och senast 4 -1 mot Rackeby på Al-
mesåsen. Så nu är det kontakt med topplagen igen. Två 
poäng upp till Lidköpings United på kvalplatsen, men 
hela sex poäng fram till serieledande Mellby. Men det 
fina är att man skall möta både United och Mellby på 
hemmaplan om några veckor. Det bäddar för en spän-
nande upplösning.

För damerna har det gått betydligt trögare. Senast jag skrev 
hade man ändå tagit två segrar på fem matcher men därefter 
följde en tung period med fyra raka förluster. 
Först blev det stryk i Ulvåker med 3 -0 och sedan två hem-
maförluster i rad mot Hörnebo och Vartofta och till sist 2- 6 
mot seriefavoriterna Falköpings KIK. 
Ytterligare två matcher spelades innan uppehållet och då gick 
det betydligt bättre. Först lyckades man knipa en poäng borta 
mot Vänersborg och till sist en säker seger mot Våmb med 
5 -1. 
Hösten startade borta mot Skara och där blev det 3 -3 efter 
att Skara kvitterat på en straff  i slutminuterna. Sedan blev 
det en 1- 0  förlust hemma mot Råda och senast förlust i Ti-
daholm med 2 -1 efter en 1 -0 ledning i paus. 
Det vill sig inte riktigt för tjejerna och just nu befinner man 
sig på en kvalplats nedåt. En mycket viktig match spelas den-
na helg på Kedumsvallen när Ulvåker kommer på besök. 
Det krävs nog en seger för att man inte skall åka ned en 
division.
-
Ett verkligt glädjeämne under året har damernas U lag varit. 
Man är fortfarande obesegrade efter 10 matcher, nio segrar 
och en oavgjort och med den fantastiska målskillnaden 53 -9 
och chansen att vinna serien ser mycket god ut. Laget består 
mestadels av yngre tjejer plus några äldre. Dessa yngre tjejer 
spelar även i F16 -laget och där leder man också sin serie med 
en poäng före Vänersborgs FK. Man har dock en match mer 
spelad men man möter Vänersborg hemma om någon vecka.

Till sist herrarnas U -lag som håller till i mitten på sin serie. 
De har vunnit fyra av elva matcher hittills.
Välkoma upp till Kedumsvallen och Almesåsen för att följa 
den spännande avslutningen av årets seriespel. Det kan ju 
faktiskt bli en lång höst då det kan bli kvalspel både för herr  
och dam laget.

Örjan Johansson

Återstående matcher:

Damlaget
Lör 5/9 kl. 15.00  Ulvåker  Kedumsvallen
Lör 12/9 kl. 15.00 Hörnebo borta
Lör 19/9  kl. 14.00  Vartofta  borta
Lör 26/9  kl. 15.00  Falk. KIK  Kedumsvallen

Herrlaget
Lör 5/9  Kl. 15.00  Ardaka borta
Sön 13/9 Kl. 15.00  Lidk.United Kedumsvallen
Sön 20/9  Kl. 17.00  Mellby  Almesåsen
Lör 26/9  Kl. 15.00  Källby  borta
Sön 4/10  Kl. 15.00  Järpås  Kedumsvallenl



Under vecka 34 var jag i Liberec, Tjeckien med lands-
laget i MTB-O (mountainbike-orientering) för att delta 
i juniorklassen på VM. Det var mitt första mästerskap 
med landslaget och jag åkte dit för att samla på mig nya 
kunskaper och erfarenheter till framtida tävlingar. Men 
det visade sig att det skulle bli bättre än så… 
Jag blev i våras uttagen till landslaget för att vara med 
på junior-EM men fick då lämna återbud i sista stund 
på grund utav en fotskada i samband med en fotbolls-
match.
VM bestod utav fyra tävlingar - sprint, medel, lång och 
stafett. Terrängen i Tjeckien är väldigt kuperad mot här 
hemma på Varaslätten. Under långdistansen tog vi 690 
höjdmeter på 14km, vilket var fågelvägen på banan. I 
själva verket tog jag en hel del extra höjdmeter på de 
drygt 20km jag körde under långdistansen. För att ha 
något att jämföra med så är det ca. 230 höjdmeter från 
Hällekis upp till toppen (Högkullen) på Kinnekulle. Så-
ledes motsvarar Kinnekulle endast en tredjedel av höjd-
skillnaden på damjuniorernas långdistansbana.

Första tävlingsdagen var det medeldistans och jag gjor-
de ett klart godkänt lopp enligt mig själv. Tyvärr gick 
bakväxeln sönder på cykeln när jag hade några kontrol-
ler kvar, vilken ledde till att jag tappade mycket tid på 
det. Jag kom på 18:de plats trots teknikstrulet. Med en 
hel cykel hade det kunnat bli en topp fem placering.
Andra dagen var det sprintdistans som gick i en bland-
ning utav skog, parkområde och villaområde i staden 
Turnov. Det hade regnat en hel del under de tidigare 
dagarna vilken gjorde att det var som såpa på stigarna i 
bokskogen. Jag gjorde inget bra lopp denna dagen men 
blev trots det 16:de tjej.

Grattis Elvira till 
bronsmedaljerna i 
världsmästerskapet! 
Här berättar Elvira själv om tävlingarna och 
sina upplevelser av världsmästerskapet:

Efter en så kallad ”vilodag”, där vi cyklade upp till den högsta 
toppen vid Liberec (Ještěd), var det dags för långdistansen. 
Detta var den distans som jag sett fram emot allra mest då jag 
visste att jag kunde ha en fördel fysiskt sett tack vare de rena 
MTB lopp jag kört i år. Det skulle visa sig att jag hade helt rätt 
då jag lyckades komma trea och ta min första mästerskaps-
medalj, trots dålig kartkontakt under större delen utav loppet 
och ett sämre vägval där jag tog många höjdmeter extra som 
jag hade kunnat undvika. Jag hann även med att göra vurpa 
och samtidigt tappa vattenflaskan vilket resulterade i att jag 
körde alla 90 minuter i ca. 25 grader utan vätska. 
Sista dagen var det stafett och jag körde andra sträckan i da-
mernas juniorlag tillsammans med Rebecka, Nyköping och 
Kajsa, Falun. Efter första sträckan växlade Rebecka till mig 
som sjua. Jag körde upp laget till en tredjeplats och Kajsa 
lyckades hålla denna placering ända in till mål.

När jag summerar veckan i Liberec kan jag inte annat än vara 
nöjd med min prestation. Jag tog två bronsmedaljer under 
mitt första världsmästerskap, där jag aldrig haft en tanke på 
att jag skulle kunna komma hem med någon medalj alls! 
Totalt tog Sverige två guld och fyra brons, vilket är det bästa 
resultatet någonsin.

Elvira Larsson



                www.arentorp.com    kedumsbladet@arentorp.com

För drygt 60 år sedan startade Evert Larsson det 
som idag heter Arentorps Legoindustri. Idag är det 
fem av hans barnbarn: Peter, Pauline, Mattias, An-
dreas och Alexander samt Alexanders fru Sofie, som 
tillsammans driver företaget. 
Arentorps Legoindustri är en kvalitetscertifierad 
mekanisk verkstad som arbetar med legotillverkning 
inom skärande bearbetning. Företaget sysselsätter 
för närvarande 16 personer.
I år har de byggt ut nya kontorslokaler och perso-
nalutrymmen. Verkstadsdelen har på så sätt fått mer 
utrymme.
Den 26 september blir det öppet hus, med rundtur i 
verkstaden och de nya lokalerna. 

Program 26 september:
I skolan:
9:00 Välkomna
9:15 Verksamheter startar 
 verksamhet i förskoleklass, åk 1-6
 Utställning o. visning fritidshem
 Visning o. presentation förskola
 Information Arentorp skolas föräldraförening
10:00-11:00 ”Rast” – Föräldraförening och föräldra  
 råd serverar fika (kostnad), eleverna serveras  
 ”enkel skollunch”.
10:15 Uppträdande på scenen Edmunds Big band  
 med Ragnhild, Jörgen och Malin
11:00 Verksamheterna fortsätter
12:00 Avslut i skolan

Tipspromenad från skolan till föreningshuset
Start 11.30-12.30

I Föreningshuset:
12.00-14.00  Lunchservering 
12.00- 16.00 Klassfotoutställning
  Hantverksutställning
  Lotterier

På Kedumsvallen:
15.00 Arentorp Helås FK - BK-KICK,  
  Div 2 Norra,damer

Välkomna!

Midsommar
Nästan 80 personer slöt upp runt midsommarstång-
en vid boulbanan, när det var dags för årets ”små 
grodorna” och alla andra traditionella danslekar. 
Som vanligt var det Jörgen Nilsson som spelade och 
som vanligt hade alla med sej fika att avnjuta i grön-
gräset när dansen var avklarad. 
En tradition, väl värd att hålla vid liv!
Nästa år kommer Mikael Bjelkholm, Sanny Naess 
med flera att fixa midsommarstången.

Foto Mikael Bjelkholm

Hjälp oss fylla förenings-
huset med utställningar 
av olika slag den 26/9. 
Sysslar du med något konsthant-
verk eller har någon annan sam-
ling att visa, kontakta Susanne 
070-2245595 eller Elisabeth 070-
4924995 för mer info.


