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De vilda
blommornas dag
söndagen den 17 juni
Följ med naturskyddsföreningen och utforska
Kedumsbergets flora och
fauna.
Samling vid Almesåsen kl
10.00
Medtag fika

Vilda blommor i Stallberg, bl a midsommarblomster, slåttergubbe och hundkex

Bygdevandring
måndagen den 18 juni
kl 18.30
Samling vid Arentorps legoindustri där
vi får en guidad tur.
Därefter går vi en promenad till skolan
och tillbaka
Vårt medhavda fika intas vid Kedumsvallen

Midsommarfirande
på midsommarafton
kl 11.00
vid boulbanan
Jörgen spelar
Ta med kaffekorg

Välkomna
Välkomna!

På gång!
De vilda blommornas dag
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Nyheter från
Syd Västra Vara Fiber
För den som inte hört det förut kan vi berätta att vi nu har skrivit på samarbetsavtalet
med VaraNet, vilket är ett stort steg framåt i
processen att erbjuda fiber till alla på landsbygden. Vi är också klara med projektering
nummer två, bortsett från Arentorps tätort.
Den gladaste nyheten av alla är dock att vi
blivit beviljade det så kallade kanalisationsstödet vilket kommer att täcka ungefär en
tredjedel av investeringskostnaden.
Mycket arbete återstår dock och ju fler som
hjälper till desto snabbare kommer vi framåt. I dagsläget räknar vi med att kunna sätta
spaden i marken i början av hösten. Före det
ska dock alla markavtal förstås vara klara
och vi behöver dela upp vårt område i ännu
mindre delar för att få en så smidig och heltäckande organisation som möjligt.
Mindre delar innebär att vi behöver fler områdesansvariga. Att vara områdesansvarig
innebär helt enkelt att vara en länk mellan
styrelsen och hushållen/företagen i det tilldelade området och föra information åt båda
hållen. Känner du dig manad att hjälpa till –
hör av dig snarast till någon i styrelsen.
Vi är också glada att äntligen kunna öppna
vår hemsida den 1 juni. www.sviber.se
Där kommer sammandrag från styrelsemöten och andra möten att presenteras tillsammans med övriga nyheter. Där finns även en
kalender som kommer att fyllas med aktuella händelser. Håll gärna koll där!

Kedumsbladet ges ut i samarbete mellan Intresseföreningen,
hembygdsföreninge och Sportklubben.
Planerad utgivning 2012:
vecka 6, 22, 36 och 47.
Vi behöver material senast en vecka
innan utgivningen, gärna tidigare!
Bidrag mejlas eller lämnas till
Kerstin Larsson
kerstin@arentorp.com
Tele 0709-180 903 el 13343
Vill du annonsera i Kedumsbladet är
priset 100 kr/nummer

Vi vill också passa på att uppmana alla
er som ännu inte bestämt er – bestäm er
snart! Kalkylen beräknas på antal fastigheter och förändras förstås när det tillkommer
fler. Siffrorna kan gå både uppåt och nedåt
beroende på var i området fastigheterna
ligger.
En trevlig sommar önskar vi i styrelsen alla
medlemmar och blivande medlemmar!
Vid pennan
Jeanette Ekström
jea.ekstrom@telia.com
0733-93 66 66

S Kedums
hembygdsförening

De vilda
blommornas dag!

Vi i styrelsen har under våren träffats i arkivet för att sortera och renskriva bildtexter
för alla bilder vi fått från Kedumsgården. Nu
avvaktar vi ”Kulturlyftet” en satsning som
skulle kunna hjälpa oss att digitalisera bilderna.

De vilda blommornas dag arrangeras i
hela Norden. I Vara kommun är det naturskyddsföreningen som ordnar blomstervandringar. I år är det Kedumsbergens tur.

Årets bygdevandring startar med ett studiebesök på Arentorps Legoindusri. Därefter går vi Kedumsvägen efter till skolan och
tillbaks igen till Kedumsvallen, där vi intar
medhavd fika.Vi hoppas att det som vanligt
kommer många och att de som vill delar
med sej av sina minnen o kunskap om bebyggelsen i ”Lillestan”.
Resa är planerad till den 25 augusti med
rikting mot Borås med omnejd. Mer information om den kommer senare, men reservera dagen redan nu eller anmäl dej till
Bertil eller Britt-Marie

Kerstin Larsson

Cykelfest i
Arentorp!
Lördagen den 18 augusti
kl 16:00
samling vid Föreningshuset
Du kommer att få cykla runt i bygden och äta förrätt, varmrätt och
dessert och umgås med trevliga
”arentorpare”.
En av rätterna kommer du att få
tilllaga för 6 personer.
Hoppas att detta låter intressant
och
trevligt och att du vill hänga på!
Startavgift 50 kr/pers
Mer info får du vid anmälan!
Anmäl er senast 1 juli till:
Pernilla Bjelkholm 0705-476289
Viviann Ljungsberg 0706-597086
Anna-Karin Lindberg 13555, 0705463555

Kommunen avgränsas i väster av Kedumsbergen, som är en fortsättning på
Vänerbäckenets centrala förkastningslinje. Denna nord-sydliga höjdrygg bildar en
välmarkerad ledlinje i slättlandskapet.
Berggrunden inom kommunen består till
största delen av röda eller grå gnejser,
som har en ålder av ca 2000 miljoner år.
Grönstenen är en ”svartgranit” och finns
som små, spridda förekomster i Kedumsbergen, Slädene och Ulfstorp.
På Kedumsbergen söder om Almesåsen
vid Lindåsen finns ett botaniskt mycket
intressant område ”Lindeberget”. Berget
består av grönsten. I det intressanta fältskiktet finns bl.a. Svartbräken, Gaffelbräken, Slåttergubbe, Jungfru-Marie nycklar,
Nattviol, Slåtterfibbla, Stor blåklocka, Blåsippa, Brudbröd, Midsommarblomster etc.
för att nämna några intressanta växter.
Vi kommer även att besöka ogöslade beteshagar vid Hörryda och ekhagar vid
Stallberg.
Medtagen fikakorg öppnas vid Malma fornstuga. Alla intresserade hjärtligt välkomna!
För
ytterligare
information
kontakta Carl-Johan Lidén tel.: 711 49 eller Tomas Lindström tel.: 406 79 (SNF)
text Björn Fridner

VWQ-kväll
På Skärtorsdagskvällen kom drygt 100 glada och förväntansfulla personer till föreningshuset 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 ”smidigt” 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

Kosläpp i Stallberg

Vädrets makter var på vår sida när
vi anordnade årets kosläpp. I solsken
fick besökarna återigen se när Stallberg släppte ut 80 av sina drygt 200
kor på vårbete.
Mellan 500 - 600 personer tog chansen att beskåda detta skådespel när
glada och ystra kor släpps ut.
Man hade även möjlighet att gissa på
vilken ko som sprang ut först. Detta
lyckades Magnus Werner, Arentorp
med bäst då han lade sin röst på 455
Nancy. Därmed vann han en kylväska med olika sorters ostar sponsrade
från Arla.
Samtidigt med kosläppet hade man
också möjlighet att gå en tipspromenad, klappa några av gårdens
kalvar, sitta och fika på stora halmbalar, även åka en tur med traktor och vagn. Man kunde också
provsitta några av gårdens maskiner vilket var ett populärt inslag.
text Vivanne Ljungsberg
foto Kerstin Larsson

STORT TACK !

till Stallbergs lantbruk AB för gott
samarbete kring
kosläppet och Tack
till alla som hjäpte
till inför och under
ko s l ä p p s d a g e n !
Intresseföreningens
aktivitetsgrupp

FOTBOLLSKRÖNIKA

Damlagets nyförvärv och träningsläger

Vårat lilla damlag har växt inför detta år. Det
har kommit tre nya spelare från Vedum: Linnea, en stark försvarsspelar/mittfältare, Natalie, energisk yttermittfältare som hatar att
förlora och Sandra, en outtröttlig försvarsspelare som blivit ett av våra anfallsvapen,
från ENV kom Ester, mittfältare som blir
bättre för var match hon spelar, samt en del
nygamla spelare som har snörat på dojorna
igen. Så vi har två lag, A och U i seriespel i
år och det ska bli kul att följa dem.
Detta året började egentligen förra året när
vi startade våran korvförsäljning som lade
grunden för vårens träningsläger i Spanien.
Tjejerna är kreativa så det har funnits många
idéer hur vi skulle sponsra vår resa. Det blev
bl a en lyckad loppmarknad och städning på
Scandia elevator. Tack alla ni som har stöttat
oss under denna tid.
Det var 27 spelare + ledare som flög ner och
hamnade strax utanför Benidorm. Där genomförde vi 5 träningar och en match mot
ett Div 3 lag från Uppsala. Inför den matchen
så hade en del spelare sån träningsverk så
dom fick backa ner för trapporna men väl på
plan bet dom ihop och genomförde matchen
stabilt Vi förlorade dock med 0-2 efter två
snabba omställningar i början av matchen
Hemma igen från sol och värme till VINTER!
brr, men planen på Almesåsen har varit bra
och vi har kunnat träna ute på gräs.
Hans Ryngefors
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Så har då fotbollsäsongen dragit i gång med
mycket matcher, skiftande väder och blandade resultat.
Om vi börjar med Dam-A-laget så gjorde
de en bländande seriepremiär hemma mot
Frisco och vann med stora siffror. Efter detta
blev det betydligt tuffare motstånd och tre
raka förluster inkasserades, innan Emtunga
besegrade i derbyt med 5-0. Detta betyder
sex poäng och en mittenplacering och vad
man kan bedöma så här i inledningen så är
det rätt så stora skillnader mellan topplagen
och bottenlagen. Damerna kanske inte riktigt räcker till mot de bästa lagen men mot
lagen i botten har det ju blivit två storsegrar.
Det finns även ett Dam-U-lag med i seriespel
detta år som spelar i mellersta reservserien.
Endast tre matcher har spelats när dessa rader skrivs och än så länge är man obesegrade. En seger och två oavgjorda har det blivit
i inledningen av serien.
Herrarnas A-lag har inlett serien betydligt
bättre i år än förra året. Sju matcher har
spelats och resultet är tre segrar och fyra förluster och man är med och fightas om sjättesjunde platsen som betyder att man får spela
i div V även nästa år. Spelmässigt har det
fungerat mycket bra i de flesta matcher men
tyvärr har inte marginalerna funnits på rätt
sida varje match. I tre av matcherna har det
ramlat in mål därbak i slutminuterna.
U-laget , som förra året vann sin serie, har
haft det betydligt motigare. Endast en poäng
på fyra matcher har åstadkommits och just
nu en jumboplats.
C-laget, däremot, har gått som tåget. Fem
raka segrar, de flesta med stora siffror, och
serieledning. Det verkar som att Källby Clag är ungefär lika bra för även de vinner
med ungefär lika stora siffror varje match.
Lagen möts i sista omgången , förmodligen
avgörs det då.
Örjan Johansson
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SIFFERMALL

Vinnare av kryss nr 1:
Ida Esberg
Mait Granat
Göran Ehn
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Grattis!!
Lösning till förra krysset:
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Vågrätt		
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Blyg blomma
Grönare på andra sidan
Vill vi se på Erik-dagen
Nyttiga blå
Gårdvar
Finns en typ av hassel
Huvudstad
Var avgörs Eurovision Song
Contest 2012
Sagoslut
Lever på lasten
Firar med Astrid
Värdera högt

Lodrätt
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Tele...................................................

och lämna det hos
Sigrid Karlberg eller
Britta Hermansson,
Storegårdsvägen eller
i postlådan vid
Föreningshuset
senast 5 augusti
Vinn skraplotter!
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Namn................................................

Lös krysset
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Årstid
Omgående
Arbetar på Skandia Elevator
Dofter gott
Huggverktyg
Sjö nära Åre
Gås
Stenstod
Pica Pica
Nattvardsbröd
Nordisk gudinna
Tre kungar och två damer
Liten låda
Attling

Sida 1

Sida 1

Ur hembygdsföreningens arkiv

Bröderna Anders o Erik Andersson i Kocklanna på
en traktor från 1927 och en självbindare av märket
Herkules. Fotot taget 1942.
Bilden är en gåva till hembygdsföreningen av Erik
Andersson

TJ:s Gräv & Markservice
0706-740555 0512-13294
Grävning & Betongbilning med minigrävare.

www.tjsgräv.se

Valborgsfirande

Stort tack till alla företagare
som sponsrat fyrverkeriet:

Årets vårtalare var Arentorps skola
och barnomsorgs rektor Anna-Lena
Claesson.
Hon hade bl annat intervjuat barn
om vad de tyckte var bra med våren
och berättade att för henne var det
bästa att hitta de första vårblommorna och höra olika fåglar första gången för året.
Traditionsenligt förgylldes kvällen också med brasa
och vårsånger framförda av Ryda- S Kedumskören,
och avslutades med ett fantastiskt fyrverkeri!

Arentorps Legoindustri
Bertil Johanssons Mekaniska
Byggnadsfirma Örjan Johansson
BÅ Karlssons Måleri
Dennis Adlers Bygg
JO Svenssons Åkeri
Karlbergs El
Kedners Sågverk
Ljungsbergs Ekonomi & Konsult
Skandia Elevator
Stridsbergs El

Musical på fritids

Arbetet med musikalen startade efter
februarilovet,
barnen fick välja i vilken
grupp de skulle vara
i. Skådespelare, välkomst- och bakgrupp,
scenarbetare och kulissgrupp. Ca 80 barn
har på olika sätt deltagit. Barnen har gjort
det mesta själva och
kommit med ideer och
förslag till hur saker
ska göras.
Vi arbetar hela tiden
utifrån våra mål som
utgår från läroplanen.

Folk och
rövare i
Kamomilla
stad

Annie läser körschemat

Johan och Andreas bakar muffins

Barnen hjälper varandra

Fikat som serverades på kvällen bestod av:
”Musikalmuffins toppade med grädde och strössel”

Några dagar innan premiären
stod det klart att vi inte skulle
få plats i gymnastiksalen. Då
över 200 nära och kära anmält
sej fick vi göra två föreställningar på kvällen samt en för
skolan och förskolan. Mellan
de två kvällsföreställningarna
fanns fika att köpa. Det var
fantastiskt att så många ville
komma. Redan nu finns det
önskemål från barnen att göra
en ny teater nästa år.
Text o bild, Anna-Karin Karlsson
o barnen på fritids

