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Extrastämma
ons 12 september
kl 19.00
i
Arentorps
föreningshus
Ta chansen att få svar
på dina frågor om bredbandsbyggnationen
Läs mer på www.sviber.se
Sydvästra Vara Fiber
Ek.förening
Fredric Köpsén hittade den här orkiden, en nattviol, på vandringen på ”De vilda blommornas dag” och fångade den så här fint på bild.
Läs mer på mittuppslaget!

S Kedums
hembygdsförening
60 år

firas den 14 oktober
Samlingar i Kyrkstallet och församlingshemmet är öppna från kl 13.30.
Tipspromenad med start vid Kyrkstallet 14-14.30
Kaffe o tårta i församlingshemmet
ca 15.30, därefter
kåseri av Sven-Olof Hasselplan
Lotterier

Välkomna!

Familjerally
söndagen 21 oktober
start kl 13-14
från
Arentorps föreningshus

Välkomna!

På gång!
Extrastämma fiberkabelföreningen

12/9 kl 19.00

Lunch i Församlingshemmet

20/9 kl 12.00

Motionsdans i Föreningshuset

26/9 18.00-21.30

Motionsdans i Föreningshuset

10/10 kl 18.00-21,30

60 års jubileum hembygdsföreningen

14/10 från 13.30

Lunch i församlingshemmet

18/10 kl 12.00

Familjerally

21/10 kl13.00-14.00

Motionsdans i Föreningshuset

24/10 kl 18.00-21,30

Motionsdans i Föreningshuset

7/11 kl 18.00-21,30

Lunch i församlingshemmet

15/11 kl 12.00

Motionsdans i Föreningshuset

21/11 kl 18.00-21,30

Motionsdanser
i Föreningshuset
kl 18.00-21.30
26/9
10/10
24/10
7/11
21/11
5/12
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Kedumsbladet ges ut i samarbete
mellan Intresseföreningen, hembygdsföreninge och Sportklubben.
Det ges ut med fyra nummer per år.
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
Där inget annat anges står Kerstin L för
ord och bild.

Ryda-luffen
Den 18 augusti anordnades Ryda-luffen i Kedumskogen.
Ryda-luffen är en medeldistanstävling som arrangeras utav Ryda SK.
Det var ca 400 personer som trotsade regnet och gav
sig ut i skogen för att leta kontroller. Många tyckte
det var fin terräng och kluriga men roliga banor.
Orientering är en sport som man kan utöva hela livet och det är aldrig för sent att lära sig. Det är roligt att orientera och man utvecklas hela tiden. Att
kunna orientera är viktigt även om man inte är någon tävlingsorienterare. Det finns flera olika typer
av orientering, några exempel är orienteringslöpning, skidorientering och mountainbikeorientering.
Saker som varierar varje tävling är terrängen, tiden
på dygnet (dagen eller natten) och distansen (sprint,
medel, lång, ultralång eller stafett). En bana är aldrig
den andra lik!
På tävlingar träffar man mycket folk i alla åldrar. Det
finns klasser som passar alla och där man även kan
springa/gå ihop med en vän om man vill. Man kan
också alltid anmäla sig direkt på plats. Man tillbringar ofta en halv dag ute på tävlingar för att springa sin
bana och umgås med vänner.
Om man vill börja orientera har Ryda SK OL-skola
för alla åldrar och nivåer. Vill man veta mer om detta
har Ryda SK information på sin hemsida, www.rydask.se
Vill man prova på orientering på egen hand finns
naturpasset. Naturpasset arrangeras utav över 500
orienteringsklubbar i Sverige. Kartor ritas och kontroller sätts ut av klubbarna så att du sedan kan ta
dem i den takt och ordning du vill under juli-september. Ryda SK har flera varianter av naturpasset,
påderas hemsida står mer o de olika varianterna och
var det finns att köpa.
Elvira Larsson

Cyckelfest
Lördagen den 18 augusti samlades 42 st förväntansfulla cyklister i föreningshuset kl.16.
Efter utdelandet av kuverten och lite mingel gick startskottet för att öppna förrättskuvertet. De som hade
fått denna rätt på sin lott skyndade sig hem för att förbereda och invänta sina fyra gäster.
Varmrättskuvertet öppnades kl 18. De som skulle servera sina gäster denna rätt fick nu skynda sig hem. Efterrättskuvertet öppnades kl 20.
Om arrangörerna får ihop schemat under en sån här
kväll så ska man träffa olika personer på alla ställen.
Vilket är spännande och väldigt kul och trevligt. Under kvällen serverades bl.a. kräftor, västerbottenostpaj,
räk- o avokadotårta, dumplings, kycklingpasta m kantareller, mangosorbe, chokladmousse och en mycket
god glasstårta på chokladbotten. Alla glada cyklister
träffades sen igen i föreningshuset för lite kaffe o kaka
och vinstudelning i lotteriet efter en mycket trevlig
kväll
Anna-Karin Lindberg

BLOMMORNAS DAG DEN 17 JUNI 2012
KEDUMSBERGEN-LINDÅSEN

Vi var ett 20-tal deltagare som söndagen den 17 juni på
”Blommornas dag” samlades vid Almesåsen under förmiddagen för vidare färd till Lindåsen ett par km söder ut
längs Kedumsbergens östsida.
Lindåsen
Efter att ha parkerat bilarna vid vägkanten intill den aktuella platsen som heter Lindeberget vid Lindåsen, började
vi vår upptäcksfärd tillsammans med de båda guiderna
från den lokala naturskyddsförenigen Karl-Johan Lidén
och Tomas Lindström på den närmaste ängen, som breder
ut sig framför Lindeberget. Det kan tilläggas att ”enmilsspåret”, som utgår från Almesåsen passerar strax intill.
För övrigt kunde man notera att det fanns en betydande
botanisk kunskap hos många av deltagarna som deltog.

Ängsslåtter (-hävd)
Trädslag som alm, ask och hassel, vilka växer på ängar som
slås med lie regelbundet (slåtter= hävd). Deras löv bryts
snabbt ner och humifieras (förmultnas). På så sätt skapas
mullstruktur, vilka med hjälp av t.ex. maskar dras ner i
jorden och blandas med mineraljorden.
Ängen
På ängen intill Lindeberget hittar man gärna grässorter
som Ängssvingel på näringsrik kulturmark, och halvgrässorter som Harstarr på näringsrik, fuktig mark. Andra växter kan vara Stormåra, Ängskovall och Daggkåpa.

Lindeberget
På berget ser man olika sorters blommor som antyder att
det har funnits ängsslåtter och bebyggelse. Svinroten som
växer i halvskuggan är överblommad vid det här laget, men
avslöjar samtidigt att marken har använts för slåtter.
Denna växt intar en särställning , och dess anpassning belyser några viktiga principer, som är giltiga för åtskilliga
ängsväxter. Den var likaså en mycket uppskattad och viktig
vinterfoderväxt under ängsbruksepoken.
Gräset Backskafting är sällsynt och växer på kalkhaltig, torr
mark. Det finns Fågelbär och Stenbär, vilket också bekräftar
att det har funnits bebyggelse tidigare. Svartbräken finns i
bergsspringer i klippväggar i halvskuggiga partier, och på
något ställe hittar vi den sällsynta släktingen Gaffelbräken.
Våra båda ambitiösa cirkelledare letar förgäves efter en hybrid mellan de båda arterna.
Midsommarblomster eller Skogsnäva är lämplig att plocka
några exemplar av nu vid denna årstid. Blåsippan är sedan
länge överblommad, men finns talrik på berget, och är en
nyckelart.

Grönsten
Grönsten är en äldre benämning på olika basiska magmatiska bergarter. Det är på denna markgrund som vi också
ser den sällsynta Trolldruvan”, vilken växer på kalkhaltig,
näringsrik mullmark med sina giftiga svarta bär. Nejlikväxten Bergglim föredrar torr mark, och förekommer likaså på
Lindebergets gamla kulturmark.
Vid anteckningarna
Björn Fridner
Fotograf Fredric Köpsén.

S Kedums hembygdsförening
Många som åker förbi kyrkstallet, kanske varje dag,
har nog funderat på vad som finns därinne. Nu har
du chans att se hembygdsföreningens samlingar,
både i Kyrkstallet och på Församlingshemmets övervåning. Den 14 oktober har vi öppet samlingarna
från kl 13.30. Kyrkstallet stänger vi igen ca kl 15,
men i församlingshemmet fortsätter vi längre.

Där bjuder vi också på kaffe o tårta.
En f.d Arentorpare, Sven-Olof Hasselplan, underhåller
med historier från sin uppväxt i Arentorp.
Om du vill kan du, på vägen mellan kyrkstallet och församlingshemmet delta i en tipspromenad.

Välkomna!

Vandring i Lillestan!

S Kedums hembygdsförenings årliga vandring var i år förlagd till området mellan föreningshuset och skolan, det
område som ibland kallas Lillestan.
Vandringen började med ett besök i Arentorps Legoindustri där en av delägarna, Roland Larsson, på ett intressant
sätt berättade företagets historia. Deltagarna fick sedan,
uppdelade i smågrupper, en guidad tur genom verkstaden.
De ca 30-talet deltagarna påbörjade sedan vandringen utmed Kedumsvägen. Flera boende utmed vägen fanns med
och kunde redogöra för ålder, ägarförhållanden mm om
fastigheterna.
Benämningen Lillestan tros härröra från tiden före laga
skiftet då alla bönder hade sina gårdar belägna i byn kring
kyrkan. Dagsverkare och hantverkare däremot, fick bosätta sig där det var magert och inte gick att odla och det blev
som en egen liten ”stad”.
Regnet kunde inte hålla sig borta, så därför var det skönt
att kunna sitta i sportklubbens lokal för att som avslutning
på kvällen dricka vårt medhavda kaffe.

Hembygdsresa

Som vanligt ordande hembygdsföreningen en resa,
sista lördagen i augusti.
I år gick färden mot Borås.
Första stoppet blev Fristad, där vår guide för dagen,
Roland Persgården, mötte upp. Nästa stopp blev Hedareds stavkyrka. Efter kaffe o fralla i församlingsgården berättade församlingens guide, det lilla kapellets
historia. Kyrkan är Sveriges enda bevarade stavkyrka
från 1500-talet.
Från Hedared fortsatte resan via Hestra parkstad och
Viareds företagspark till lunchpaus vid Borås Golfbana.
Efter lunchen blev det en rundtur inne i Borås innan
besök på textilmuseet. Det var sista veckan museet
var öppet i dessa lokaler. Hela museet kommer att
flyttas till Simonland, vilket beräknas ta ca två år.
Efter det intressanta museibesöket guidades vi genom
bl a Bredared och Gingri tillbaka till Fristad där vår
guide tackade för sig.
Därefter återstod hemresan då de rätta svaren på
ditresans tipsfrågor avslöjades. Resekommitén bestående av Bertil Johansson och Britt-Marie Johansson
samt busschauffören tackades med applåder.

FOTBOLLS
KRÖNIKA
Nu återstår det ca en månad av årets fotbollssäsong och man kan nu börja skönja hur det
kommer att sluta.
För att börja med damerna så har de verkligen vuxit in i div IV-kostymen under hösten.
Under våren förlorade de tre raka matcher
mot Vänersborg, Wargön och Edet. Nu under
hösten har de tagit sju poäng på dessa matcher
och totalt har de fem raka matcher utan förlust. Detta innebär en säker mittplacering och
dom kan varken vinna serien eller åka ur.
Dam U-laget har också gått bra i höst och har
tagit tre raka segrar. De har faktiskt chans att
vinna serien, men tabellen haltar och det är
svårt att säga hur det kommer att sluta.
Herrarnas A-lag har haft det tuffare i höst och
liksom under våren har inte marginalerna varit
på rätt sida. Två oavgjorda har det blivit innan
första höstsegern kom mot JK 10 förra helgen.
Eftersom det är en serieomläggning på gång så
åker hela fem lag ur serien så det ser verkligen
dystert ut för grabbarna i A-laget. Chansen
finns dock kvar men det krävs förmodligen seger i samtliga återstående matcher. Motstånder
ser överkomligt ut så det är ingen omöjlighet.

Herr U-laget hade väl ingen vidare vårsäsong men de
har verkligen tagit sig i kragen under hösten. De är
fortfarande obesegrade under hösten efter tre spelade
matcher och ligger på en sjätte plats.
På tal om att vara obesegrade så går C-laget fram som
en ångvält. 14 spelade matcher och 14 segrar. Källby är
enda laget som kan hota, men förhoppninsvis så säkras
seriesegern om några veckor.
Återstående matcher
Dam A
9/9 17.00
15/9 17.00
22/9 15.00
30/9 16.00
Herr
15/9
23/9
29/9
7/10

A
15.00
15.00
15.00
15.00

Sollebrunn
hemma
Lödöse/Nygård borta
JK 10
borta
ENV
hemma
Trässberg
Nossebro
Råda
Skogslund

borta
hemma
borta
hemma

Samtliga hemmamatcher under hösten för seniorlagen
spelas på Almesåsen
Örjan Johansson

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

www.tjsgräv.se

• LAMELLGARDINER
• SKÄRMGARDINER
• BALKONGSKYDD
• DUSCHPERSIENNER
• INBROTTSGALLER
Mossbekämpning
m.m.
på tak m.m.
www.dahlbergsmarkiser.se

NYHET!

Kedumskrysset
2

6

Lös krysset och
lämna det hos Sigrid
Karlberg eller Britta
Hermansson,
Storegårdsvägen eller
i postlådan vid
Föreningshuset
senast 1 november
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Vinnare av kryss nr 3:
Göran Ehn
Inger Jonsson
Bo Fredriksson
Grattis!!
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SIFFERMALL

Denna gång vill vi
ha riktigt många
svar!
Tre vinnare får två
Sverigelotter var!

V
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1
4
6
11
12
13
14
16
18
21
22

Gala
Otta
Gren i OS
Vd
Ungdomsförbund
Där föddes Evert Taube
Drilla
”Gubbe”
Lyser ovanifrån
Ost
Om och om igen

Lodrätt
3
4
5
7
8
9
10
11
15
17
19
20

ORD

Edward Kennedy
Snötopp
Orup
Ona
Ej vanligt flicknamn
Bluff
I lingonskogen
Har sommaren varit
Stoppning
Fel
Sjöfågel
Böj med skål

Sida 1
Luncher i Arentorps församlingshem klockan
12.00

•

20 september. Anita Ingvarsdotter berättar om sjukhuskyrkans arbete samt sjunger o
spelar.

•

18 oktober. Birgitta Brandberg och Ari
Laaksonen berättar och visar bilder från sin
och Solveigs resa till Taizé.
Sida 1

•

15 november. Barbro Johansson och Berith Gustafsson visar tavlor, sjunger och spelar.

•

13 december. Jullunch. Håkan Gustafsson sjunger
advents-och julsånger.
Anmälan till jullunch senast 6 december till tel
13310.

Midsommar 2012
Midsommaraftonens förmiddag bjöd på
vackert väder och ca 65 personer kom
till gräsplanen vid boulebanan för att
dansa kring stången eller lyssna på dragspelsmusiken från Jörgen Nilsson.
När alla var nöjda på att dansa smakade
innehållet i fikakorgarna bra.
Årets midsommarstång kläddes av Annelie Wahlström, Andreas Kroon, Veronika och Andreas Sällberg
Nästa års kommité består av Mats Larsson o Boel Klang.

Ett smakprov på hembygdsföreningens föremål:

De är skänkta och dokumenterade av Lars-Åke Claésson.

Denna skomakarbänk med tillbehör har tillhört
August Klasson, f 1863, död 1946. Från 1891
utövade han sitt skomakeri i den lilla stugan i
Småbergen

Trehjulig barnvagn tillverkad i
trä är från slutet av
1800-talet. Maja(f
1855) och August
(f 1863) Klassons
fem barn, födda
1887-1898 har
blivit skjutsade i
denna

Detta redskap, en bläkta, är troligen från andra
hälften av 1800-talet ochanvändes för att skilja
agnarna från kornen och kommer från August
Klasson, Småbergen, S Kedum

Handdrivet tröskverk, troligen från
slutet av 1800-talet

