
KEDUMSBLADET
NR 4 2014

Vi dansar ut julen

Söndagen den 11 januari 
klockan 14.30  

i Arentorps Föreningshus 

•	 TAPASFIKA
•	 TOMTEBESÖK
•	 SÅNG & MUSIK
•	 GODISPÅSAR TILL BARNEN
•	 LOTTERIER MED FINA VINSTER

Välkomna alla Arentorpsbor, före detta 
Arentorpsbor och alla andra trevliga 
människor!  
Vi ser gärna att både mor- och farför-
äldrar, föräldrar och barn ses denna 
dag.

Vuxna 25 kronor och barn 15 
kronor

Varmt välkommen!

Tomtepromenad!

Söndagen 30 November
Start 17.00-17.30

Följ den upptända slingan från fören-
ingshuset ner till badsjön. (Ta gärna 
med en ficklampa)
Där bjuds det på glögg och peppar-
kakor. 
De barn som vill kan läm-
na önskelistan till tomten.  
Möjlighet finns att köpa Erikssons 
grillade korv med bröd för 15 kr st.  
Lotteri

Alla hjärtligt välkomna,  
gammal som ung!

 
Arentorps Intresseförening

Många fina små kalvar och stora kossor visade upp sej när  
Stallbergs lantruk hade öppet hus!

En liten barnhistoria från 
när mina barn var små 
och vi åkte förbi Stallberg:
-Titta mamma, så många 
kor! D--e är alldeles nya.
- Varför tror du det?
-Jo, de har ju prislappen 
kvar!

Kerstin



Tomtepromenad 30/11 Föreningshuset

Dans kring granen 11/1 Föreningshuset

Motionsdans 28/1 Föreningshuset

Motionsdans 25/2 Föreningshuset

På gång!

Kedumsbladet ges ut i samarbete mellan 
Intresseföreningen, Hembygdsföreningen 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   
kerstin@arentorp.com

Annonsera i Kedumsbladet, 100 kr/nummer 

Där inget annat anges står Kerstin Larsson för 
text & bild

Motionsdans i 
Arentorps föreningshus

28/1 Kenneths
25/2 Dönnes
Datum förm danserna i mars och april kom-
mer i nästa nummer

Kl 18,00-21,30
Inträde 100 kr

Vi bjuder på kaffe, smörgås o kaka

Välkomna!

Arentorps församling 
•	 to	27/11		Dörrkranstillverkning i försam-

lingshemmet kl. 18.00 – 20.00. Anmälan tel. 
13310 eller 15222. Kostnad för en krans och 
fika 100 kr/ familj. Extra krans 75 kr. 

•	 sö	7/12			Musikgudstjänst	i S. Kedums kyrka 
kl.18.00. Ryda- Kedumskören sjunger advents-
sånger. Malin Andersson är sångsolist. 

•	 to	11/12		Jullunch	kl. 12.00 i församlingshem-
met .Håkan Gustafsson medverkar med sång. 
Anmälan senast 5/12 till tel. 13310. 

•	 sö	14/12		Luciafirande	i S. Kedums kyrka 
kl.15.00. Miniorer och juniorer nedverkar. Ef-
teråt fika i församlingshemmet. 

•	 må	15/12	Julpyssel	i Arentorps försmlingshem 
kl. 17.00-20.00. Kostnad 40 kr/pers. 

•	 24/12		Julnattsgudstjänst	i	S.	Kedums	kyrka 
kl. 23.30. 
Malin Andersson och Anna Johansson medver-
kar med sång. 
	
	
	
	
	
	
	
	

Välkomna!
 

gm Britta Ehn

ti	6/1		Trettondedag	Jul			
Musikgudstjänst i S. Kedums kyrka 
kl. 16.00 med Göteborgs Vokalensem-
ble, som gästar oss för femte gånger. 
Bland körmedlemmarna återfinns 
Anna- Märta Leijon och Ragnhild Ehn.



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

Läs mer på nätet: sviber.se
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På höstlovet anordnade Arentorps Skolas föräldraförening för 3:e 
året i rad en reflexvandring. Ca 60 barn och vuxna kom rustade 
med reflexer och ficklampor. Innan de gick i väg i mörkret för att 
följa reflexer och svara på tipsfrågor fick alla barn varsin reflex och 
lott. Lottdragningen blev det sedan vid målet som var på Kedums-
vallen där det såldes korv med bröd.
Tack till alla som har sponsrat med vinster. Elkedjan, Benders, Vara 
Energi, Almas hus, Nordpolen, Sparbanken Skaraborg, Photomic, 
Vara Kommun ochRoupez Profile

Vi i Arentorps Skolas föräldraförening vill visa barn och vuxna 
hur viktigt det är med reflexer. Så därför har vi samband med Vara 
Brandmannaklubb genomfört 2 st mörkerkvällar. Det var ett 30 
tal bilar som slöt upp under dessa kvällar. Under ca 1 timme fick 
man se skillnaden mellan att vara mörk och ljusklädd i både hel 
och halvljus. Man fick köra en riggad testbana där det var blåljus, 
en mörkklädd och ljusklädd person, en cyklist och en joggare med 
mycket reflexer på sig. En väldigt nyttig kväll för både barn och 
vuxna.
Vi vill tacka Finja Betong och Arentorps Legoindustri som stod 
för sponsringen så dessa kvällar kunde genomföras.

Veronica Sällberg

Reflexvandring och mörkerkörning

Rätt svar och vinnare från Familjerallyt
Rätt	svar,	Barntips:
Cocosnöt, Lila, Pälsar, Skalbagge, Svärmors Tunga, Polen, Olaf, 
Räven, Helix, Toker, Vänern, Rosengård.

Rätt	svar,	Vuxentips:
Granblodsriska, 1971, Senegal, Lårbenshalsen, Amazonas, Sara-
jevo, En flod, Pangea, Den fjärde mannen, S M C, 22 november, 
Gallium.

  Nu har vi slutbesiktigat vårat nät och vi fick ovanligt 
rent protokoll enl. Reilers som utförde besiktningen. 
Vi har varit runt och satt snöpinnar och id-brickor på 
alla kopplingsskåp, och satt fast kabelhöljen ordent-
ligt där fibern passerar via stock över vattendrag mm. 
Så nu är det fysiska nätet helt klart. –Innan denna jul 
så kommer det i alla fall vara klart!
  Vi håller som bäst på med en hel del pappersarbete 
så att vi kan bli godkända som förening av länsstyrel-
sen och Post o Telestyrelsen, och få ut hela bidraget 
för kanalisationen.
  Vi arbetar också med några nya intressenter som 
Kvänum Energi projekterar åt oss. Vi har fått en 
budgetoffert som innefattar alla kostnader. När vi 
delar upp vad det kostar för varje fastighet, så blir 
det faktiskt ungefär den dubbla kostnaden mot vad 
vi ursprungliga medlemmar har betalat från början.

  De allra flesta verkar vara mycket nöjda med sina fi-
beruppkopplingar. En del som har haft problem har 
fått sitta i telefonkö hos telia, men när de väl kom-
mit fram så har telia löst det direkt, eller så har de 
skickat ny utrustning eller tekniker inom någon dag. 
Men vi har en medlem som det f.n. spökar ordentligt 
hos, hans telefon och bredband fungerar men har 
problem med TV:n . Topfibre ska åka dit och mäta 
reflexdämpningar.

Styrelsen gm Tomas Ljungsberg

Vinnare	på	Körordern
1 Yvonne Hamelius
2 Anders Johansson, Naum
3 Örjan Pettersson, Malma; 
4 Ove Johansson
5 Thomas Ehn, Vara
6 Stefan Andersson, Vara; 
7 Irene Åkesson, Ryda; 
8 Marita Toresson, Vara; 
9 Lennart Andersson, Gräs-
torp; 
10 Mattias Larsson
11 Peter Andersson, Vedum
12 Bosse Larsson, 
13 Helena Ringblom, Naum
14 Hammare Ingvar Leijer, 
Ryda

Vinnare	på	Ordgåtan:
1 Agneta Karlberg, 
2 Marita Toresson, 
3 BrittMarie Johansson, 
4 Erik  Löfman

Vinnare	på	lösa	tipslappar	
Vuxen:
Carola Larsson, Ingvar Leijer, 
Kerstin Pettersson, Nossebro; 
Yvonne Karlsson Mellerud, Su-
sanne Löfman, IngerJohansson, 
Per Karlsson, Olle Granath 

Godispåse till alla barn som 
lämnar in tips.



Stallbergs lantbruk

Bröderna och ägarna Thomas och Mats Larsson 
hälsade alla besökare välkomna till öppet hus.

Thomas och Mats Larsson är fjärde generationen Larsson 
i Stallberg. Gården köptes på 1880-talet av deras farfars far 
Anders Larsson, men Stallberg har uppenbarligen varit bebott 
länge, för farfar Gustav hittade en flintyxa och en flintkniv när 
han plöjde med häst på 20-talet. 
1880 bestod gården av ca 30 ha åker + ca 10 ha betesmark 
och skog. 1920 delades gården när bröderna Axel och Gustav 
skulle ta över, något som var mycket vanligt vid den tiden. 
1959 när Sven tog över efter Gustav bestod således gården av 
15 ha åker samt lite beten och skog. Det fanns 9 kor i lagårn 
som mjölkade ca 4000 kg /år eller ca 35 ton sammanlagt. Sven 
byggde om och till i flera etapper och skaffade också mer mark 
så att när Thomas och Mats blev delägare 1989 så fanns det 42 
kor och ca 65 ha åker samt lite bete skog. 

1993 byggdes nytt stall för mjölkor med plats för 120 kor och 
allt eftersom har också åkerarealen utökats med både tillköp 
och arrenden. En del mindre om - och tillbyggnader har gjorts 
under de senare åren och 2007 lejdes ungdjursuppfödningen 
ut så att fler kor kunde hållas i de befintliga stallarna, därefter 
har det funnits ca 210 mjölkkor på gården. Åkerarealen har 
successivt utökats så att det fanns ca 240 ha åker + bete och 
skog 2012, arbetsstyrkan var då ca 8 heltidstjänster och korna 
mjölkade ca 11.000 kg/ år eller sammanlagt ca 2.200 ton. 

Efter investeringen i nya stallar finns det plats för ca 420 kor 
och 450 ungdjur, åkerarealen har utökats och omfattar 2014 ca 
450 ha åker och ca 70 ha beten och skog. 
Det odlas vall, majs, korn och åkerböna på ca 350 ha som 
djurfoder och höstvete på ca 100 ha till avsalu. 

I mitten av november var det invigning och öp-
pet hus i den nya hypermoderna anläggningen i 
Stallberg

Pappa Sven var en av flera guider som visade 
runt och berättade om anläggningen

Korna hjälpte också till att visa finesserna; Här är 
en kossa som njuter av att bli borstad på ryggen!

En robot körde runt bland korna och sopade rent  
på golvet

Intresseföreningen och sportklubben stod för 
kaffe-och korvförsäljning och parkering. 
På en minimässa kunde man träffa leverantörer 
och samarbetspartners. Dessutom fanns flera 
stora traktorer och andra maskiner som inte 
minnst barnen tyckte var spännande att prov-
sitta.

Korna fortsätter att mjölka ca 
11.000 kg/ år och när stallet är fullt 
kommer det att levereras ca 4.400 
ton/år. Det motsvarar knappt 
15.000 svenskars mejerikonsum-
tion. 
Tack vare mjölkrobotar, utfod-
ringsrobotar och annan arbetsbe-
sparande teknik kommer arbets-
styrkan även fortsättningsvis att 
vara 8 -9 personer.

Mats Larsson



Då har vi återigen haft cykelfest. Vilket har blivit en årlig tradi-
tion, då det var fjärde året.
Lördagen den 13 september var det strålande väder, och 48 
stycken förväntansfulla cyklister samlades vid föreningshuset 
på eftermiddagen.
Där gick startskottet och alla trampade sedan runt i bygden för 
att inta god mat och umgås i härligt sällskap på olika ställen 
under kvällen.
Senare på kvällen var det åter samling i föreningshuset, där det 
serverades kaffe och kaka.
Där var det också dragning på lotteriet, och ett flertal kam-
made hem fina priser.
Under en sådan här trevlig tillställning får man verkligen till-
fälle att prata och lära känna de som man kanske bara säger 
”hej” till i vanliga fall. Vilket leder till god sammanhållning i 
Arentorp med omnejd.
Så tveka inte på att vara med nästa år!

text & foto Ulrika Larsson

Cykelfest 

Familjerally
Familjerallyt var söndag den 12 oktober. En gråmulen 
dag som var perfekt för en biltur.
Det startade 49 st bilar och de fick köra en härlig tur på 
ca 5,5 mil med naturen klädd i vackraste höstkostymen.

Längs med vägen fanns tipsfrågor och bokstäverna till 
det kluriga ordet som skulle sättas ihop i slutet.
Vid de fyra stationer fick man prova på lite olika utma-
ningar. Det var ett körprov där man skulle köra så nära 
ett rep som möjligt med täckt ruta, man fick gissa på 
stjärnbilder, para ihop skruv och mutter och gissa vad 
vikten på bilen var.
Barnen fick vid stationerna gissa lukter, gissa seriefigurer, 
para ihop skruv och mutter samt få bollar i baljor.
Stationerna var vid Almesåsen, Skogslunds fotbollsplan, 
gamla köpglädje i Flakeberg och Raggården i Arentorp.
Vid stationerna fanns det också bingonummer att fylla 
på sina bingobrickor.

Väl tillbaka till Föreningshuset i Arentorp igen så fick 
alla barn en godispåse och alla satte sig ner och fikade 
och klurade på ordgåtan.  
Det var lite trixig men 4 st fick ihop det rätta ordet som 
var ”Översvämningskatastrofsområde”.

Tack	alla	sponsorer	som	skänkt	priser	till	tävlingarna.	
Sponsorerna var: Dina Försäkringar, Karlbergs El, Aren-
torps Legoindustri, Optimera, Djur & Natur, Skandia 
Elevator, Nordpolen, Flexenclosure, Elkedjan, Ödgrens 
Möbler, MatÖppet, Sparbanken Skaraborg, Vara Kommun, 
Lindquist Järnhandel, Maritas Textil, Bildelen, Vara Trä-
ningscenter, Lidbil, VaraHemma, Aktivara samt ICA-

Vi i årets kommitté tackar alla som kom och åkte familjeral-
lyt  2014.
Annette & Torbjörn, Cilla & Leif, Magnus & Susanna, Da-
niel & Louise, Maria & Mikael, Reine & Christina.

gm Annette Karlsson



ÖRJANS 
FOTBOLLSKRÖNIKA

Fotbollsseriena avslutades i månadskiftet sept/okt och 
det hände väl inga större sensationer i de sista omgång-
arna.
Damernas A lag slutade sexa i div II norra och det får 
väl anses som godkänt eftersom de var nykomlingar. Det 
kändes dock lite surt, eftersom de började serien så bra i 
våras. Dam U kom på fjärde plats av sex fullföljande lag 
i sin serie.
Herrarnas A lag slutade till sist på en tredje plats i div 
VI och detta innebar att det blev samma placering som 
föregående år.
U laget lyckades faktiskt bäst resultatmässigt av våra seni-
orlag då de tog en andra plats i sin serie.

Just nu pågår arbetet med att skaffa tränare, ledare och 
ev nya spelare inför nästa säsong. Det kommer att bli nya 
tränare för både damer och herrar eftersom de som varit 
i år har valt att sluta.

Ny tränare för damerna blir Anders Bergqvist. Anders är 27 
år och bosatt i Trollhättan, men är uppvuxen på schlätta och 
har spelat i Tråvad och Emtunga (tror jag). Han har genom-
gått högre tränarutbildningar genom Göteborgs universitet 
och i år har han tränat Trollh FK P16. Vilka han får till sin 
hjälp runt laget är ännu inte helt klart. 
Christer Dahlberg kommer att sköta målvakterna.

På herrsidan blir Mikael Albansson ny tränare. Mikael är 51 
år och kommerf  rån Kvänum och till hjälp tar han sin hus-
tru Jeanette. De båda har de senaste två åren tränat ENV:s 
damer, men nu blir det herrar istället.
På spelarfronten kan inget rapporteras ännu. Det är ju så 
under hösten att många spelare både på herr och damsidan 
åker runt och tränar med olika klubbar. Den 15 december 
måste dock spelarna ha bestämt sig för vilken klubb de skall 
spela för nästa år. Mer rapporter kommer i nästa Kedums-
blad

SEGER FÖR P8

Även om det går lite trögt för herrse-
niorerna så kommer det många lovande 
ungdomar underifrån.
P8 -laget, under ledning av Daniel Wenn-
berg och Mats Evertsson, åkte för några 
veckor sedan till Ed för att spela en in-
omhusturnering.
Detta gick mycket bra och man vann 
hela turneringen. I finalen vann man 
över Ed och Mellerud besegrades i se-
mifinalen.
På bilden syns segrarlaget.



Lös krysset och lämna det hos 
Sigrid Karlberg eller Britta Her-
mansson, Storegårdsvägen eller 
i postlådan vid Föreningshuset 
senast 1 februari
 
Av 16 inlämnade lösningar har 
tre vinnare dragits. De får två 
skraplotter vardera!

Vinner denna gång gör:
Bror Jonsson
Inger Andersson, vara
Arne Pettersson
Grattis!
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NYHET!
Mossbekämpning

på tak m.m.
www.dahlbergsmarkiser.se

• LAMELLGARDINER
• SKÄRMGARDINER
• BALKONGSKYDD
• DUSCHPERSIENNER
• INBROTTSGALLER
  m.m.

Lösningen till kryss nr 3

KRYSSET

BERGSLIDENS
   SERVICE
Reparationer av traktorer, grävmaskiner, bilar

 + diverse uppdrag inom reparationer

0705-513423
Jan-Åke Wiktorsson

RÄTT_SVAR
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Vågrätt Lodrätt
1 Skönt i höstmörkret 1 Östergötlands fågel
8 Kyla 2 Is och kyla
9 Kola 3 Sjukdom

10 Riddare 4 Oförutsedda
12 Lägga 5 Inlopp
13 Kan förenas med nöje 6 Färggrann tid
14 Växer på Öland 7 "Gubbe"
15 Påsdryck 11 Kavallerist
16 Den yngre 17 Inres motsats
18 Vajar i vinden 18 Mineralvatten
20 Pronomen 19 Imma
22 Skämttecknare 21 Oavgjort
23 Wretman 24 Likt nollan
25 Lok
26 Allan Edvall
27 Ask
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Tack!
alla ni som på olika sätt 
bidragit till Kedums-
bladet 2014. 
Det är roligt att få sätta 
ihop tidningen när  så 
många bidrar med ma-
terial!

Kerstin



Under året som gått har vi hittat på 
en massa roligt på vårt fritidshem. 

Innan sommarlovet hade vi ver-
nissage på biblioteket i Vara. Vi 
arbetade med detta projekt un-
der 25 veckor och vi berörde allt 
från textilkonst till pärlplattor. 

Arentorps fritidshem

Då vi började igen efter en härlig sommar startade vi upp något 
nytt- Gula klubben- det är för elever på fritids som går i 4-6:an. 
Vi har lite specialaktiviteter som tex filmkväll, de gör eget mel-
lanmål, att de bakade till Drop-in.

Vi har haft drama grupper också under våren där barnen fick 
spela upp olika folksagor för sina kompisar. Här spelar de upp 
sagan” Rumpeskump” på fritidshemmens dag 2014.

Vi går till gymnastiksalen och bygger kojor, filtar och kuddar tas dit och 
sedan är det bara fantasin som kan stoppa barnen.
Vi tar utflykter till vår underbara skog där trollen bor.  Tidigt under hösten 
hittade de yngsta barnen presenter från trollen som de lagt ut i skogen…
Jättespännande.

Nu närmar sig julen och vad allt det innebär med härligt pyssel och bak så 
vi vill önska alla en riktigt…….

God	Jul	önskar	Alla	vi	på	Arentorps	fritidshem
gm Anna-Karin Karlssonm

Det var 20 st. som hade hörsammat vår inbjudan till Aren-
torp/Helås mästerskap i golf.
Vi samlades på Vara Bjertorps GK kl. 9.30 med ambitio-
nen  att kunna starta kl. 10.00, men en kompakt dimma 
satte stopp för detta så första start blev en knapp halv-
timma försenad. Förutom dimman var det mycket bra för-
hållande. En bana i toppskick som bäddade för flera bra 
resultat. 
Resultatlista:
1.  Per-Åke Heder  69 slag netto
2. Christina Johansson  70
3. Karl-Olof  Johansson  71
4. Bernt Hagman  73
5. Ulrica Hagman  75

Arentorp/ Helås mästerskap i Golf september 2014 
Vi hade även en tävling om vem som kom närmast hål på hål 
4. Här lyckades Christina Johansson bäst av damerna och Hå-
kan Andersson bland herrarna. 
Längsta drive på hål 17 slogs av Sonja Andersson bland da-
merna och Oliver Johansson av herrarna.
Nästa års arrangörer utsågs också efter tävlingens slut. Det 
blev Håkan Andersson från Arentorp och Ulf  Sjöström från 
Helås.

text o foto Siw-Britt Johansson


