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INBJUDAN TILL
ARENTORPSMÄSTERSKAPEN I GOLF 
LÖRDAGEN DEN 20 SEPTEMBER 2008

Vi hälsar alla golfare med anknytning till Arentorp välkomna till 
Arentorpsmästerskapen i golf på
Vara-Bjertorp golfbana, lördagen den 20 september 2008

Tävlingen spelas som 18 håls slaggolf i två klasser, Dam och Herr. 
Max hcp 36 (du som har högre får gärna delta men får då spela på 
hcp 36).

Första start kl. 08.00
Startavgift 50:-

Anmälan senast 2008-09-13 
till 
Niklas Lindberg 
0512-13555 eller 
Siw-Britt Johansson 
0512-13355 eller 
kaseberg14@tele2.se 

Foto Staffan Erro
Det blev en fin dag med vackert väder när badsjöns 10-års dag 
firades. Tack alla som jobbade under dagen, deltog i tävling-
arna och tack till alla besökare.

FAMILJERALLY
söndagen 5 oktober 

start mellan
kl 13.00-14.00 

vid Föreningshuset
Tips, bingo mm utefter 

natursköna vägar. Kaffeservering

Välkomna!  
                AIBF
























Stort tack till alla som skänk-
te/sponsrade priser till intres-
seföreningens stora listlotteri. 
Dragningslistan finns att läsa 
på www.arentorp.com



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

 Planerade utgivning och manusstopp för 
2008

    manusstop utgivning
  NR 1   7/2  v 8
  NR 2   16/5  v 22
  NR 3   14/8  v 35
  NR 4   24/10  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

Kedumsbladet ges ut av Arentorps intresseförening 
och byggnadsförening, Arentorps sportklubb och S 

Kedums hembygdsförening

30 augusti Hembygdsföreningens resa S Kedums hbf
20 september Arentorps mästerskap i golf Siw-Britt /Niklas
5 oktober Familjerally AIBF
18 oktober Oktoberfest ASK/AIBF
30 november Tomtepromenad och bockens dag AIBF

På gång!!

Göteborgsposten på söndagar 
säljs av Ossian

Ring  80120

Klädbytesmarknad

Den 4 oktober 2008  i Önums Bygdegård, Vara.

Vi tar emot allt som har med barn att göra: barnkläder, skor, 

leksaker, videofilmer, barnvagnar, cyklar mm. I första hand 

höst och vintergrejer. 

Vi säljer dina varor. Du slipper själv stå här.

Inlämning av kläder fredagen den 3 oktober, kl 17-19

Försäljning lördagen den 4 oktober,  kl 9,30-13

Hämtning av osålda varor och pengar den 4 oktober 

klockan 16-17

För att hanteringen ska gå smidigt, gör så här:

Ring Lena Juhlin eller Linda Torstensson (telenr nedan) för 

att få ditt personliga nummer till klädförsäljningen. Finns 

inget nummer, så kan vi inte ge tillbaka pengar till dig. Märk 

varje plagg med frystejp: ditt nummer; klädesstorlek, pris.  

Du bestämmer själv vad du vill ha för ditt klädesplagg.

Av dagens försäljning tar vi 20 % på din försäljning. Det ska 

täcka hyra för 2 dagar mm. Resten får du i ett kuvert när du 

hämtar ev osålda varor på lördagen.

Vill ni bara skänka grejor, utan försäljning, tar vi tacksamt 

emot. Slättmissonens hjälpande hand  tar emot och ser till 

att grejorna kommer fram till fattiga människor bla i Molda-

vien och Ryssland.

För mer information, ring

Lena Juhlin : 0512-14170. 0706-872163.

Linda Torstensson 0512-71077 kvällstid.

Boulespel 
på boulebanan vid Lunnevägen . 
Vi träffas varje måndag kl 15.00 
så länge vädret tillåter. 
Välkommen att vara med, 
ta med eget fika!
frågor besvaras av
 Maj-Britt, 13166
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Vågrätt

1. Var Toker en av

5. Bör teet

7. Minskade

10. Ledare för domkyrkoförsamling

12. Får man på sjön

14. Titan

15. Lagstadgad ledighet

18. Ocean

19. Storhet i havet

20. Ytmått

21. Kan klockan

23. Oftedahl

24. Läte

25. Konsumentombud

27. Aug. - sept.

Lodrätt

1. Pardon

2. Adverb

3. Går hiss

4. Nej, nej

5. Förbjudet gift

6. Retur

8. Pronomen

9. Balder

11. Blomsterband

13. Gör grillen

14. Lag

16. Kanske

17. ”Dumburk”

18. Hans dag finns i augusti

21. Som en ättika

22. Söderblom

24. Flicka

26. Längtar fången

Grattis till förra numrets vinnare:
1. Tora Persson
2. Agneta Lindelöf
3. Ewa Werner

Lös krysset och lämna det hos 
Sigrid Karlberg eller Britta Hermansson, 
Storegårdsvägen eller i postlådan vid För-
eningshuset, 
senast den 30 september,
du kan vinna skraplotter!

Kedumskrysset

Nybyggnation
Renovering

Vedhuggning
(vedprocessor)

Herregården 7,  Arentorp
534 94 VARA

Tel 0512-133 56
0705-56 34 99

M A L L O R C A

Ä P I K A D O R

R B S C A O

K O R T L E K S

L A R U L E M

I R O S T I G A

G B I I G R

T O R S D A G I

G R E N M U N

 Medan man funderar 
på vad man ska göra 
kan man slå sig ner 
och sjunga en visa.

Citat av Nalle Puh.



Arentorps badsjö 10 år
Den 16 augusti firades med loppis, aktiviteter vid 
badsjön och knytkalas. Redan innan klockan nio 
kom köpsugna loppiskunder till föreningshuset 
för att fynda bland alla saker som skänkts.

Hans Ryngefors hade dagens finaste tröja!! Även 
om den är 10 år gammal:)

Det såldes, ytterkrukor, julsaker, soffor och bord, 
tyger, LP-skivor, böcker, tallrikar, glas, brickor  
mm. ja, allt som kan tänkas finnas på en loppis!

Hela föreningshuset var fyllt av loppisfynd!

Många uppskattade maten som serverades.



Från klockan 14-17 var det aktiviter 
vid badsjön. 
Utmärkt speaker 
under eftermid-
dagen var  Nisse 
Spetz.

Metartävlingen, som gick ut på att 
få upp något levande ur sjön, vanns 
av Bertil  Johansson som var den 

enda som fick 
upp en fisk. 
Victoria Löf 
vann andra 
pris eftersom 
hon fångade 
en skräddare! 
11 personer 
ställde upp 

och tävlade. 

I pausen innan vattenracet kunde man 
kasta pil och kasta boll eller fika. 

I vattenracet ställde tre lag upp.
Vann gjorde laget som kallade 
sej ”Helåspôjka” och som be-
stod av Linus Gustafsson, Linus 
Hötomt och Tic Chobrak. På 
andra plats kom laget beståen-
de av Oskar Andersson, Simon 
Ryttergård och Elias Fogel och 
på tredje plats kom Totte Wik-
ström och Ossian Erro.

Sista punkten på eftermidda-
gens aktiviteter var dragning 
på listlotteriet. 29 fina vinster , 
bla a en dator och en TV och 
en tavla av Barbro Johansson, 
fick nya ägare. 
Ett stort tack till alla som 
skänkte och sponsrade alla 
fina vinster till lotteriet.

På kvällen återsamlades ett 
hundratal personer till knyt-
kalas vid sjön. När maten var 
uppäten spelade  gruppen Un-
dercower lovers upp till dans.
Det blev en solig skön sommar-
kväll vid badsjön.
 



Arentorps SK:s styrelse

Vid vårens årsmöte avgick två ”gamla” 

trotjänare ur ASK:s styrelse.

Både Örjan Johansson och Per-Åke 

Heder valde att ställa sina platser 

till förfogande och, som dom sa, ge 

plats för dom yngre.

Örjan har jobbat i styrelsen sedan 

1981 (!) och Per-Åke har hållit

på sedan 1988.

Båda två har dock lovat att jobba vi-

dare i fotbollssektionen precis som 

tidigare.

Bröderna Magnus och Tommy Wer-

ner har tagit över deras platser i sty-

relsen.

Vår nya styrelse har följande sam-

mansättning:

Anders Karlberg  Ordförande

Jonas Inedahl  Sekreterare

Gunilla Borg  Kassör

Jesper Regnström  Ledamot

Hans Ryngefors  Ledamot

Raino Kinnunen  Ledamot

Magnus Werner  Ledamot

Karl-Gustav Svensson  Suppleant

Jan-Åke Wiktorsson  Suppleant

Ingemar Larsson  Suppleant

Mikael Lundh  Suppleant

Tommy Werner  Suppleant

Anders Karlberg

KOMMER  ASK  ATT  HÄNGA  KVAR  I  DIV  IV?

Som Ni vet så har vårt A-lag stora pro-

blem i div IV Västra.  När detta skrivs 

så återstår det  en  tredjedel av serien  

dvs sju matcher, och det krävs åtskil-

liga ytterligare poäng för att  hänga 

kvar i serien.

Vårsäsongen började dåligt med tre 

förluster innan första poängen kom 

hemma mot Råda. Den matchen slu-

tade 4-4 efter det att ASK lett med 4-

2 i slutet.  Efter det blev det förlust i 

derbyt mot Vara med 2-1 efter att de 

gjort segermålet på övertid.  Därefter 

kom första vinsten hemma mot Cor-

ner och då trodde vi att vi var på gång, 

men icke. Skador på flera nyckelspe-

lare kom som ett brev på posten och 

det blev inte mindre än fyra raka för-

luster. Två matcher återstod på våren 

mot bottenkollegerna Trollhättans 

Bois och Säven, men det blev ”bara” 

oavgjort i båda matcherna. Detta be-

tydde endast sex poäng och sista plats 

inför ett välbehövligt sommarupp-

ehåll.  Det kan nämnas att av de åtta 

förlusterna under våren, så slutade sex 

med resultatet 1-2.

Under sommaruppehållet spelades två 

träningsmatcher mot Vinninga och 

Östadkulle och det blev vinst i båda.  

Detta gjorde mycket gott och självför-

troendet fick sig en rejäl puff uppåt.  

Hösten började med en inställd borta-

match i Trollhättan p g a för mycket 

regnande. Därefter blev det seger 

hemma mot Inland och fortsatte lika-

dant i Råda med ytterligare en vinst.  

I derbyt mot serieledande Vara blev 

det oavgjort 1-1, men alla som såg den 

matchen vet ju att ASK skulle avgjort 

den matchen i första halvlek efter ett 

bländande spel.

Nu återstår det alltså sju matcher, fyra 

borta och tre hemma. Det krävs säkert 

minst fyra segrar till i dessa matcher för 

att komma upp på säker mark.  De två sis-

ta lagen åker ur serien och det tredje sista 

får kvala för att hänga kvar. Men kval är 

inget som passar ASK, i de fem kvalspel 

som man avverkat de senaste tjugo åren 

har det endast blivit en seger.  Självförtro-

endet, som saknades helt under våren, har 

kommit tillbaka och nu är det faktiskt fem 

raka seriematcher utan förlust, så chansen 

finns onekligen..

Är det då någon ”katastrof” att ramla ner 

i division fem?  Kanske inte, men Aren-

torps SK är ett ju ett division fyra-lag.  

Faktum är att det finns nog inget så litet 

samhälle som Arentorp som har legat så 

högt i divisionerna under så lång tid i hela 

Västgötafotbollen.  Redan i mitten på 60-

talet blev det div IV och även något år i 

trean under en tioårsperiod. Efter några 

magra år blev det åter fotboll i ”fyran” på 

Kedumsvallen 1987.  Efter detta har det 

endast varit ett år i ”femman” (1991) alla 

andra år har det spelats fotboll i div III el-

ler IV här i Arentorp. Detta är något som 

arentorparna skall vara stolta över. Så där-

för hoppas vi på att det skall bli likadant 

2009.

Örjan Johansson



Bygdevandring på kyrkogården 
Hembygdsföreninngens årliga vandring var i år för-

lagd till S Kedums kyrkas kyrkogård.

Erik Blomqvist guidade runt på kyrkogården men 

flera av deltagarna medverkade med uppgifter om 

mäniskorna som begravts där. 

Erik Andersson, Kocklanna, hade med och visade 

några äldre saker med kyrklig anknytning. Bl a be-

gravningskarameller och ett psalmodikon, ett in-

strument som användes innan orgeln installerades 

i kyrkan, med tillhörande notbok . Ca 50 personer 

deltog i vandringen.

1 X 2

1 X Måltavlan i Curling kallas Boet

2 X Leif Nordlander blir ny kyrkoherde i Vara

3 1 Drängen & Pigan heter Alfred & Lina

4 X Burma heter numera Myanmar

5 2 Förra fotbolls-EM spelades i Portugal

6 1 Ryssland vann Eurovision Song Contest

7 2 Skrot-Nisse kunde göra: 3x3-hjuling, 3x2-hjuling, 2x1-hjuling

8 1 Gruyere är en ost

9 1 Vara Trä heter numera Optimera

10 1 Kvicksilver har den kemiska beteckningen Hg

11 2 Sommar-OS arrangeras vart 4:e år

12 X Portugal har kortast kuststräcka

Skiljefråga:   75 kronor och 50 öre
Ordgåta: AKTIEMARKNAD

Pristagare:
1) Ingemar Larsson 26 poäng

2) Anna Ljungsberg 24 poäng (73,50:- skiljefråga)

3) Vivianne Ljungsberg 24 poäng (59:- skiljefråga)

4) Bo Fredriksson 24 poäng (122:- skiljefråga)

5) Kristina Fredriksson 24 poäng (253:- skiljefråga)

Närmast på skiljefrågan:

Kerstin Larsson 74:-

Rätt ord:

Stefan Johansson

Siv-Britt Johansson

Bo Fredriksson

Kristina Fredriksson

Cykelrally
Lördagen den 14 juni ordnades årets cykelrally i härligt solsken. 

30 personer startade  Utefter vägen fick deltagarna kasta pil, spe-

la bowling och prova minnet. Här är resultatlistan:

 



Boulespel
Varje måndag eftermiddag sam-
las ett gäng på ca 10-12 personer 
vid boulebanan i Arentorp för att 
spela boule. De tänker hålla på 
hela hösten så länge vädret till-
låter. Var och en har med sej eget 
fika som man avnjuter tillsam-
mans. Deltagarna hälsar att fler 
är välkomna att vara med.  

Foto Sigrid Karlberg o Britta Hermansson

Midsommardansen 
Midsommardansen hölls även i år 

vid Kedumsgården. Det kanske var 

den sista gången för några år framö-

ver. För musiken stod som vanligt 

Jörgen Nilsson. Det var ett  fåtal fa-

miljer som vågade sig dit i det osta-

diga vädret. Men vi höll tummarna 

att det skulle vara fint när vi dansade 

och det började att droppa på sista 

sången. Sen öste regnet ner hela ti-

den under den medhavda fikakorgen. 

Som avslutning bjöd Kedumsgården 

alla barn på glass.

Vi som klädde midsommarstången 

och höll i dansen detta år var Niklas 

och Anna-Karin Lindberg, 

Ulf och Janette Gustavsson och Andreas 

och Veronica Sällberg.

text o bildVeronica Sällberg


