KEDUMSBLADET

NR. 2 maj 2011

Nu har den populära
cykelfesten kommit
till Arentorp!
Lördagen den 27
augusti kl 16:00 är det
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!

Foto Monica Willig

Bydgevandring 20 juni kl 18.00
Samling vid Snäppetorp där vi tittar på
gårdarna. Därefter förflyttar vi oss till
”High Rock Ranch” ( Höge Sten) där
ägarna Waldemar Wass och Karin Persson visar runt och berättar om sin verksamhet. Där avnjuter vi också vårt medhavda fika. Välkommen!
Hembygdsföreningens resa är i år den
27 augusti.
Mer info kommer senare, men boka dagen redan nu!

Anmäl er senast 3 juli till:
Pernilla Bjelkholm 0705-476289
Viviann Ljungsberg 0706-597086
Anna-Karin Lindberg 13555, 0705463555
Midsommarfirande
vid boulebanan på
midsommarafton kl 11.00.
Jörgen spelar. Ta med kaffekorg

Boule
Kom och var med!
Vi träffas varje måndag kl 15.00- ca 17.00
på boulbanan vid Lunnevägen
Ta med eget kaffe

På gång 2011
Håll utkik på hemsidan, i postlådor och på anslagstavlor efter mer information!

Varje måndag

Vi träffas varje måndag kl 15.00- ca 17.00
på boulbanan vid Lunnevägen

20/6

Bygdevandring sammling vid Snäppetorp 18.00

24/6

Midsommarfirande vid boulebanan 11.00

27/8

Cykelfest samling vid föreningshuset

27/8

Hembygdsföreningens årliga resa

Nästa Kedumsblad utkommer vecka V 34
och V 46.
Vi behöver material senast veckan innan
utgivningen, gärna tidigare!
Kedumsbladet ges ut i samarbete mellan
intresseföreningen, hembygdsföreningen
och sportklubben.
Vi vill att det ska vara intressant och informativ läsning för alla här i Arentorp.
Vi tar gärna emot bidrag av alla slag!
Vill du annonsera i Kedumsbladet så är priset 100 kr/nummer
Annonserar du i 4 nummer får du en annons
gratis!
(Annonser tas in i mån av plats)
Bidrag kan mailas eller lämnas till någon av
oss i marknadsföringsgruppen:
Kerstin Larsson
kerstin@arentorp.com. Tel 0512- 133 43
Monica Willig
monica.willig@tele2.se. Tel 0705-913301



Kick-off i Föreningshuset
Intresseföreningens kick-off den nionde
april startade med lunch för dem som är
aktiva i någon av föreningens grupper.
Coach och inspiratör Kerstin Wångstedt
föreläste om ”Eldsjälar & Blåställ”.
Det handlade om hur vi kan bli fler aktiva
i föreningen och arrangera aktiviteter som
lockar många att komma.
Att vi arbetar ideellt i föreningar, kom vi
fram till, är för tillfredsställelsen av att göra
något roligt tillsammans och att skapa ett
attraktivt samhälle. Det vi hoppas på är att
få med fler i gemenskapen.

Foto:Kerstin Larsson

Valborgsfirandet
Efter den långa kalla vintern kom våren med
jättesprång!
Valborgsmässokvällen blev förhållandevis
varm.
Firandet i grushålan följde traditionen med
vårsånger framförda av S Kedumskören medan
vårelden brann.
Vårtalet hölls av Fredrik Nelander och som avslutning blev det ett storslaget fyrverkeri.
Vivianne Ljungsberg från intresseföreningens
aktivitetsgrupp var den som hälsade välkommen, tackade alla medverkande och alla sponsorer.
Sponsorerna är:
Vara Brunnsborrning, Kedners Sågverk, Bertil Johanssons Mekaniska, Arentorps Lego
Industri, B-Å Karlssons Måleri, Karlbergs El,
JO Svenssons Åkeri, Stridsbergs El, Skandia
Elevator, Vara Plåtslageri.

Foto:Kerstin Larsson



Hembygdsföreningen
Besök i Kocklanna
Söndagen den 15 maj öppnade
Erik Andersson sitt hem för besök.
Erik själv hade klätt upp sig i väst med sin
fars klockkjedja i guldklockan och snusdosan i västfickan, (han har aldrig snusat) när
han tog emot ca 100 personer som ville se
hans hem och samlingar.
Med sitt otroliga minne kunde han berätta
historien bakom många av de saker som
han plockat fram inför visningen. Smycken
av kvinnohår, begravningskarameller, leksaker och porslin var bara något av allt han
visade.
Besökarna kom från när och fjärran, de mest
långväga gästerna kom från Canada!
Hembygdsföreningen bjöd på kaffe med
dopp ute i ladan där man också kunde beskåda en ovanlig kvarn, ett hemmabyggt
tröskverk bland många andra saker.

Erik och Sven

Smycken av kvinnohår

Nybyggnation
Renovering
Vedhuggning
(vedprocessor)
Herregården 7, Arentorp
534 94 VARA
Tel 0512-133 56
0705-56 34 99



Foton:Kerstin Larsson

Årsmöten

Arentorp
Helås
Fotbollsklubb
FOTBOLLSKRÖNIKA

Foto:Kerstin Larsson

Årets årsmöteskväll började med en minnesstund för de styrelsemedlemmar som
gått bort under året.
Ebbe Jonsson som varit kassör i Röda korset i många år och Kurt Fredriksson som
var ordförande i Röda korset, och under
många år arbetat på olika positioner i hembygdsföreningens styrelse.
Ruth Fridner tände ljus och läste en dikt.
Därefter startade årsmötesförhandlingarna
med i tur och ordning, Röda Korset, Hembygdsföreningen och Intresseförening.
Efter kaffet underhöll etnolog Christina
Ström med ett föredrag hon kallade från
troll till EU, om sägner och folktro genom
tiderna.
Kvällen avslutades med dragning på Röda
Korsets stora listlotteri.

Vårt kära A-lag i Arentorp Helås FK har fått
en minst sagt bedrövlig start på årets div
5-serie.
När dessa rader skrivs har fem matcher
spelats och det har blivit fem förluster och
målskillnad 4-21.
Trots allt har det sett bättre ut de senaste
matcherna och det har varit ledning med 1-0
i de båda senaste.
Det behövs verkligen krafttag av spelare
och ledare för att det inte skall bli degradering till sexan.
Desto bättre har det gått för reservlagen.
U-laget började med en oavgjord och därefter har två segrar registreats och det är
serieledning i en haltande tabell.
U-laget spelar ju i en mycket trevlig serie i
år med endast lokala lag, längsta bortamatchen är till Herrljunga.
C-laget har fått en kanonstart på säsongen
med tre raka segrar och serieledning. Mest
imponerande är bortasegern mot Heimer
från Lidköping.
Som det tidigare skrivits så spelar seniorlagen sina matcher på Almesåsen under
våren och på Kedumsvallen här i Arentorp
under hösten.
Två undantag dock:
A-laget spelar mot Vårgårda på Kedumsvallen fredag 1/7 kl. 19.00 och C-laget möter
Lidköpings IF på nationaldagen 6/6 kl. 18.00
eftersom damlaget spelar hemma mot Kållandsö samtidigt på Almesåsen.
Örjan
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Börjar den 27 mars
Finns för skam
Fyndplats
”God natt”
Nyligen
Profet
Ölstuga
Brigitte Bardot
Smycke
Göra rackartyg
Skepnaden
Från skorsten
Ska te

30

Upphovsman till Gubben
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Nordbor
I ost
Elak katt
Danskt län
God form
Vokaler
Fanns i Naum förr
Blommar på barkvist
Klavertramp
Prata strunt
Iakttaga
Äkta hälft
Unda
Avsnitt
Lågpriskedja
Radon

Vinnare av Krysset i nr 1 2011
Rekordmånga svar! 31 stycken
1 Britt Granath
2 Gunvor Andersson
3 AnnSofie Knutson
GRATTIS!

Onödigt vetande (kan inte lova att det är vetenskapligt bevisat! :-)

1. Fjärilar smakar med fötterna.
2. En ankas kvackande ekar inte, och ingen vet
varför.
3. Folk i allmänhet är oftast mer rädda för spindlar
än för döden.
4. Elefanter är de enda djur som inte kan hoppa.
5. Det är möjligt att leda en ko uppför en trappa,
men inte nedför.
6. Kvinnor blinkar nästan två gånger så mycket som
män.
7. Det är fysiskt omöjligt för dig att slicka din egen
armbåge.
8. Inget ord i det engelska språket rimmar med
”month”.
9. Ögats storlek är detsamma från födsel till död,
men näsa och öron slutar aldrig att växa.
10. Den elektriska stolen uppfanns av en
tandläkare.
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Kedumskrysset nr2 2011
1

Namn:
.............................................................................
Telefonnummer:

Lös krysset och
lämna det hos
Sigrid Karlberg eller
Britta Hermansson,
Storegårdsvägen
eller i postlådan vid
Föreningshuset,
senast den 6/ 8
Du kan vinna skraplotter!
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Mr Chance : FN:s förfall under Ban Ki-moon
av Ahlenius, Inga-Britt
I FN:s korridorer pratar man om
Inga-Britt Ahlenius som ”Ms Fearless”.
Fram till sommaren 2010 var hon FN:s internrevisor.
Nu har hon tillsammans med Niklas Ekdal skrivit
en unik och avslöjande inside-berättelse från FN:s
översta skikt.

Arentorp Helås Fotbollsklubb
Rapport från träningsläger:
Träningsläger för damlaget i Spanien lördag 2/4 till
onsdag 6/4.
21 glada och förväntansfulla träffades tidig lördagsmorgon på Kedumsvallen för avfärd till Säve och
Spanien. I Girona togs vi emot av värme och sol och
med ett leende på allas läppar intog vi Lloret de Mar
och Hotel Samba.
Första träningspasset blev några timmar efter ankomst. I gassande sol på en sandstrand fick alla inse
att de faktiskt var på träningsläger när Patrik körde
igång ett fyspass som hette duga. Med pust och
stön och längtande blickar till havet så ”överlevde”
alla passet och efteråt testade några temperaturen i
havet men kom ganska snabbt upp igen.
På söndagen körde vi ett fotbollspass på förmiddagen, och på eftermiddagen fick tjejerna fritt att göra
vad de ville. På två röda var många på stranden
medan några passade på att kolla in city istället.
På måndagsförmiddagen spelade vi en extramatch
mot Frändefors Damlag Div 4 och spelade oavgjort
mot dem. Tanken var att det bara skulle vara lite på
skoj och som en träning men det blev på fullaste
allvar från start. Efter det drog vi till Barcelona för
en eftermiddag och kväll där. En lyckad dag med
många skratt och glad sång tillsammans med busschauffören på hemvägen.
Tisdagen bjöd på ett förmiddagspass med boll och
på eftermiddagen var den ”riktiga” matchen inplanerad mot Frändefors. På morgonen såg det inte bra ut
för vår del. Lite skador, några dåliga magar och så,
gjorde att vi inte trodde att vi skulle få ihop lag men
vi tog oss samman och bet ihop och spelade strålande bra fotboll och vann matchen.
På onsdag morgon blev sista träningspasset och
efter lunchen var det dags att ge sig iväg till Girona
och Ryanair igen för hemfärd. Ingen var direkt sugen
på att åka hem och vi ville inte gå av planet i Säve
utan följa med tillbaka igen.
Vi hade fem helt undebara dagar i Lloret De Mar.
Kanonväder, mycket skratt och en enorm sammanhållning. När det inte var träningspass var det spring
i bena på de flesta ändå.Antingen mot stranden eller
mot stan.
För oss ledare var det helt underbart att se hur de
skötte och brydde sig om varandra och hur det hela
tiden blev nya grupperingar och blandningar med
vilka som hängde ihop just för den stunden. Vi tycker
resan blev bättre än vi någonsin kunde hoppats på
och vi åkte hem som ett tight fotbollslag.
Nu är säsongen igång och det har sett bra ut så här
långt.
Tyvärr har vi åkt på några lite långvariga skador redan under de första matcherna men vi hänger i.

Annette Karlsson

Kära Nalle, sa
Christoffer Robin, vad
jag tycker mycket om
dig.
Det gör jag med, sa
Puh.



Kosläpp
Kor ut på grönbete i Arentorp
Stallbergs Lantbruk AB anordnade tillsammans med Arentorps byggnads- och intresseförening kosläpp i Söndags den 8 Maj.
Inför en publik på drygt 400 personer i alla
åldrar samt i strålande väder sprang glada
kor ut på grönbete.
Glada tillrop hördes från publiken när korna
gjorde sina glädjeskutt.
Korna visade även på sin styrka om vem
som bestämmer i flocken.

Fritids
Hälsning ifrån fritids i Arentorp!
Fritids i Arentorp har funnits sedan 1989.
1995 renoverades skolan /fritids och fick nya fina
lokaler. Förra året firade vi, Fritidshemmens dag,
15 år i dessa lokaler. Idag har vi tre avdelningar
som heter Vitsippan, Blåsippan och Tussilago och
det finns 75 inskrivna barn.
På fritids erbjuds barnen en mängd olika aktiviteter
som tex Skogsutflykt till fritidskojan, träslöjd, dans,
lek både inne på fritids där vi dukar upp spel, måla
och rita, inbjudande lekmiljöer som tex vårdcentral
och café, pyssel, och ute på gården där vi helt nyligen gjort ett utekök för att barnen ska kunna göra
sandkakor och gegga. Vi vill också att barnen ska
kunna ha möjlighet till att hitta lugn och ro efter dagens arbete i skolan därför har vi bla högläsning.

Utöver kosläppet fick man möjlighet att åka
traktor och vagn, det bjöds på fika samt att
man kunde gissa numret på den ko som
sprang ut först.
Rasmus Larsson Arentorp lyckades pricka
in rätt nummer och vann en kylväska fylld
med olika Arla produkter.
Tipspromenaden med frågor kring temat kor
vanns av Kevin Österberg Arentorp.
Han var en av fler som hade sju rätt men
kom närmast på skiljefrågan som var att
gissa hur mycket tre kalvar på gården vägde
tillsammans. Dessa vägde 221 kg.

En populär aktivitet ute är kulspel, här spelar Alvar
Ekström och Allan Berg.
Barnen ska kunna påverka sin fritidstid därför har

Vivianne Ljungsberg
Stina och Jenna

vi fritidsråd på onsdagar då alla kan vara med och
tycka till om regler, aktiviteter eller ev inköp osv.
Vi har under våren brevväxlat med två andra fritidshem i Sverige ett i Kiruna och ett i Ystad, det är
jätte spännande och lärorikt att se hur de har det
på sina fritids.



Foto:Vivianne Ljungsberg

Här kommer en hälsning från tre av barnen på
fritids!
hej
Här brukar vi leka häst det som vi siter framför
de har vi som hinder och hö. Vi trivs på fritis
hälsnigar elwira stina och jenna.
Elwira har tagit bilden.

