KEDUMSBLADET
NR 2 2013

Namnet Korsmaden fanns första gången i jordboken 1815, Då upptaget som ett nyhemman på kronoallmänningen Hillet.
Varför det heter Kors är obekant, men mad betyder ”sank ängsmark”. Välkommen med på Bygdevandringen!

Bygdevandring

Midsommarfirande

Korsmaden

vid boulebanan

i

Måndagen den 17 juni
kl 18.30

Midsommarafton den 21 juni
kl 11.00

Samling hos Håkan Evertsson (följ skyltar)

Jörgen spelar

Vi går från Småbergen till Sommarhemmet, där vi dricker vår medhavda
fika.
Därifrån ordnar vi skjuts tillbaka till
parkeringen

Välkommen!

Ta med kaffekorg!

På gång!
Bygdevandring Korsmaden
Midsommarfirande

17/6
kl 18.30
21/6
kl 11.00

Hembygdsföreningens resa

24/8

Cykelfest

7/9

Badsjögruppen efterlyser:
Finns det någon/några som kan tänka
sig, att under en vecka i sommar ha
lite extra tillsyn och vid behov klippa
gräset vid badsjön?
Ring Agneta Ryngefors tele 13061,

073 183 62 95

Mingelprovning
Skärtorsdagskvällens tema i föreningshuset var
”Smaker som gifter sej”. Kvällens värdar hade valt
dricka och tilltugg som smakar bra ihop. Agneta
presenterade de olika sorterna öl och korv man
kunde smaka på. Susanne berättade om vinerna
som smakar bra ihop med choklad eller ost och
Nisse presenterade wiskyn som kunde provsmakas
med ost eller choklad. Efter en stunds mingel och
provsmakning serverades paj, gubbröra och sallad.
Därefter tog Anders Karlberg över och serverade
ett lagom klurigt och varierat musikquiz. Att sönerna Karlberg har fått med sig musikintresset hemifrån kan man förstå eftersom deras lag vann.
Som avslutning på kvällen spelade trubaduren Niklas Sjöberg, så att de som ville dansa kunde ta sej
en svängom.

Korsmaden
Lekplatsen
Mer info kommer

Bättre mobiltäckning i
Arentorp!
Uppropet i förra numret resulterade i 450 insamlade
mobilnummer!
Owe har varit i kontakt med Telia och låter hälsa att
eftersom vi samlat ihop så många nummer så kommer
vårt område att behandlas med hög prioritet.
Riktigt vad det kommer att innebära vet vi inte men vi
hoppas ju på att det blir en förbättring vad gäller mobiltäckningen!

Kedumsbladet ges ut i samarbete
mellan Intresseföreningen, Hembygdsföreninge och Sportklubben.
Det ges ut med fyra nummer per år.
Planerad utgivning 2013:
vecka 6, 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, 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 Larsson för text & bild

S Kedums hembygdsförening
Just nu planerar vi för årets bygdevandring.
Vi har tänkt gå från Småberga till Sommarhemmet.
Det går att parkera bilen hos Håkan Evertsson, och
sedan kan man få skjuts tillbaka från sommarhemmet. Blir det kyligt eller regn får vi dricka kaffet i ett
partytält hos Bertil Johansson. Vi hoppas naturligtvis
på fint väder och att många kommer och går med oss.
Boka ocskå lördagen 24 augusti då vi planerar årets
resa. I år har vi tänkt åka till Kållandsö och Viktoriahuset vid Läckö. Mer information kommer.
Ann-Sofie, Britt-Marie och Kerstin har i vår varit på
kurs om arkivering. Vi vill ju ha ett bra, väl fungerande arkiv om någon vill komma och forska här. Men
vi inser att det kräver en del arbete för att komma dit.
Vid årsmötet valdes Örjan Johansson in i styrelsen
efter Åke Granat som flyttat från Arentorp.
Så 2013 ser hembygdsföreningens styrelse ut så här:
Kerstin Larsson, ordf, tel 13343
Ann-Sofie Knutson, sekr, tel 13022
Britt-Marie Johansson, kassör, tel13405
Bertil Johansson, tel 132 41
Sven Larsson, tel 801 45
Kent Andersson, tel 13842
Örjan Johansson, tel 070-7838257
Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller
funderingar som rör vår förening och verksamhet!

Jag fick ett brev.....
Hej Kerstin!
Lovade ju något till Kedumsbladet.
1957 firade ASK 10 års. Rolf J (då 16 år) och jag (då 17
år) skrev då en visa om Arentorp, lite naivt och svårsjunget
på melodin ”Stadsbudsvisan”, som 1957 var mycket populär
med Sigge Fürst.
				
Kramar Sven-Olof

		Arentorp

Mel. Stadsbudsvisan

Författad och framförd av Rolf Johansson och Sven-Olof Hasselplan vid
ASK:s 10 års jubileum 1975
Jag gick i Arentorp en dá, jag var så jädra glá, här är ju jäkligt
bra,
här finns ju allt vad man vill ha och inget man behöver sakna.
Här finns stora fabriker och en massa omgjorda butiker.
Här finns det urgamla kåkar, där folk mest sitter och språkar.
Och om man Kyrkogatan går, där fina vrålåk står, får man akta
sina tår,
för där kör dom bil som bara skam och vägen liknar snart en
åker.
Och går man sen till stationen, för att få ut pensionen
Så finns den ingen i lucka, för stinsen han har nog fått mucka
Fortsätter man till mejerit, där är det släp och slit, mjölk åker
hit å dit,
en står å skurar å´te skam för Herrgår´ns flaskor ska va rena.
Dom bjur på kärnmjölk å´ostar, åt både bönder å´ prostar,
å´ det är ingen som hostar, för då kan det hända att det kostar.
Om man ett tröskverk vill ha, det kan ju vara bra, när en ska
tröska
en spridare är ju också bra, när en ska åstá å´ sprida dynga.
För i´ vet va det skvätter, långt ut på Västgötaslätter,
Di ä´ från Arentorps Meka, med dom är ingenting att leka.
Nu slutar vårat hopkok, det var ju dumt på tok, jag hoppas i´
fått nok
nu sticker jag hem som ett skott för nu ska jag hem å´ jobba.
Jag dränker hundar o katter, tar upp kvar å´ restskatter,
Men nu är jag änna matter, jag mig känner som en riktig tatter.

TJ:s Gräv & Markservice
0706-740555 0512-13294

Städdag i föreningshuset
Intresseföreningen planerar för storstäd den 24/8 kl 9.00 i föreningshuset.

Grävning & Betongbilning med minigrävare.

www.tjsgräv.se

Välkommen att vara med!
Vi bjuder på kaffe!

Valborgsmässofirande
Ett hundratal personer hade samlats vid grushålan för att fira in våren.Det var dock en ganska kylig
kväll så majbrasan värmde gott.
Viviann hälsade välkommen
och lämnade över till Ryda-Kedumskören som sjöng vårsånger.
Årets vårtalare Per Lundh pratade om hur man ska bemöta
människor,som nordanvinden eller som solen. Ett tänkvärt budskap....Därefter fortsatte kören
med bl.a. Sköna Maj och Västgötahymn.
Kvällen avslutades traditionsenligt med ett fantastiskt fyrverkeri
innan alla vandrade hemåt i den
kalla vårnatten.

Ett stort TACK till alla
företag som sponsrat
fyrverkeriet vid valborgsmässofirandet.
Utan er hade det inte
varit möjligt!
Stridsbergs El
Kedners sågverk
B-Å Karlssons Måleri
Arentorps Lego
Byggfirma Örjan Johansson
JO Svenssons Åkeri
Bertil Johansson Mekaniska
Karlbergs El
Skandia Elevator
Redovisningskonsulterna i
Skaraborg
Vara Brunnsborrning AB
text o bild Susanne Löfman

Dags igen för
Arentorps intresseförenings

Cykelfest
Lördagen den 7 September
Tag vara på detta tillfälle att cykla runt i bygden och äta god mat tillsammans
med trevliga människor från Arentorps samhälle med omnejd som ni annars
kanske inte träffar så ofta.
Det ni behöver göra är att som par eller på egen hand förbereda en måltid för
max 6 personer inklusive er själva hemma hos er.
( förrätt, huvudrätt eller dessert).
Vilken måltid ni får att tillaga får ni reda på cirka en vecka innan. Lördagen den
7 september träffas vi vid Arentorps föreningshus klockan 16.00. Där får ni
information om vem ni ska cykla till och äta förrätt. Vid måltiderna får ni veta
till vem just ni ska cykla vidare till för nästa måltid. Det blir olika personer ni
kommer att träffa vid varje måltid.
Till sist träffas vi åter i Föreningshuset där det bjuds på kaffe och kaka
Anmälan senast Sönd. den 25 /8 till:
Pernilla Bjelkholm

135 22 eller 0705-476289

Anna-Karin Lindberg

135 55 eller 0705-46 35 55

Viviann Ljungsberg
Ulrika Larsson

132 80 eller 0706-59 70 86
135 03 eller 0733-701277

Vid anmälan vill vi ha namn, hemadress och ev. allergier
Anmälningsavgift 50kr/pers

Välkomna till en trevlig kväll med
mat, prat och motion

Sydvästra Vara FiberEkonomisk förening
Enligt Svibers hemsida är grävningen för fiberkabeln
norr om E20 nu färdig, förutom Arentorps tätort.
Just nu grävs det ute i Önum. Flera medlemmar har
tillkommit nu när grävningen har kommit igång
På årsmötet medverkade Oskar Häggner från Telias
butik i Trollhättan och presenterade deras utbud.
Läs hela årsmötesprotokollet och mer information på
hemsidan, http://sviber.se/

Grannsamverkan
Vid mötet som intresseföreningen anordnat fick
vi information av polisenTorbjörn Waltersson
från Vara.Han pratade
lite om hur det fungerar
och vad man ska göra för
att gå med i ”grannsamverkan”.Vi fick även lite
information om vad man ”får ” och ”inte får”
göra vid ev.inbrott etc. Vi fick också en inblick i
hur polisen arbetar i olika situationer.
Kvällen avslutades med kaffe o kaka, och vid
borden diskuterades det flitigt vilka som skulle
bilda grupper. För er som inte var med denna
kväll:prata med era grannar som kanske var där
eller gå in på www.grannsamverkan.se o läs mer.
Vid ev.frågor kontakta någon i styrelsen så ska vi
se om vi kan svara...
Susanne Löfman

Leif Hedvall, Ander Lilja och Gustav Hellquist under
grävningsarbetet i Herregården

Sudoku Svår
Sudoko

Facit finns på nästa sida
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Arentorps intresse-och byggnadsförenings styrelse 2013:
Susanne Löfman, ordf,13278
Elisabeth Spetz, sekr 13276
Charlotte Brynolfsson, kassör 13035
Mats Larsson, 80264
Ann-Sofie Knutson,13022
Mats Ahlin, 13435
Karin Ekblad, 21012
Kristina Kedner, 13070
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ÖRJANS
FOTBOLLSKRÖNIKA
Vilken ruskigt stark start våra seniorlag har fått
på säsongsstarten. När dessa rader skrivs, en sen
måndagkväll, så har våra fem seniorlag spelat totalt 21 matcher och det har endast blivit en förlust
och just nu är det tre serieledningar.
Om vi börjar med damlaget så gick de upp i ledningen av div III västra efter kvällens 2-0 seger
mot Mellby IK. De började med 2-2 hemma mot
Sollebrunn, därefter har man fyra raka segrar och
just nu leds tabellen två poäng före Vänersborg.
Ett starkt nyförvärv presenterades strax före seriestarten i forwarden Emma Olesen som ursprungligen kommer från Främmestad.
Dam U-laget har spelat tre matcher och är också
obesegrade. En seger och två oavgjorda är facit
hitintills och därmed har man en mittenplacering i
en haltande tabell.
Herrarnas A-lag har också fått en drömöppning
och även de leder sin serie. Det började med fyra
raka segrar innan det blev oavgjort borta mot Vedum i fredags. Serien leds på bättre målskilland än
Tråvad/Larv och en poäng efter ligger Trässberg.
Dessa tre lag har ryckt ifrån de övriga lagen i serien men Arentorp Helås skall möta båda dessa lag
under juni och då får vi se om man fortsatt är ett
topplag. Även herrarna förstärkte sin spelartrupp
före seriestart då Felix Ryttegård kom tillbaka från
Vara. Dessutom har Patrik Karlsson, tidigare Emtunga, anslutit för några veckor sedan.

Den enda förlusten som kommit under våren har Ulaget orsakat borta mot JK 10. I de andra matcherna
har man tagit två segrar och en oavgjord och man är
med och fightas om en topp-placering även de.
Till sist C-laget som, som vanligt, leder sin serie. Fyra
matcher spelade och tre segrar och en oavgjord är facit,
men man har redan besegrat två topplag i Nossebro
och Säven/Hol. Det är faktiskt nästan två år sedan de
förlorade en match senast.
Välkomna att stötta våra lag både hemma och borta.
Nu när det har gått bra för lagen så märks det att fler
och fler kommer och tittar, inte minst på bortamatcherna, vilket givetvis spelarna uppskattar. De resterande vårmatcherna spelas på Almesåsen och under
hösten kommer matcherna att spelas här i Arentorp på
Kedumsvallen. Väl mött !
Örjan
Kommande matcher för damlaget
10/6 19.00		
Vänersborg borta
25/6 19.00		Skara		borta
30/6 19.00		
Sollebrunn borta
9/8
19.00		
Wargön
hemma
17/8 13.00		ENV		hemma
31/8 15.00		
Hudene
hemma
7/9
15.00		
Trollh Bois borta
14/9 15.00		
Vänersborg hemma
21/9 14.00		Mellby		borta
28/9 15.00		Skara		hemma
Herrarnas resterande program
5/6
19.00		
Tråvad/Larv borta
18/6 19.00		
Trässberg
hemma
26/6 19.00		Mellby		borta
11/8 17.00		
Essunga
borta
16/8 18.45		
Rackeby
hemma
23/8 18.30		
N Härene
hemma
31/8 14.00		
Järpås borta
7/9
15.00		
Vedum
hemma
15/9 15.00		Söne		borta
22/9 15.00		
Tråvad/Larv hemma
28/9 15.00		
Trässberg
borta
6/10 15.00		Mellby		hemma
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Namn................................................

Lös krysset och
lämna det hos Sigrid
Karlberg eller Britta
Hermansson,
Storegårdsvägen eller
i postlådan vid
Föreningshuset
senast 30 juli
Vinn skraplotter!
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Vinnare av kryss nr 1
Gunvor Andersson
Bjarne Handfast
Göran Ehn
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Grattis!!

Lösningen till kryss nr 1
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KRYSSET

Lodrätt

Där bodde vackra Maj
Hörs från kör
Laglösa
Hänryckning
Schackpjäs
Har en del på loftet
Sälens unge
Han blev gammal
Torkad blomma
Satsa allt
Gör det ibland hett
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Vackra i bur
Har tekopp
Värmekälla
Ska man vid nymåne
Kaffevariant
Bokstav
Förebild
Efter bönen
Snickare
Upphöra
Bellmantös
Där går att fynda
Genklang
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Facit till Sudoko
Facit

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

NYHET!

Cykelrally!
Väl tillbaka i badsjön fick man njuta av kaffe, saft
och bulle samt köpa lotter.

Söndagen den 19 Maj gick årets cykelrally av stapeln.
Ett fåtal tappra cyklister kom till starten i badsjön. Sträckan på 1,2 mil gick från badsjön, ner mot
Raggården över Stallberg, mot Åsen över Torpa
och tillbaks mot badsjön igen.
Det var 12 frågor och 3 stationer utefter banan.
På stationerna fick man pussla, uppskatta en meter, kasta boll och cykla en sträcka två gånger och
försöka få samma tid båda gångerna.

Det blev även prisutdelning!
På första och andra plats bland de vuxna kom
Anders Svantesson och Sven Larsson.
På första och andra plats bland barnen kom Julia
Svantesson och Annie Larsson.
Vi säger stort Grattis till dem ännu en gång!!
Kanske var det regnskurarna som skrämde folk
att delta....
Men det finns väl inget dåligt väder, bara dåliga
kläder!
Text och bild Ulrika Larsson

Musikgudstjänst i S Kedums kyrka
Vacker, stämningsfull musik kunde avnjutas i kyrkan i lördags, då ”hemvändaren” Simon Ljungman tillsammans med Lennart Esborn sjöng och
spelade.
De framförde bla a musik av Ted Gärdestad,
Björn Skifs och Pugh Rogerfeldt och några stycken som Simon själv komponerat. Tillsammans
med församlingen sjöngs en nyskriven psalm
som Lennart komponerat musiken till.
Efter gudstjänsten bjöds på förfriskningar och
tilltugg, och gavs tillfälle till mingel.
Simon fick också en pratstund med några av sina
forna klasskamrater från lågstadiet. Emelie, Malin och Erika.

