KEDUMSBLADET
www.arentorp.com

Visst är det vackert vid badsjön också på vintern, i alla fall när naturen är smyckad med gnistrande rimfrost.

Årsmöten

Röda korset, S Kedums hembygdsförening och
Arentorps intresse och byggnadsförening

Tisdagen den 3/3
kl 18.30
i församlingshemmet

Underhållning av Lars-Erik Främberg
Vi bjuder på korv m bröd och kaffe m dopp
Dragning på Röda Korsets stora listlotteri

VÄLKOMMEN!

Foto Kerstin Larsson

NR. 1 / FEBRUARI 2009

På gång 2009!!
Håll utkik på hemsidan, i postlådor och på anslagstavlor efter mer information!

5 febr 10.00-12.00
3 mars 18.30
5 mars 10.00-12.00
2 april 10.00-12.00
9 april
30 april
7 maj 10.00-12.00
maj

Knep &knåp korsord, ordgåtor o kaffe
Årsmöte
Knep &knåp korsord, ordgåtor o kaffe
Knep &knåp korsord, ordgåtor o kaffe
Äggsexa
Valborgsmässofirande

Församlingshemmet
RK, AIBF S K hbf
Församlingshemmet
Församlingshemmet
AIBF/ASK
AIBF

Knep &knåp korsord, ordgåtor o kaffe Församlingshemmet
Invigning hembygdsarkivet

Intresseföreningens aktivitetsgrupp meddelar att
fler aktiviteter är under planering. Bl a planerar de
fler musikquis-kvällar. Den första musiktävlingen
ordandes i samarbete med ASK vid pubkvällen på
Lucia. Det blev en rolig och uppskattad tävling med
mycket bra och variera.d musik. Vi ser med spänning
fram mot nästa quis-kväll

S Kedums hbf

Vill du hyra föreningshuet?
ring Annelie Svennevid
tele 0702 -611064
eller maila till:
annelie@arentorp.com

Dags att förnya medlemsavgiften!
Arentorps
intresse
och byggnadsförening
Medlemavgift 100:-/hushåll
Bankgiro 243-3118
Kassör Annelie Svennevid
tele 134 54

Södra
Kedums
hembygdsförening

Arentorps
Sportklubb

Medlemsavgift 50:-/person
Postgiro73 84 31 – 6
Kassör Kurt Fredriksson,
tele 133 70

Medlemsavgift 200:-/person
och 100 :- för medlemslotteri
Kontakta Karl-Gustav Svensson , tele 13004

Vara kommun är en av sveriges föreningstätaste bygder.
Att vara med i en förening är roligt och inspirerande. Undersökningar
visar att människor som är med i någon förening har ett rikare liv och
bättre hälsa. Gemensamma mål, social sammanhållning och glädje
kännetecknar föreningslivet.
I Arentorp finns tre föreningar som samarbetar bland annat med Kedumsbladet och hemsidan, www.arentorp.com.
Många här i Arentorp är engagerade i någon förening men vi vill
gärna att fler kommer med. Ett sätt att stödja föreningarna är att lösa
medlemsavgift.
Tack alla ni som är med !!

Arentorps IBF
Arentorps intresse- och byggnadsförenings styrelse
med tillhörande arbetsgrupper har i stort sett varje år en
”kick off ” för att planera och utbyta idéer.
Detta är ett bra sätt att sitta ner och diskutera och givetvis
har vi roligt också.
På kvällen bjuder vi in respektive för att äta en bit mat.
Vi har arbetat så här några år och tycker att detta är ett bra
upplägg, att planera och lära känna varandra dels i egna
gruppen och i övriga grupper.

Karlsson, 134 79 eller AnnSofie Knutsson 134 65.
Om du inte vill vara med i
någon grupp kanske du har
tid och möjlighet att ställa
upp vid enstaka tillfällen när det behövs. Hör då av dig till
Susanne Löfman, 132 78 eller Elisabeth Spetz, 132 76.

Årets ”kick off ” är planerad till den 14 mars. Då kommer
Kerstin Vångstedt från Keycoaching och ”coachar” oss,
därefter sitter vi ner i våra respektive grupper. Separat inbjudan kommer snarast.
Tycker du att detta låter intressant och vill vara med i någon
grupp hör då av dig till någon i valberedningen Annette

Angående Kedumsgården
Vi fortsätter att ha kontakt med ansvariga politiker och
planerar att träffa KSAU under februari.
Beslutet om att bygga 30 platser för äldreboende i Arentorp står fast, oavsett vad som står i tidningarna,inga
beslut är ändrade!!!

TVEKA INTE ATT RINGA!

Elisabeth Spetz

S Kedums hembygdsförening
Sökes:
Hembygdsföreningen söker dej som
kan hjälpa oss och scanna bilder för
digital lagring. Kontakta Kerstin för
mer information. Tel 0512-13343,

Planerade utgivningar och
manusstopp för 2009
NR 1
NR 2
NR 3
NR 4

manus
26/1		
13/4		
6/8		
28/10		

utgivning
v6
v 17
v 34
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

Hembygdsföreningens arkiv i församlingshem-

met blev vattenskadat 2007. Sedan dess har vi förvarat
arkivmaterialet i föreningshusets källare.
Nu har vi börjat iordningställa ett rum som kan hålla
rätt temperatur och luftfuktighet och som är brandsäkert.
I arkivet finns naturligtvis hembygdsföreningens egna
protokoll och papper. Dessutom finns fotografier och
en del böcker och tidningar. Vi har sorterat pappren
och fotona i arkivmappar utifrån vem som skänkt materialet eller vilken gård det handlar om.
Namnade foton och gamla gårdshandlingar kan bli
värdefullt för den som forskar, så det vill vi gärna bevara för framtiden.
Vi förvarar också arkivmaterial för andra föreningar.
Vi har från Kedumsgården fått mängder med diabilder och kort. Dessa har vi tänkt att scanna för digital lagring och sedan ha en studiecirkel där flera kan
hjälpas åt att namnge och datera bilderna. Men först
behöver vi hjälp att scanna, naturligtvis hjälper vi till
med utrustning.
När arkivet är färdigt har vi tänkt fira det med en invigningsfest, preliminärt datum är den 17 maj. Med i
planerna för året finns också en bygdevandring och
en resa.
Välkommen att vara med!!
Kerstin Larsson

Vi i miljögruppen började redan klockan
15.00 med att åka till skogen och hämta mossa, vi var medvetna om att man lär barn att
inte plocka mossa för det tar så många år att
växa.
Hemma hos Eddy stod julbocken och väntade på oss för att bli klädd, när detta var färdigt åkte vi och satte upp den. Vi fick lite tid
över innan allmänheten skulle komma så vi
satte upp julgransbelysningen i våran gran på
grantorget.
När klockan var 19.00 bjöd vi på glögg och
pepparkakor. Vädret var perfekt för ändamålet, ca 40 personer dök upp vilket vi tyckte
var väldigt trevligt.

Foto Kerstin Larsson

Bockens dag

Foto Susanne Löfman

Foto Susanne Löfman

Jullovet bjöd på några kalla fina dagar med
minusgrader. Då spolades isbanan till mångas glädje. Rinken reparerades i höstas och
fick också en liten hytt med bänk. Vi hoppas
på fler dagar med minusgrader under sportlovet!
Tack, ni som spolar,
från oss som åker!

Foto Susanne Löfman

Full fart på isbanan

Tomtepromenad
Första söndagen i Advent samlades ca 85 personer för att promenera från föreningshuset till badsjön Vädret var kallt och klart och
vägen lystes upp av machaller. Vid
badsjön väntade tomten på att få
ta emot önskelistor från alla barn.
Intresseföreningen bjöd på glögg,
saft och pepparkakor.

Jul
grans
plundring
Den 11 januari samlades 65 barn och
vuxna för att dansa ut julen i Arentorps
föreningshus.
Vi dansade bla små grodorna och karusellen till dragspelsmusik av Jörgen Nilsson.
Det serverades korv med bröd och muffins.
Tomten kom med godispåsar till barnen.
Nästa års kommitté: Ida och Stig Esberg,
Anna-Lena och Per Karlsson.
Anna-Maria och Daniel Wennberg
Susanna Carlsson och Magnus Werner

Lös krysset och lämna det hos
Sigrid Karlberg eller Britta Hermansson, Storegårdsvägen eller i
postlådan vid Föreningshuset,

senast den 31 mars
Du kan vinna skraplotter!

Grattis till förra
numrets vinnare:
1. Ebbe och Inger Jonsson
2. Göran Ehn
3. Kurt och Britt Fredriksson
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Vågrätt:
1. Fisk och käpp
5. Omkring nöt
8. Polkagris
10. Blekinges landskapsdjur
12. Kort inbunden
14. Mitt i prick
16. Stelt
17. Ideologi
18. Fattigmans ko
19. Kvalster
20. För
22. Tonart
23. Ämbar
24. 2009
26. Finns på Kinnekulle

LODRÄTT:
1. Tjut
2. Nalla
3. Svampstad
4. Rättfram
5. 3 + 3
6. Solkig
7. Vid åkant
9. Gör hundar
11. Tillhör skolpersonalen
13. Ett av fyra
15. Blodsugare
17. Översättare
20. Grov käpp
21. Kristid
23. Sven Larsson
25. Harmoni

RAPPORT FRÅN
SPORTKLUBBEN
Försäsongsträningen drog igång i mitten av januari
inför årets div IV-säsong.
Fyra pass i veckan avverkas med löpning/kondition
på måndagskvällarna samt tre inomhuspass i Vara
resten av veckan. Vid två av dessa pass är det i kombination med styrketräning.
Första helgen i mars börjar träningsmatcherna och
då blir det endast tre träningar i veckan fram till
seriestarten sista helgen i april.
Träningsmatcherna börjar alltså första helgen i
mars med möte med IF Heimer på deras konstgräs
i Lidköping. Därefter blir det ytterligare tre matcher
på konstgräs och i april räknar vi med att kunna
spela på Naums plan

A-LAGETS MATCHER UNDER VÅREN
Lörd
Sönd
Fred
Onsd
Sönd
Torsd
Tisd
Fred
Torsd
Onsd
Onsd
Torsd
Tisd

25/4
3/5
8/5
13/5
17/5
21/5
26/5
29/5
4/6
10/6
17/6
25/6
30/6

kl. 16.00
kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 20.00
kl. 17.00
kl. 15.00
kl 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl.19.00
kl. 19.00

Vara			
hemma
Gerdsken(Alingsås) borta
Lidköping		
hemma
Bosna(Vänersborg) borta
Vårgårda		
hemma
Råda			
borta
Alingsås IF		
borta
Corner(Lidköping) hemma
Halvorstorp(Trollhättan)borta
Säven (Ljurhalla)
hemma
Vänersborgs IF
borta
Vara			
borta
Gerdsken		
hemma

Nytt för i år är att vi skall spela i DM. Första matchen spelas mot IK Frisco (Remmenedal) borta i mitten av mars . Skulle vi vinna den matchen och ytterligare en till så väntar superettalaget FC Trollhättan
hemma i början av maj.
Som jag skrev i förra numret av Kedumsbladet så
har Johan Edlundh försvunnit till Norge och Pontus Eriksson är ute på en jorden runt-tripp. Arbetet med att förstärka spelartruppen fick därmed lite
prioritet under hösten och man får väl säga att vi
lyckats ganska bra. Fem nyförvärv kan redovisas:
Rickard Mörk, forward från Edsvära/Norra Vånga,
Stefan Aronsson, mittfältare från Elmer/Fåglum,
Daniel Rundberg, mittfältare från Främmestad
samt tvillingarna Albin och Viktor Andersson från
Levene/Skogslund. Av dessa nyförvärv kan nämnas att Daniel Rundbergs pappa Per spelade i Arentorp tidigare.
Seriestaren är alltså sista helgen i april och det är
ingen dålig premiärmatch vi fått. Vara SK kommer
nämligen på besök lördagen 25 april. Då hoppas vi
verkligen på att arentorparna kommer till Kedumsvallen och stöttar vårt kära A-lag.

Örjan Johansson

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


























