KEDUMSBLADET
NR 4 2013

Tomte
promenad
söndagen den 8/12
Start vid
föreningshuset,
Arentorp
mellan kl 16:30-17:00
Barnen får lämna sin
önskelista till tomten
Vi bjuder på
glögg och
pepparkaka.

Välkomna!

Marschallerna är tända och granen framställd…
- Kom & fika med oss			
- Dansa ut julen				
- Alla barn får godispåsar		

- Sång & musik
- Träffa tomten
- Vinn fina vinster i lotterierna

I föreningshuset den 12 januari
klockan 15.00!
Kom som du är, vem du än är –
föräldrar, barn, mor- & farföräldrar, själv eller många!
Vuxen 25 kronor och barn 15 kronor.
Varmt välkommen!

På gång!
Tomtepromenad till badsjön
Musikgudstjänst
Jullunch obs! anmälan
Midnattsgudstjänst

start mellan kl 16:3017:00 Föreningshuset

8/12
8/12
kl 18
12/12
kl 12
24/12 kl
23.00

S Kedums kyrka
Arentorps församlingshem
S Kedums kyrka

Musikgudstjänst

6/1 kl 16.00 S Kedums kyrka

Dans kring granen

12/1 kl 15

Föreningshuset

Tack alla som på olika sätt
bidragit till
Kedumsbladet 2013!
God Jul och Gott Nytt År

Hemsidesansvarig?
Vi söker dej som vill hjälpa till att uppdatera vår hemsida

www.arentorp.com

Är du intresserad eller vet någon som
skulle passa, kontakta intresseföreningens ordf, Susanne Löfman tel 132
78 eller hembygdsf ordf Kerstin Larsson tel 133 43

TJ:s Gräv & Markservice
0706-740555 0512-13294
Grävning & Betongbilning med minigrävare.

www.tjsgräv.se

Kedumsbladet ges ut i samarbete mellan Intresseföreningen,
Hembygdsföreninge och Sportklubben.
Det ges ut med fyra nummer per år.
Planerad utgivning 2014:
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

Rapport om
mobiltäckning
Telia har meddelat att ärendet ligger hos dem som planerar utbyggnad av nätet.
Jag har begärt att få en dialog med dem och att de ska
göra ett besök eller informationsmöte i Arentorp.
De har inte återkommit om
detta, fast jag påmint dem
att komma till skott.
Häls.
Owe J. Ragg.

Julmusik i S Kedums
kyrka
• sö 8/12 Musikgudstjänst i S. Kedums
kyrka kl, 18.00. Ryda- Kedumskören sjunger traditionella adventssånger. Solist Susanne Haag.
• to 12/12 Jullunch i Arentorps församlingshem kl. 12.00. Prästen Håkan Gustavsson sjunger advents- och julsånger.Anmälan
senast 5/12 t. 13310.
• ti 24/12 Midnattsgudstjänst i S. Kedums kyrka kl. 23.00. Malin Andersson och
Anna Johansson medverkar.
• må 6/1 Trettondag Jul Musikgudstjänst
i S. Kedums kyrka kl. 16.00. Göteborgs
Vokalensemble sjunger julsånger.
---------

Motionsdans i
Arentorps
föreningshus
våren 2014

På Trettondag Jul gästas Arentorp för femte
gången av Göteborgs Vokalensemble. Den
välklingande kören bjuder på julsånger i S.
Kedums kyrka kl. 16.00 .Kören leds av Katarina Solén Hiller. Bland körmedlemmarna finns
Ragnhild Ehn White och Anna- Märta Leijon.
Brita Ehn

Sudoko

Facit finns på sidan sju

5/2 - Stenitz
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19/3 - Kennets

3

2/4 - Dönnes
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Klockan 18-21,30
Inträde 100 kr
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Vi bjuder på kaffe, smörgås o
kaka

Välkomna!
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Familjerally
Text&bild Agneta Ryngefors
Det var en gråmulen söndag den 20 oktober,
regnet hängde i luften, men vi klarade oss utan
regn.
33 bilar startade den ca 5 mil långa banan runt
Jonslund, Bitterna, Hornborga byggdegård,
Naum och hem till Arentorp igen.
Vi hade 4 stationer med varierande uppgifter
som memory, manöverprov med måttavstånd,
hundraskunskap och prickkastning. Det fanns
tävlingar både för stora och små.
När man kom i mål fanns det fika att förtära och
en stund att fundera på det långa svåra ordet
som var bokstavskombinationsdiagnos. Det var
ca 100 st som drack kaffe eller saft.

Linda och Engla Österberg ser till
att alla får hjälp både i start och
mål.

Vann på körordern gjorde Annelie Lundgren
och tvåa blev Rolf Löfman
Rätta svaren är:
1= 1 Haparanda
2= 1 21 Juli
3= 2 Moderaterna
4= X Katt
5= 1 Greta Garbo
6= 1 Gustav Vasa
7= X 8st.
8= 2 K2
9= 2 0 grader
10= X Helsingborg
11= 1 5st stjärnor
12= X Holland
skiljefrågan: stången var 594mm eller
1 aln
svåra ordet var:
BOKSTAVSKOMBINATIONSDIAGNOS.

Vi tackar sponsorenra: Jansons Audio Video, Pizzabutik Viking, Beatybox By PN, Lindqvist
järnhandel,
Fagerbergs
Herr&
Dam, Nordpolens konditori, Vara
hemma,Majsans gatukök, Vedums
Gräs AB, Sporttorget i Vara, BA:s
Elektriska, Sparbanken Skaraborg,
Djur & Natur, Din Ögontjänare, Maritas textil, Roupe´z Profil(Leif Magnusson), Skandia Elevator, Karlbergs el, Hanssons kiosk,Sportlife
och Arentorps Legoindustri, för alla
skänkta priser.

Läs mer på nätet: sviber.se

SVIBER –Sydvästra Vara Fiber Ekonomisk
förenings styrelse och medarbetare jobbar på för att vi ska få snabb och säker
internetuppkoppling.
SVIBER är indelat i tre områden; Östra
delen, Västra delen och Arentorp. I detta
sammanhang räknas ”Lillestan”, området mellan skolan och föreningshuset, till
Västra delen. Där kommer grävning/ledningsdragningen att göras nu i november.
Under v 47 beräknas det sista grävningsarbetet för övriga landsbygdsområdet bli
klart. Det som återstår är tryckning under
vägar på 12 ställen. Detta arbete har försenats pga att vägverket slarvat bort ansökan som skickades in i början av sommaren. Nu när en ny ansökan skickats in
och fått klartecken, är det sista arbetet
igång.
När allt grävarbete är gjort kommer fiberblåsningen att starta i slutet av november.
Man börjar i östra delen, för att fortsätta
i den västra.

När all ledningsdragning och fiberblåsning är klar återstår Telias arbete att
koppla in alla abonnenter.
I dagsläget beräknas det vara klart i februari för områdena Östra och Västra
delen. Det är då vi kan börja surfa riktigt snabbt.
Arentorps samhälle då?
Där pågår förhandlingar med Vara kommun och med entreprenörer som kan
gräva i gator och trädgårdar.
I planeringen beräknas samhället vara
klart framåt sommaren. Men det beror
ju på hur vintern blir med tjäle och snö.
Är du inte medlem än?
Så länge inte fibern är blåst kan nya
medlemmar ansluta sig till SVIBER för
grundkostnaden, som i nuläget är 15
000 kr.
Om man vill ansluta sig efter det blir
kostnaden en annan. Förutom grundkostnaden blir det en extra anslutningskostnad på 5000 och självkostnad för
grävning från huset fram till närmaste
kopplingsskåp. Dessutom kan anslutning till telias abonnemang endast göras
en gång i halvåret.
Uppgiftslämnare Kent Andersson, ordf i
SVIBER

BERGSLIDENS
			 SERVICE
Reparationer av traktorer, grävmaskiner, bilar
+ diverse uppdrag inom reparationer
0705-513423
Jan-Åke Wiktorsson

ÖRJANS
FOTBOLLSKRÖNIKA
Så var åter en fotbollssäsong tillända och det är dax
att sumera vad som hänt.

Herrarna däremot har fått en ny tränare efter Per Lundh
som slutat.

Förhoppningarna var fyra seriesegrar av våra fem seniorlag och dessa förväntningar infriades.
Först och främst våra damer, där varken Alaget eller
Ulaget förlorade en seriematch på hela säsongen.
Seriesegern för damlaget säkrades i näst sista omgången borta mot Mellby IK och detta betyder att
det blir spel i västgötafotbollens högsta serie div II
nästa år.

Ny tränare blir Anders Svantesson. Anders, som är inflyttad arentorpare sedan en del år tillbaka och ”bor
borte vid skolan”, var hjälptränare för några år sedan
i klubben. Vem som kommer att hjälpa honom är inte
riktigt spikat när dessa rader skrivs.

Även damernas Ulag vann sin serie efter att ha besegrat Jung/Kvänum i sista matchen i en ren seriefinal
på Kedumsvallen.
Herrarnas Alag rådde inte riktigt på de bästa lagen
men slutade på en hedrande tredje plats i Lidköpingssexan. För reservlagen, eller utvecklingslagen som
det egentligen heter, gick det ännu bättre.
Som jag skrev redan i förra numret så vann Ulaget sin
serie och även Claget vann sin serie till slut efter en
del uppskjutna och inställda matcher.
Just nu pågår ett intensivt arbete med att göra ordning på organsationer och spelartrupper inför nästa
säsong.
I damlaget fortsätter Bosse Dahlberg som tränare
och till sin hjälp får han sin bror Christer, som i år
hjälp till en del med herrseniorerna. Han efterträder
Tobias Ryngefors och Torbjörn Carlsson.

Det är likadant med resp. spelartrupper, inget är klart
ännu. Men flera förstärkningar har fått förfrågningar
från klubben så man hoppas att kunna redovisa några
nya spelare framöver. Det är ju så att det finns en frimånad inom den lokala fotbollen där man får byta klubb
lite hur som helst och denna frimånad infaller 15 nov15
dec. Mer om ev nyförvärv går att läsa om på klubbens
hemsida.
Närmast för seniorlagen väntar en del inomhusturneringar och den mest prestigefyllda är utan tvekan Vara
alliansens turnering som går av stapeln runt jul och nyår
i fotbollshallen i Vara.
På tal om fotbollshallen i Vara som byggdes för tolv år
sedan med både Arentorps SK och Helås IF m.fl klubbar som delägare så såldes den under hösten. Detta berodde på att Vara Sportklubb stod utan lokalen efter
branden på Torsvallen för drygt ett år sedan och därför
har de köpt hallen och är ensamma ägare numera. Hallen håller på att byggas till nu så att VSK får fler
omklädningsrum och kansli. Vi kommer givetvis att
fortsätta att träna i hallen under vinterhalvåret.
Det var allt för den här gången och god jul på Er!
Örjan
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Av 19 inlämnade lösningar drogs tre vinnare av två skraplotter
vardera!
Vinner denna gång
gör:
Ella Johansson
Ann-Charlotte Jonsson
Karin Karlsson
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Tele...................................................

1

Namn................................................

Lös krysset och lämna
det hos Sigrid Karlberg
eller Britta Hermansson,
Storegårdsvägen eller i
postlådan vid
Föreningshuset
senast 31 januari

Grattis!
Lösningen till kryss nr 3
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Vågrätt			
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15
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20
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Städernas stad
Kindtand
Rese o semesterorganisation
Vildoxe
Smort
Mamma
Bor på Solsidan
Bifall
Torsten Tegnér
Tunn vävnad
Modern teknik
Land i Sydamerika
Verktyg
Samlad

Lodrätt

1
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7
12
16
17
19
21
23
24

Stad vid kusten
Vård
Lugn och avslappnad
Kort klocka
Sessornas slott
Talare
Stad i Skaraborg
En av Vasasönerna
Är kufen
Var reporter på SVT
Lära
Hörs myggan
Liten vikt
Står ofta på dörr
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FACIT:

Facit till Sudoko
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Sida

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

NYHET!

Naturpasset
Får jag tipsa om en riktigt trevlig sysselsättning
inför nästa sommar!
Prova Naturpasset!
Man kommer ut i skogen, får frisk luft och hittar kanske nya svampställen! Och om man som vi, får med
sej barnbarnen ut så är ju en picknick given.
Från 1 juni till 30 september fanns 30 orienteringsskärmar utplacerade i skogen och markerade på den
karta som inköptes på Sporttorget i Vara. På varje
skärm fanns en bokstav att skriva in på ett kort.
Man behövde bara hitta 15 av kontrollerna för att
vara med i Ryda orienteringsklubbs prisutlottning.
Naturpasset finns i ca 500 områden runt om i Sverige
så det finns många skogar att utforska. Aktiviteten är
ett samarbete mellan Svenska orienteringsförbundet
och Sveaskog.
Läs mer på www.rydask.se eller på naturpasset.se
Kerstin Larsson

Axel, Ingemar och Thore njuter av picknick i skogen

Axel tyckte det var spännande att leta kontroller!

Kom ihåg att ta på dej reflexer när du är ute i mörkret!
Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar.
De flesta olyckor med gående sker i tättbebyggda
områden med gatubelysning.
Om du har mörka kläder upptäcker en bil med
halvljus dig på 20-30 meters avstånd och om du
har ljusa kläder syns du från 60 meter. Om du bär
reflex ser bilen dig redan på 125 meters avstånd.
Observera att du syns ännu sämre på vintern och
vid vått väglag. Dessutom blir bilens bromssträcka
längre, ofta 2-4 gånger längre än vid normalt väglag.
Så, ha på dej reflex.

Text o bild hämtade från NTF:s hemsida
www.ntf.se/konsument/gaende/reflexer/

