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En gnistrande kall solig vinterdag i vårt vackra Arentorp

Årsmöte
Arentorp Helås
Fotbollsklubb

Torsdag den 18/3
kl 18.30
på Kedumsvallen
Vi bjuder på fika
VÄLKOMMEN

Foto: Monica Willig

Årsmöten

Röda Korset
S Kedums hembygdsförening
Arentorps intresse och byggnadsförening
Onsdagen den 24/3
kl 18.30
i församlingshemmet
Underhållning av
Åsa och Carl-Magnus Bengtegård,
Kaffe, lotterier
VÄLKOMMEN


På gång 2010
Håll utkik på hemsidan, i postlådor och på anslagstavlor efter mer information!

4/3

Knep & knåp med symboler och ord i Arentorps församlingshem kl.
10.00 – 12.00.

10/3

Modevisning i Arentorps föreningshus Klockan19.00

18/3

Årsmöte Arentorp Helås Fotbollsklubb. Kedumsvallen

24/3

Årsmöten Röda korset, S Kedums hembygdsförening och Arentorps
intresse och byggnadsförening

Dags att förnya medlemsavgiften!

Arentorps
intresse
och byggnadsförening
Medlemavgift 100:-/hushåll
Bankgiro 243-3118
Kassör Annelie Svennevid
tel 134 54

Södra
Kedums
hembygdsförening

Arentorp Helås Fotbollsklubb

Medlemsavgift 50:-/person
Kontakta styrelsen eller läs
Bankgiro 402-7538.
på hemsidan.
Kassör Britt-Marie Johansson, www.arentorphelas.se
tel 134 05

Det är tack vare ert stöd som föreningarna kan bedriva sina verksamheter.
Vi samarbetar bl a om Kedumsbladet och hemsidan www.arentorp.com men dessemellan har vi olika inriktning
på våra verksamheter och aktiviteter.
Intresseföreningen är de som har mest kontakt med kommunen och driver utvecklingsfrågor, sköter miljö, föreningshuset och badsjön här i Arentorp.
Hembygdsföreningen vill väcka intresse för vår hembygd och värna vårt kulturarv.
Sportklubben aktiverar många genom fotbollen och bjuder på fotbollsunderhållning på Kedumsvallen.
Dessutom försöker vi ordna olika typer av aktiviteter som vi hoppas ska intressera många.
Alla föreningar behöver frivilliga medarbetare och om fler hjälps åt blir ju inte arbetsbelastningen så stor.

Välkommen att vara med!!


S Kedums hembygdsförening

Välkomna till vårt årsmöte den 24 mars.
Som vanligt har vi årsmöte i församlingshemmet samma kväll som Arentorps intresse och
byggnadsförening och Röda Korset. Man
skulle ju kunna tro att det blir långsamt med
tre årsmöten efter varandra, men eftersom
alla val är förberedda så går det snabbt och
effektivt. När alla årsmötesförhandlingar är
avklarade blir det kaffe med dopp och därefter underhållning av Carl-Magnus Bengtegård
och hans fru Åsa. De kommer att sjunga o
spela, prata om dialektord och berätta historier. Kvällen avslutas med dragning av Röda
Korsets stora listlotteri.
Hembygdsföreningen planerar att som vanligt
ordna en bygdevandring på försommaren och
en resa på sensommaren. Målet för vandring
och resan är inte bestämt än så har du något
förslag är du välkommen att prata med någon
av oss i styrelsen. Vi tar också gärna emot
förslag på andra aktiviteter.
Kerstin Larsson

Planerad utgivning och manusstopp för 2010
manus
utgivning
NR 1
25/1
v6
NR 2
12/4
v 17
NR 3
9/8
v 34
NR 4
25/10
v 46
Bidrag till Kedumsbladet lämnas till
Kerstin Larsson/ Monica Willig i god tid före manusstopp
E-post:
kerstin@arentorp.com Telefon: 133 43 eller 0709-180903
monica.willig@tele2.se Telefon:
133 01 eller 0705-913301



Tomtepromenad till badsjön
På Luciadagen samlades barn och vuxna för
att promenera från föreningshuset till badsjön Vädret var kallt och klart och vägen lystes upp av marchaller. Vid badsjön väntade
tomten på att få ta emot önskelistor från alla
barn.
Intresseföreningen bjöd på glögg, saft och
pepparkakor.

Foto: Monica Willig

Julgransplundring 2010
Söndagen den 10 januari i Föreningshuset
dansades julen ut. Det var stor uppslutning
närmare 90 personer. Jörgen Nilsson spelade dragspel och anförde dansen och alla
hjälptes åt att sjunga. Efter dansen var det
fika och dragning av lotter. Det avslutades
med att tomten kom på besök och delade ut
godispåsar till alla barn. Tomten stannade
kvar en stund och pratade med barnen. Det
uppskattades!
Arrangörer var Ida och Stig Esberg, AnnaLena och Per Karlsson. Nästa år är det
Anna-Karin och Niklas Lindberg samt Terese Svensson och Anders Johansson som
anordnar.
Nybyggnation
Renovering
Vedhuggning
(vedprocessor)
Herregården 7, Arentorp
534 94 VARA



Tel 0512-133 56
0705-56 34 99

Modevisning

Modevisningskommittén
Lise-Lotte Larsson, Elisabeth Spetz, Lill-Britt Andersson och
Foto: Kerstin Larsson
Gunvor Svensson
Då var det dags igen för modevisning i Arentorps föreningshus.
Onsdagen den 10 mars kl. 19.00 går den av stapeln.
Denna gång samarbetar vi med Varaslättens Buggare och förberedelserna är i full gång.
Butiker från Vara visar kläder, glasögon och blomsterdekorationer från Kjellbergs blommor.
Hanna Johansson visar smycken från DAG OCH NATT.
Vi bjuder på enklare mat, dricka, kaffe och kaka.
Håll utkik i brevlådan efter inbjudan.
Vi kommer att sälja biljetter som förköp. Mer information finns på inbjudan.
Välkomna till en inspirerande kväll!
Varaslättens Buggare,
Arentorps Intresseoch Byggnadsförening
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Grattis till förra numrets vinnare:
1. Göran Ehn
2. Jan Petterson
3. Mait Granat
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Vågrätt:

LODRÄTT:

1 Efter skidåkare
4 Blå
8. Dras ofta med otur
10 Mamma
11 Får guld
14 Överföring mellan konto
16 Flod
18 Rovfågel
19 Triss och par
20 Överbefälhavaren
21 Chefsgöra
23 Hetsa
25 Söka sig fram
27 Vokaler
29 Ovanlig
31 Alltid först

1 Kall man
2 3,14
3 Retur
5 t.ex OÄ
6 Får man på sjön
7 Finns säkert kvar här och var
9 Datorterm
12 Växer på Öland
13 Register
15 Intensivvårdavdelning
17 Lyssna!!
22 Sobo
24 Virr ---26 Kan ej flyga
28 Utrop
29 Angela Ingvarsson
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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!

Arentorp Helås Fotbollsklubb
Den 19 november var en historisk dag för
fotbollen i Arentorp. Då bildades nämligen
den nya fotbollsklubben Arentorp Helås
FK, en sammanslagning mellan Arentorps
Sportklubb och Helås Idrottsförening.
Båda föreningarna höll först extra årsmöte
i Ryda Bygdegård där var förening för sig
beslutade att bilda en ny förening, därefter hölls ett möte där den nya föreningen
bildades.
Formellt tillgick det så att samtliga tillgångar och fotbollsspelare i Arentorps
SK fördes över till Helås IF, därefter har
Helås IF ansökt om namnbyte till Arentorp
Helås FK vilket också har blivit godkänt av
förbundet. Arentorps SK kommer att leva
kvar ”på papperet” tills det har löst sig med
ägaraktierna i Vara Fotbollshall AB.
Till den första styrelsen i Arentorp Helås
FK valdes Risto Erkisson till ordförande
samt som ledamöter Linda Forsberg, Carl
Hellqvist, Jesper Regnström och Daniel
Ahlstedt. Som suppleanter valdes Magnus
Andersson och Torbjörn Löf. Styrelsen är
vald fram till det ordinarie årsmötet, som
blir i slutet av mars.
Därefter har styrelsen beslutat att det skall
finnas ett antal kommittéer vilka blir: Fotbolls-, Ungdoms-, Marknads-, Anläggnings, Festplats-, Medlems- samt Aktivitetskommitte. Valberedningen arbetar för fullt med
att plocka fram namn till dessa grupper och
är det någon som läser detta och är intresserad av att vara med i någon kommitté så
är det
bara att höra av sig till någon i styrelsen.
Det som främst saknas är några arentorpare som vill vara med i festplatskommitten
, som kan komma med idéer hur det skall
bli fart på Almesåsens Festplats.

Vad händer i fotbollslaget?
Efter att Arentorps SK
åkt ur div IV i höstas så
får den nya klubben ta nya tag i div V.
I den nya serien kommer det att finnas
flera slättlag såsom Vedum, Levene/
Skogslund, Främmestad och Elmer/Fåglum, några l
Lidköpingslag Trässberg och Saleby,
några Älvsborgslag som Herrljunga, Säven, Hol och Södra Härene samt Floby.
Ny tränare blir Kjell-Ove Hasselström.
”Kjellis” bor i Lidköping men är uppväxt i
Helås. Som hjälptränare kommer Anders
Svantesson att fungera. Han har närmast
haft samma syssla i Vedum men bor i
Arentorp sedan flera år tillbaka.
Den nya föreningen kommer att ha tre seniorlag igång samt damlag. Rent praktiskt
kommer det att fungera som så att herrseniorerna och damerna kommer att spela
och träna på Kedumsvallen under våren
och sedan flytta till Almesåsen under
hösten. Ungdomsverksamheten kommer
att göra tvärtom, Almesåsen på våren och
Kedumsvallen på hösten.
Spelartruppen har tyvärr tappat mängder
av duktiga spelare som inte ville följa med
ner i div V. Johan Edlundh, Viktor Lindelöf
och Daniel Rundberg har gått till Nossebro, Per Lindberg och Peter Forsberg
till Emtunga, Jonas Fält har gått tillbaka
till Gauthiod och även Rikard Mörk har
återvänt till Edsvära/N Vånga. Tvillingarna
Andersson försvann ju redan innan höstsäsongen var över tillbaka till sin moderklubb Levene/Skogslund. Som synes en
hel radda namn.



Arentorp Helås Fotbollsklubb
Som tur är fortsätter de äldsta spelarna
att köra vidare och får givetvis dra ett
tungt lass. Magnus Werner, Fredrik
Evertsson, Christian Lindelöf och Per
Lundh m fl kommer att spela tillsammans
med många duktiga Helås-spelare samt
våra lovande 15-17 åringar.
Just nu tränas det för fullt i Sparbankshallen samt på konstgräset i Grästorp.
Träningsmatcherna börjar första helgen
i mars mot Emtunga sedan blir det förhoppningsvis några matcher i Naum
innan serien börjar fredag 23 april hemma
mot Södra Härene.
Örjan Johansson

Arentorp-Helås FK damlag
Hallå därute i snöhögarna. Vi har nu sparkat igång vår försässongsträning inne i hallen och det med en ny tränare.
Patrik Karlsson som jobbar på Scandia
Elevator och själv spelar i IFK Emtunga. En
ung och ambitiös kille och det har märkts
på träningarna som har präglats av mycket
koncentration och glädje.
Det märktes inte minst på Allianscupen där
vi gick ända till semifinal
Dock var Gauthiod lite starkare och gick till
final där de vann mot Vedum med betryggande siffror. Nåväl, vi ser fram mot våren
och träningsmatcher i mars-april. Sedan
börjar allvaret den 25 april med en hemmamatch mot Jung-Kvänum 10 IF på Kedumsvallen.
Tyvärr har jag inte mer tider att ge nu för
serien är inte helt spikad ännu men får
återkomma nästa Kedumsblad. Eller varför
inte, besök vår hemsida
www.arentorphelas.se
Ha nu en fortsatt trevlig vinter så syns vi i
gröngräset.
Hans Ryngefors.

Om man inte vet vart
man ska, är det ingen
idé att skynda sig. Man
vet ju ändå inte när
man är framme.
(Nalle Puh)



