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Nu är snart sommaren här.
Jag hoppas den blir varm och
skön.
Vi har ju vår fina badsjö att
svalka oss i. Badsjögruppen
har lagt ner många timmars
ideellt arbete bara på att reparera och ställa tillrätta efter
skadegörelse.
Låt oss nu hjälpas åt så
badsjön får vara som en oas
för alla och att det är lika fint
varje gång man kommer dit.
Ha en skön sommar!

Foto Anna Johansson

Stormöte i föreningshuset

22 maj kl 18.30
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Bygdevandring
Herregården

Allsångskvällar
med musikkryss

måndagen den 28 maj kl 18.30

3, 17, 31 juli. kl 18.30

Vi samlas vid badsjön och går
genom ”Herrgårdsrana” sedan
går vi tillbaka och dricker vårt
medhavda fika vid badsjön.

Ingrid Wikström spelar och leder allsång och kryss
Medverkan av ”lokala förmågor”
Kaffeservering, lotterier

Välkommen

Välkommen

i

vid badsjön

På gång 2007!!
Håll utkik på hemsidan, i postlådor och på anslagstavlor efter mer information!
28 maj
16 juni
22 juni
3 juli
17 juli
31 juli
11 augusti
16 september
7 oktober
13 oktober

Bygdevandring
Cykelsfest
Midsommardans vid Kedumsgården
Allsång o musikkryss vid badsjön
Allsång o musikkryss vid badsjön
Allsång o musikkryss vid badsjön
Körkonsert i S Kedums kyrka
Arentorpsmästerskap i golf
Familjerally
Oktoberfest

S Kedums hbf
AIBF/ASK
AIBF
AIBF
S Kedums hbf
ASK
församlingen
Stefan /Sonja
AIBF
AIBF

Fullmäktigemingel
Innan kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj i Vara konserthus finns tillfälle att mingla
med politikerna kl 17.30-18.00.
Passa på tillfället och prata med
politikerna och att vara med och
lyssna på sammanträdet.
Vi måste visa att vi bryr oss!

Midsommarfirande
vid

Kedumsgården
fredagen den 22 juni kl 11.00
Jörgen Nilsson spelar till dansen
kring stången
Medtag kaffekorg
Barnen bjuds på glass

Välkommen

Välkommen till Sommarhemmet
Söndagen den 24 juni kl 10.00
Friluftsgudstjänst tillsammans med
Vara missionsförsamling

Kedumsbladet ges ut i samarbete mellan
Arentorps intresse och byggnadsförening,
Arentorps sportklubb och S Kedums hembygdsförening. Men vi skriver gärna om
andra arrangemang som händer i Arentorp
Bidrag, tips och idéer lämnas till Kerstin
i god tid innan utgivningsdatum.
Plan för utgivning 2007:
manus stopp
utgivning
Nr 1:
5/2		
v 8
Nr 2:
1/5		
v 20
Nr 3:
14/8		
v 35
Nr 4:
28/10		
v 46

Kerstin Larsson
E-post: kerstin.larsson@vara.se
Telefon: 133 43 eller 0709-180 903

Nu är våren här!

Traditionsenligt hälsades
våren välkommen i grushålan, Arentorp på Valborgsmässoafton.
Elden tändes, Kedumskören sjöng vårsånger.
Vårtalet hölls i år av Inger
Sandgren, rektor vid Arentorps skola, fritids och
förskola. Hon framhöll att
”vi ska göra som barnen,
ta vara på stunden, leva här
och nu.”
Efter vårtalet sjöng barnkören några sånger innan Kedumskören avslutade med ”Hymn till Västergötland”

Boule

Den något kyliga kvällen avslutades med ett fantastiskt fyrverkeri som sponsrats av lokala företag.
Agneta Lindelöf

Stort tack till alla sponsorer!
I det vackra vårvädret söndagen den 29 april träffades ett 20-tal glada boulespelare vid Arentorps
boulebana.
Till träffen hade vi bjudit in Sven-Erik Karlsson
från Tråvads bouleklubb.
Sven-Erik började med att berätta om Tråvads
mycket livaktiga förening. De har sin verksamhet
igång även vintertid, då i Sven-Eriks ladugård.
Han fortsatte med att tala om att det tar tio minuter att lära sig spela boule, men flera år för att bli
en riktigt duktig spelare.
Efter en kort instruktion tog spelet vid och det
blev två hårda matcher med en välbehövlig fikapaus emellan.
Arentorparna visade verkligen att det inte bara är i
Tråvad man kan spela boule.
De samlade boulespelarna bestämde sig för att
träffas vid boulebanan kl. 15.00 varje måndag
med start 7 maj.
Du som inte hade möjlighet att vara med på söndagen är ändå mycket välkommen till måndagsträffarna.
Undrar du över något går det bra att ringa MajBritt Johansson tel.13166
Susanne Bäck Englund

Du

har väl besökt vår hemsida!

www.arentorp.com
Vi försöker göra en sida med information för oss
som bor här men också så att den kan intressera
andra.
Här finns en presentation av Arentorp och en
aktivitetskalender.
På föreningarnas egna sidor presenteras våra verksamheter och vilka som ingår i stryrelserna.
På sportklubbens sidor finns mycket att läsa nu.
Victor och Martin recenserar alla A-lagets och Ulagets matcher. De har också gjort en presentation
av spelartruppen. Damlaget och deras matcher
finns på en länk till Helås If:s sida. På länksidan
finns flera andra intressanta länkar, men vi tar
gärna emot förslag på länkar som ska finnas där.
Kartsidan har blivit uppdaterad så nu finns fler
”besöksmål” utmärkta, för att fler ska hitta hit till
Arentorp.

Bildarkivet fylls på undan för undan. Har du någon
bild som du tycker borde finnas med där så kontakta
någon av oss sidansvariga.
Till sist vill jag uppmana er att registrera er för att få
våra nyhetsmail, så du får en påminnelse när något
nytt händer.
Kontakta oss gärna,
Victor Lindelöf,
victor@arentorp.com
Martin Ahlin,
martin@arentorp.com
Annelie Lundgren,
annelie@arentorp.
com
Kerstin Larsson,

ProMotech Diesel Performance Optimering.

Annons

Komplett sortiment av digitala effektmoduler till dieselfordon ur samtliga kategorier.
Personbilar, lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner, traktorer, jordbruksredskap,
skogsmaskiner samt båtar.
Dieseltrim med enkel plug-in montering undviker ingrepp i fordonets originalsystem.
Fordonet behåller sitt diagnos- samt övervakningssystem.
Fördelarna jämfört med konventionell chip tuning (chipning, trimchip, OBD programmering) är många.
Du riskerar inte att din dieseltrimning raderas vid nästa bilservice.
Avsevärt bättre prestanda, bredare
effektregister samt lägre bränsleförbrukning och emissionsvärden.
Stora ekonomiska besparingar hos
tyngre fordon.
Återförsäljare.
Andreas Sällberg Trading
Södra Kedum Österlund 1
534 94 Vara
070-2296955
Mail: andreas.sallberg@tele2.se

Kedumskrysset
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VINN SKRAPLOTTER!
Lös krysset och lämna det hos
Sigrid Karlberg eller Britta Hermansson, Storegårdsvägen eller i postlådan
vid Föreningshuset,
senast den 17 juni.
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du kan vinna skraplotter!
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Grattis till förra numrets vinnare:
1. Jan-Åke Viktorsson
2. Berit o Bengt Svensson
3. Britta Rundberg
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Grattis, Allan Johansson

Foto Kerstin Larsson

som vann förra bildtävlingen,
blomstercheckar
Bilden föreställer norrgaveln på Kyrkstallet

Vågrätt:

K
Ö
R
G
L
A
D

2. Bör sorteras
8. Trivs i dikesrenen
9. Oliver Evertsson
11. Självkänsla
13. Oxe
14. I kemisalen
15. Grekisk bokstav
16. Mackapär
17. Obestämd artikel
19. Spelbolag
21. Turku i Finland
22. Folkslag
24. Förr vid hovet
25. Var Emil till Ida

LODRÄTT:

1. Palindromgrabb
2. Ungdomar
3. Ofta i köket
4. Viktig matfisk
5. Norska spel
6. Tass
7. Fågelbo
10. Är ”svarte” till Svarte Petter
11. Morgonens gudinna
12. Bra att ha i trädgården
13. Svampställe
15. Kortspelsbud
18. Kallt streck
20. Ska fröna nu
21. Ätran och Viskan
23. Brom
24. I adress

Bildtävling
Var har Anna fotat?
Lämna ditt svar i
postlådan vid Föreningshuset eller till
Kerstin Larsson,
Arentorp Herregården
534 94 Vara
senast 17 juni
Vinn

Foto Anna Johansson

Lösning till förra numrets kryss
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BORDTENNISMÄSTERSKAP
Arentorpsmästerskapen i bordtennis avgjordes en lördagförmiddag i mars. Tävlingen ägde rum i Kolsholmens bygdegård i Essunga. Detta är en anrik tävling
som brukar avgöras ungefär vart tionde år, senast
avgjordes den i Tumleberg.
Deltagarantalet var inte så stort, det var endast tio startande och medelåldern låg på ca 45 år.
Segrade i finalen gjorde Andreas Sällberg som i finalen
besegrade Tomas Ljungsberg i tre raka set. Dessa båda
var väl tippade som favoriter eftersom båda är aktiva
i Essunga Södra BTK, Andreas spelar och Tomas är
ungdomsledare. I bronsmatchen vann Niklas Widarsson över namnen Lindberg.

Foto: Veronica Sällberg

Vår förhoppning är att tävlingen i fortsättningen skall
avgöras lite oftare, att deltagarantalet blir lite större
nästa gång och framförallt att medelåldern sjunker.
Örjan Johansson

Kören från Eda i Värmland gästar S Kedum och Naum
Andra helgen i augusti gästas vår bygd återigen av körer från Eda och Charlottenberg i Värmland. Om anledningen till det celebra besöket berättar körens ledare, kantor Bengt Larsson så här:

Foto:Britt Fredriksson

Det var i augusti 1957 jag som 14-åring tillträdde
min första kyrkomusikaliska tjänst, den som orgelspelare i numera nedlagda Tumlebergs församlingshem. Jag efterträdde Signe Hägg, som på grund av
nedläggning av skolan i Tumleberg måste flytta från
orten. Tjänsten kom att vara i nio år. Under de åren
blev det också en del semestervikariat i närliggande
kyrkor. Dessutom började jag sjunga bas i Kedumskören och stiftade därmed bekantskap med den
speciella form av ren livsglädje, som kallas körsång.
1966 flyttade jag till Eda i Värmland och har verkat
som kantor där sedan dess.
För att fira mina 50 år som kyrkomusiker väljer jag i
tacksamhet att låta den sista sommarutflykten med

”mina” körer, Eda kyrkokör och G-klaven, gå till
mina hemtrakter. Mina tidigare erfarenheter på hemmaplan har varit avgörande för hela mitt yrkesverksamma liv.
Lördagen den 11 augusti kl 18.00 ger körerna en
musikandakt i Södra Kedums kyrka, där också
Kedumskören medverkar. Vid högmässan i Naums
kyrka dagen därpå är också körerna från Eda med.
Den är tillika jubileum för dem som konfirmerades
för 55 och 50 år sedan, och där hör jag till den senare
gruppen.
Hoppas ni kommer och lyssnar!
				
Bengt Lasson
(Mårtens den lelle heern från Lunnagården i Södra Kedum)

Annons

Försäljning
av:
Däck
Reservdelar
Oljor & Filter
mm.

Andreas Sällberg Trading 		
0512-13556 					
070-2296955					
andreas.sallberg@tele2.se 		

Reparation av:
Bilar
Traktorer
Maskiner

Bergslidens Service
0512-13455
070-5513455
Jan-Åke Wiktorsson
wikjan@spray.se

INBJUDAN TILL
ARENTORPSMÄSTERSKAPEN I GOLF
SÖNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2007
Vi hälsar alla golfare som bor eller har bott i Arentorp-S.Kedum välkomna till
Arentorpsmästerskapen i golf på

Vara-Bjertorp golfbana,
söndagen den 16 september 2007
Tävlingen spelas som 18 håls slaggolf i två
klasser, Dam och Herr. Max hcp 36 (du som har
högre får gärna delta men får då spela på hcp
36).
Första start kl. 08.00
Startavgift 50:Anmälan senast 2007-09-09 till
Sonja Andersson 0512-13246 eller
Stefan Johansson 0512-13355.

Kossans dag 21/4
Det var dagen då vi firade att vår kossa kom ut på
grönbete.
Ett 60-tal personer kom för att vara med och utse
årets ”kodrottning”
Det gick ut på att man skulle ”mjölka en ko” på 1½
min. Det låter inte så mycket men det är inte så lätt.
10 deltagare var modiga att ställa upp.
Bästa mjölkerska blev Kajsa Ekstrand som lyckades
mjölka ihop 0,9 dl.
Tvåa blev Siw-Britt Johansson med 0,75 dl och trea
blev Susnna Karlsson som fick ihop 0.50dl.
Efter mjölkningen smakade det gott med medhavd
fika i gröngräset intill kossan.
Ann-Sofie Knutson

Lilla Alva Fransson provar på att mjölka

Elisabeth Spetz var en av de tävlande

Fika i gröngräset smakade bra!

Foto: Staffan Erro

Utför grävning och betongbillning med 3,5 tons
larvmaskin. Sladdning av grusvägar och Dammbindning.
Svets- och reparations arbete mm.
		
		
		

Thomas Johansson						
S Kedum Östergården 6						
534 94 Vara							

Telefon:
0512-13294 0706-740 555
Innehar F-skatt sedel

