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BYGDEVANDRING
20 juni kl 18.00
i Koppargården
samling vid Kedners
Ta med fikakorg!

Vid fint väder kan vi fika vid Isaks
backe, vid dåligt väder kan vi få
regnskydd hos Kedners.

Nu har Trafikverket äntligen börjat bygga gång- och cykelväg
mellan Arentorp och Vara! Enligt information på Vara kommuns hemsida ska den bli färdig till sista juni! Så nu får vi
pumpa däcken och putsa cykelhjälmen, så vi kan provcykla i
juli!

MIDSOMMARDANS
vid
BOULBANAN

Boka 20/8 för
Hembygdsföreningens
resa
mer info kommer senare!

Arentorps intresseförenings

Cykelfest

Lördagen den 17 september
Cykla runt i bygden, ät god mat tillsammans med trevliga
människor från Arentorp med omnejd, och avsluta med
gemensamt kaffe i föreningshuset.

Midsommarafton 24 juni kl 11.00
Jörgen spelar till dansen, ta med fika!
Varmt välkomna!
(Kvällen innan samlas alla som vill vid
boulebannan kl 18.00 och hjälps åt att kl
stången, ta med björkris och blommor)

www.arentorp.com

Du/ni förbereder en måltid
för 6 personer hemma hos
er. Om det ska vara förrätt,
huvudrätt eller dessert får ni
veta ca en vecka innan.
Lördagen den 17/9 samlas vi
vid Arentorps föreningshus
kl 16.00. Där får ni veta var
ni ska äta förrätt. Vid måltiderna får ni veta till vem ni
ska cykla för att äta nästa
rätt osv.

Anmälan senast 5/9 till:
Caisa Naess 070 6357979
Carola Larsson 070 8134114
Theres Adler 070 5300297
Vid anmälan vill vi ha namn,
hemadress och ev allergier
Anmälningsavg 75 kr/pers

Välkomna till en trevlig kväll med
mat, prat och motion

kedumsbladet@arentorp.com

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

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

www.tjsgräv.se

Planerad utgivning 2016:
veck 7, 21, 35 och 46.

Bidrag mejlas till kedumsbladet@arentorp.
com eller lämnas till Kerstin Larsson,
tele 0709-180 903, senast en vecka innan
utgivningen, gärna tidigare!
Annonser i Kedumsbladet, 100 kr/nummer
Alla Kedumsblad går att läsa på hemsidan
		 www.arentorp.com

I Församlingshemmet

Styrelsen för Arentorps intresse- och byggnadsförening vid årsmötet 2016

Midsommarlunch

Torsdag 23 juni 12.00
Pris 70 kr.
Vi sjunger sommar-psalmer
tillsammans med Anders Hillergren
Anmälan senast 16 juni 0512133 10

Sommarcafé

Tisdag, onsdag och torsdag
vecka 26 och 27 kl 10.0016.00.
Kom in i församlingshemmet
och köp fika och/eller lunch.
Lunch serveras dagligen 12.0013.30, pris 50 kr.

Bakre raden fr v: Eddy Andersson, Cecilia Torstensson, Mats Ahlin, Stefan Andersson. Främre raden: Ann-Sofie Knutson, Kristina Kedner, Sussanne Karlsson, Charlotte Brynolfsson. ordf Susanne Löfman, och avgående sekreteraren Elisabeth Spetz.
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Vågrätt
Transporthjälp
Skogsnymf
Toppluva
Svensk Filmjournal
Jänta
Bärhjälp
Hundmamma
Mitt i Falun
Innehåller många lektioner
Hjälp i trädgården
Grevé
Sist bland entalen
I denna stund
Blå bär
Valsar
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Lodrätt
Kan bringa lycka
Tävling
Som sirap
Högre än kungen
Sjätte tonen
Gammal saga
Vilodagen
Cafeteria
Bamserud
Öar utanför Srömstad
Dagbok
Long Play
Förr vitaminer för barn
Tersen
Sorgsen åsna
Finns i svart, grönt o silver
Mynning
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Namn...............................................................Tel..............................
Lös krysset och lämna det
hos Sigrid Karlberg eller
Britta Hermansson, Storegårdsvägen eller i postlådan
vid Föreningshuset senast
20 august. 21 lösningar
lämnades in denna gång.

Tre vinnare får två skrap
lotter vardera!
Vinner denna gång gör:

Gunvor Andersson
Ann-Charlotte Jonsson
Göran Ehn
Grattis!

DEN STORA VÅRFESTEN med
”PÅ SPÅRET”
Den 19:e mars hade vi ”Den stora vårfesten med på spåret” i föreningshuset.
Det blev en riktigt bra kväll med ca 90
personer i varierande åldrar.
Kvällen började med mingel i baren och
lotteriförsäljning. Sedan serverades det
mycket god pastasallad, potatissallad och
kallskuret m.m. från Carro´s catering.
Efter maten tog Henrik Lundell och Rikard Olsson
från S. Lundby över. De tog oss med på fem resor om
vart är vi på väg.....
De hade filmat och satt ihop ledtrådar i olika poängnivåer samt några följdfrågor på varje stad/ort. Precis som i På spåret som är på tv.
Det tävlades i lag med ca 9-10 personer i varje. Det
lag som lyckades bäst kallade sig Team 1993 och de
vann biljetter till årets traktorrace i S. Lundby, som
går av stapeln fre. 29:e juli.
Sedan var det dragning på lotteriet där det var fina
priser.
Kvällen avslutades med dans till Nickoticko. Sammanfattningsvis så var kvällen hellyckad!
Text Ulrika Svantesson, foto Carola Larsson

LOPPIS med KAKBUFFÉ
Söndagen den 20:e mars hade vi återigen loppis med hembakt
kakbuffé i föreningshuset.
Till denna loppis hade vi ett tjugotal som anmält att de ville
hyra ett bord. Tyvärr dök en del inte upp, vilket är väldigt tråkigt då fler kunde fått chansen att hyra bord istället, då antalet
bord var begränsat.
Men de som var där hade mycket grejer till försäljning. Allt
ifrån kläder, möbler, tavlor, ägg och mycket mer. När dörrarna öppnades kl. 14 kom en strid ström med köpsugna folk.
Många passade också på att njuta av den goda kakbuffén som
stod uppdukad. Den bestod av bullar och flera olika sorters
kakor som alla var hembakta.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som var med på loppisen,
samt till er som hjälpt oss att baka till kakbuffén.
Och sist men absolut inte minst ett stort tack till alla besökare.

Text Ulrika Svantesson, foto Carola Larsson

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

Det var många som samlades vid badsjön för att
fira in våren tillsammans på Valborgsmässoafton. Ett nytt och uppskattat inslag var Boel Klang
och delar av ”Tantorkestern” som spelade stämningsfulla visor på fiol och cello.
Malin G Pettersson var årets vårtalare och pratade bl.a. om vikten av att inte ha för höga krav
på sig själv.
Firandet avslutades med ett stort fyrverkeri som
lyste upp en annars lite mulen himmel. Den
vackra elden ute på flotten brann fortfarande
fint när folk började vandra hemåt i den ljumma
kvällen.
Stort tack till sponsorerna för fyrverkeriet och
till badsjögruppen för fint samarbete!
Aktivitetsgruppen, Arentorps intresseförening.
Text Caisa Naess, foto Carola Larsson

Företagen som sponsrade fyrverkeriet:
Br. Karlssons Måleri
Arentorps Lego
Skandia Elevator
Vara Träningscenter
J-O Svenssons Åkeri
Karlbergs El
Byggfirma Örjan Johansson
Bertil Johanssons Mekaniska
Redovisningskonsulterna i Skaraborg

FRITIDSHEMMENSDAG 10 MAJ
Den andra tisdagen i maj firas denna dag
runt om i landet, så även vi med att öppna
ett tivoli på Arentorps fritids.
Vi hade en underbar tisdag i sommarvärme. Det var runt 45 barn som kom till
oss på fritids. Alla fick var sitt kuponghäfte
som man kunde utnyttja under eftermiddagen på det tillfälliga tivolit. Det var allt från
tombola till berg och dalbana. Allt avslutades med en glass.
Fritids
Det är viktigt att elever får rätt förutsättningar från början. Vägen till en bättre
skola, med allt från förskola till fritidshem,
går genom att satsa nu. Det är i fritidshemmen som eleverna får möjlighet att utveckla
olika förmågor och intressen genom ett lekfullt lärande. Fritidspedagogiken handlar
om samarbete och kreativitet. Genom att ta
till vara på den andra hälften av elevernas
dag i skolan och satsa på fritidshemmen
kan elever också nå bättre resultat i skolan.
Anna-Karin Karlsson
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Örjans
fotbollskrönika
Så har då årets seriespel dragit igång för våra fotbollsspelande
tjejer och killar.
Damernas A-lag har bytt serie i år, men spelar i samma division,
div II. Detta betyder nya motståndarlag men ungefär lika långa
resor. Premiären var hemma på Kedumsvallen mot Skoftebyn
och det slutade 1-1 efter att hemmaflickorna haft ledningen i
halvtid.
Nästa match var borta i Fristad mot en koalition som heter Fristad/Sparsör/Borgstena. Även denna gång blev det oavgjort, 22, efter att Filippa Jonsson kvitterat sent i matchen. Därefter var
det hemmamatch mot Frisco på Almesåsen och där blev det årets
första förlust med 3-1, mot ett mycket bra lag. Sen kom äntligen
årets första seger förra veckan borta mot Vänersborgs IF med 21. Ställningen var 1-1 i slutet av matchen när AHFK fick en straff.
Denna brändes dock men på övertid lyckades Emma Larsson
forchera in segermålet.
Damernas U1-lag spelar i år i västgötafotbollens högsta reservserie och lyckades i söndags ta årets första seger. Detta borta mot
Skövde KIK och segersiffrorna skrevs till 3-2. De började seriespelet med en storförlust hemma mot Lidköpings FK men därefter har man gjort två bra matcher mot Skara och Råda som båda
förlorades med 2-1 innan den efterlängtade segern kom.
Damerna har i år två utvecklingslag och U2 började serien med
oavgjort borta mot Sil och sedan blev det seger mot LFK men
sen har det gått tyngre. Först fick man lämna walk over mot K
Vedum/Källby/Lundsbrunn och sist blev det storstryk mot Vinninga.

Kommande matcher
Dam A

Sudoko
5

8

7

6

4

7

9

1

3

9

2

8
8

7
1

To 26/5
Lö 4/6 		
Må 13/6
Lö 18/6
To 23/6
Fr 1/7 		
Fr 12/8
Fr 19/8
Lö 27/8
Lö 3/9 		

kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl

19.30
14.00
19.00
14.00
19.00
19.00
19.00
18.45
14.00
13.00

Ulricehamns IFK
Lödöse/Nygård
Vänersborgs FK
Wargön
Skoftebyn
Fristad mm
Frisco
Vänersborgs IF
Sjömarken
Ulricehamn

Kommande matcher
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Herrarnas A-lag, som även i år spelar i div VI, hade seriepremiär
hemma på Kedumsvallen mot Ardala, som är tippade att vinna
serien. Det blev en tuff match som tyvärr förlorades med 1-0.
Sedan var det bortamatch på Mossbrott mot Emtunga och där
blev det seger med 3-1. Nästa hemmamatch var mot Järpås och
det slutade hela 8-0 till AHFK.
I tisdags var det en mycket hård bortamatch mot Östadkulle.
Magnus Werner gjorde 1-0 efter tio minuter och detta visade sig
bli matchens enda mål. Detta betyder att man ligger strax bakom
Ardala och Vedum som är obesegrade när dessa rader skrivs.
Herrarnas U-lag har endast spelat två matcher hittills och det har
blivit seger i båda. Först besegrades Vedum hemma med 1-0 och
sedan blev det en 2-1 seger mot Nossebro.
Seriespelet för våra lag fortsätter nu hela juni ut innan det blir
sommaruppehåll. Matcherna spelas både på Kedumsvallen och
Almesåsen. Gå in och kolla på den nya hemsidan så får Ni information, arentorphelas.se.
Våra ungdomslag spelar dock samtliga matcher på Kedumsvallen, åk dit och kolla det är nog alltid någon match på gång.
Kan även berätta att vid seriepremiären 23/4 så spelade båda Alagen hemma på Kedumsvallen och dessutom var sponsorerna
inbjudna till information, mat och dryck under eftermiddagen.
Detta var mycket uppskattat och senare på kvällen fortsattes det
med sedvanlig ärtsoppa och punsch. Detta är en tradition som
alltid hålls efter första seriematchen och detta har pågått i över
trettio år.
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Lunnagården

Bengt Larsson, bördig från Lunnagården skriver
här, i vår serie om ”Hus med historia”
om gården där han växte upp.

Lunnagården mättes upp och stenades in som nyhemman på kronoallmänningen Hillet 1778. Med stor möda bröts åkermark ur de
ljunghedar och sanka mader som området bestod av. Första bebyggelsen skedde vid landsvägen mellan Naum och Essunga, den
gård som väl än idag kallas Kloa. Senare tillkom gårdar vid gränsen
mot Torpa och mot Essunga. I ett hus där skedde ett dråp 1828,
som ledde till den sista avrättningen i Barne härad.
1852 genomfördes laga skifte i Lunnagården. Då ålades en Magnus Andersson, som flyttat in från Kopparslagaregården i Kedums
by att flytta till en tomt längre norrut. 1859 gifte sig hans dotter Johanna med Anders Jonsson från Algutstorp och då delade Magnus
sin gård i två delar. Husen till den nya gården uppfördes alldeles
intill Magnus hus. Så bildades Lunnagården 1:11, som mer än 80
år senare skulle bli mitt barndomshem.
Den ladugård som byggdes står delvis kvar och hade halmtak ända
in på 1960-talet. Den bestod av fähus och två lador som omgav
en loge. Det skedde tillbyggnader i etapper. Ladugårdsdelen är nu
borta sedan en tromb på 1980-talet rivit av plåtarna på taket. I
vinkel norrut byggdes ett vagn- och vedskjul över en jordkällare.
Det ersattes 1950 av en större byggnad, byggd av Nils Larsson i
Korsmaden, med årtalet målat på utsidan. På södra sidan byggdes också en vinkel- byggnad med svinhus, redskapsbod och dass,
också med halmtak. När vägen uppgraderades till landsväg i början av 1950-talet revs byggnaden, men jag minns fortfarande hur
det blåste i rumpan när det gick en bil förbi på vägen. Mindre skjul
har tillkommit och tagits bort igen under åren.
Vägen gick mellan mangårdsbyggnaden och ekonomibyggnaderna. Det äldsta huset stod till 1903 då ett nytt hus byggdes. Virke
och fönster användes då till ett brygghus som fortfarande finns
kvar. Det nya huset hade tre rum och kök och en oinredd vind.
Det hade två ingångar med var sin farstu. Köket hade järnspis och
inmurad bakugn. I två av rummen fanns kakelugnar. En av dem
revs på 1960-talet, då elvärme tillfördes, men den andra står så vitt
jag vet kvar.
Vissa renoveringar utfördes under åren med bl.a. tillbyggnad av
fastun runt ”stora” ingången och förändringar av fönster och
trappor.
Under hela min uppväxt saknades vatten och avlopp. I anslutning
till ladugården grävdes på 1940-talet ytterligare en brunn.
Mindre skjul och tillbyggnader har tillkommit och tagits bort genom åren.

Utefter vägen planterades ett antal lönnar av vilka en del fortfarande står kvar. Troligen var en gammal oxel ännu tidigare och får
nog gälla som gårdens vårdträd. I den fanns dessutom en inympad
pärongren.
Anders Jonsson dog 1879 och gården övertogs då av dottern Inga
Maja, som 1881 gifte sig med Lars Larsson från Stora Mellby. Lars
Larsson var en driftig man och under hans tid konsoliderades gården till en solid och bärkraftig gård med två hästar, fem-sex kor,
ungdjur, grisar, höns och får. I slutet av sin levnad blev Lars sjuklig
och då arrenderades gården bort och huset delades i två lägenheter. En kamin med kokplatta sattes in i det minsta rummet. Edvin
Mattsson, som sedermera blev spannmålshandlare i Tumleberg,
bodde där en tid. Lars Larsson avled 1925. Hustrun Inga Maja flyttade då till sin dotter Ida, gift med Josef Johansson på Torpa och
gården såldes till en Otto Andersson från Kvänum.
1935 sålde han den i sin tur till min far Mårten Larsson. Min bror
Lars Larsson övertog så småningom gården. När han avled 1983
ägde jag gården en tid. Djuren avyttrades och jorden arrenderades
av bröderna Ahlén från Torpa.
1990 köpte Bernt Ahlén gården. Mycket har förändrats sen dess,
men till min stora glädje är jordbruket i full drift, åkerarealen utökad, nya ekonomibyggnader har tillkommit och bostadshuset omsorgsfullt renoverat.
Bengt Larsson, Charlottenberg

Lunnagården före 1903. Lars, Inga-Maja och Ida står framför huset byggt
1860. Troligen är det stenfoten till det nya som redan ligger framkörd.

Det nya huset skickat som julkort 1905. Lägg märke till brygghuset i högerkanten och de nyplanterade lönnarna.

Mårten och Annie Larsson på ”stora trappa” omkring 1950.
Ovanför dörren fanns en träduva. Vem som gjort den vet jag
inte, men jag har kvar den ännu.

Vad händer med utbyggnaden av cykelbana mellan
skolan och Kedumsvallen?
Det är ett tydligt mål från Kommunen att bygga cykelbana. Den
har utretts under ett par år, och pengar är avsatta för att bygga
den under 2016, vilket nog tyvärr inte kommer hinnas med.
Vad har hänt?
Den sträckning som nog uppfattas som den naturligaste, längs
med landsvägen från skolan till föreningshuset (svart i figuren),
blev för komplicerad och dyr, och lades därför i malpåse för
drygt ett år sedan. Därefter har tjänsten bytt personal, och underteckna tog över drivningsansvaret.
Ett förslag som innebar att cykelbanan delvis dras längs stigen i
skogen har tagits fram (blått i figuren). Nyligen hämtade kommunen in synpunkter från Trafikverket. Vi måste nämligen få
deras tillåtelse för sträcka vid skolan. Då påpekade Trafikverket
att den planerade dragningen inte kommer bli bra. Det är för
stor omväg och riskerar att uppfattas som otrygg och obehaglig.
Därför kommer cykelbanan inte användas som det var tänkt.
Därför är vi idag tillbaka på ruta ett, att utreda om det trots allt
går att bygga längs landsvägen. Men då gäller det att undvika
hinder som slutligen stoppar hela projektet!
Hur går vi vidare?
En möjlig lösning vore att kombinera förslagen, för att slippa
skenande kostnader, för lång omväg samt otrygg. Cykelbanan
dras längs landsvägen fram till grusgropen. Därefter gena över
grusgropen fram till Korsmadenvägen, för att avsluta med genom skogen fram till Kedumsvallen (rött i figuren).
Observera att inga fastighetsägare tillfrågats, och samtligas
medgivande är förstås nödvändiga.

Inbjudan till diskussionsmöte!
Härmed inbjuds alla intresserade till

Föreningshuset den 30 maj klockan 18.00

för att ställa frågor och komma med synpunkter
kring de olika förslagen.
Vänligen
Stellan Gedell
Gatuingenjör, Vara Kommun
Ryda SKs Skogsbingo
startar igen
28 augusti

Stöd AHFK genom att köpa grillsäsongens briketter och kol av oss!
Kolen och briketterna är av hög kvalité och används av många restaurangen runt om i Sverige du kan läsa mer på www.grillkol.se
7,5kg kostar 140:och kommer finnas
på båda våra anläggningar vid träning och matcher,
eller kontakta oss på
info.ahfk@gmail.com

för mer information,
och du kan självklart betala med
Swish nr 123 001
86 72, märk betalning med "Kol"

www.arentorp.com

Gillar du att cykla
och / eller
promenera?
Sommaren 2016 erbjuder Ryda SK 2 olika naturpass:
 Cykel-foto-pass som sträcker sig runt Vara, Skarstad,
St Levene, Sparlösa och Arentorp.
Med cykel letar du upp kontrollpunkterna och jämför
mot de foton som bifogas.
 Naturpass i skogen i Larv.
Här letar du upp kontrollpunkterna, på kontrollen
finns en bokstav som du fyller i på ditt kontrollkort.
(Obs! Startar 1 juni.) Promenera eller spring vilket
som passar dig bäst!

En karta kostar 70 kr
och finns att köpa på Sporttorget i Vara.
Onsdag den 15/6 kl.18.30 har vi introduktion för dig som vill
lära dig mer om orientering innan du ger dig ut i skogen.
Vi träffas vid Hedensborg (fotbollsplanerna) i Larv.
Målgrupp: Allt från ungdom till pensionär.
Upplysningar: Therese Andersson tel.nr. 0512-120 18
www.rydask.se

Ryda SK

kedumsbladet@arentorp.com

