KEDUMSBLADET
NR 4 2012

Årets
Arentorpare!!
Nominera någon/några
som du tycker gjort något
bra för bygden.
Skriv ner ditt förslag och en
motivering.
Lämna förslaget i postlådan
på Föreningshuset, eller
skicka den till:
Arentorps intresseförening
Storegårdsvägen 21
534 94 Vara
eller eposta till:
intresseforeningen@arentorp.
com

Lämna ditt bidrag senast
31 mars 2013.

Tomtepromenad
till Badsjön

Julgransplundring
i föreningshuset

Söndagen 9 december

Söndagen den 6 januari

Start vid föreningshuset
mellan kl 16.30-17.00

Kl. 14.30.

Barnen får lämna sina
önskelistor till tomten.
Vi bjuder på
glögg o pepparkaka
Välkommen!

Dans runt granen, lotterier,
fika och tomtebesök
Vuxen 25 kr och barn 15 kr.
Välkommen!

På gång!
Motionsdans i föreningshuset

5/12 kl 18.21,30

Tomtepromenad till badsjön

9/12 kl 16.30

Advenstsmusik i S Kedums kyrka

9/12 kl 18.00

Jullunch i församlingshemmet

13/12 kl 12 Anmälan

Luciagudsstjänst i kyrkan

26/12 kl 15.00

Julpyssel o fika i församlingshemmet
(40 kr)

17/12 kl 17-20

Dans kring granen i Föreningshuset

6/1 kl 14.30

Stort Tack!
alla ni som hjälpt till att göra
Kedumsbladet 2012 genom att lämna
bidrag och alla ni som delat ut den!

Motionsdanser
i Föreningshuset
kl 18.00-21.30
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Kedumsbladet ges ut i samarbete
mellan Intresseföreningen, Hembygdsföreninge och Sportklubben.
Det ges ut med fyra nummer per år.
Planerad utgivning 2013:
vecka 6, 22, 36 och 47.
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 Krstin
Larsson för text & bild

FAMILJERALLYT

Traditioner

När jag skulle sätta ihop detta årets sista nummer så fick
jag några mejl om aktiviteterna kring jul. Där stod ungefär ”Du kan skriva samma som ifjol bara ändra datum”
Det är väl fantastiskt med traditioner! Ganska enkla tillställningar som roar generation efter generation.
Tomtepromenaden är en sex år gammal tradition, men
hur gammal är traditionen med dans kring granen i föreningshuset? Eller heter det julgransplundring? Finns det
någon som vet när man startade och hur festen har genomförts tidigare? Är det 50, 60 eller 70 år sedan?
Snälla, skriv ihop några rader eller ring till mej och berätta. Finns det några bilder från äldre julfester skulle det
också vara kul att ha med i nästa Kedumsblad ihop med
bilder från dansen 2013..
Men, appropå sådana här aktiviteter, antingen de har
långa traditioner eller inte. De skulle inte bli av om det
inte fanns engagerade människor som är beredda att jobba ideellt!
TACK ALLA NI SOM STÄLLER UPP OCH ENGAGERAR ER PÅ OLIKA SÄTT!
Det finns så många olika sätt att göra något bra på och
många gör mycket i det tysta, utan att få eller begära något i gengäld.
Kanske är det en sådan person som ska nomineras till
Årets Arentorpare? Passa på att nominera den/de du
tycker ska ha titeln Årets Arentorpare.
Känner du att du vill vara med och engarera dej i intresseföreningen så tveka inte att höra av dej till någon i styrelsen. eller prova deras nya e-post adress!
intresseforeningen@arentorp.com
Kerstin Larsson

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

www.tjsgräv.se

Årets familjerally gick av stapeln den 21 oktober,
vilket var en vecka senare än tidigare år. Det var
en gråmulen dag med lite inslag av regn då och
då. Därför kom det något färre ekipage än vanligt
till start, men det var ändå c:a 120 personer som
genomförde rallyt.
Banan gick i år via Malma – Fridhem – Hyringa –
Ryda och tillbaka till Arentorp. Om man inte kört
vilse någonstans så hade man vid återkomsten kört
49,6 km.
Utefter vägen fanns som vanligt 12 tipsfrågor och
bokstäver till ordgåtan.
Vid första stationen, vid Malma fotbollsplan, skulle man para ihop rätt bilmodell med rätt bilmärke.
Vid station två, vid Hyringa bygdegård, gällde att
kunna namnet på diverse växter. Den tredje och
sista stationen, vid Almesåsen, var ett manöverprov där det gällde att backa bilen och stanna så
nära en planka som möjligt. På varje station fanns
de dragna numren till bingobrickorna och frågorna till barntipset.
Tillbaka i Föreningshuset bjöds det på kaffe, saft
och hembakat fikabröd.
Totalsegrare på Körorder med tipstolva blev fam.
Grabo från Long med 31 p.
Två vinnare delade förstaplatsen på enbart tipstolvan, nämligen
Ingrid Löfman och Anton Eriksson. Båda med 11
rätt och exakt samma svar på skiljefrågan.
På barntipset deltog 14 barn, och alla fick var sitt
pris.
Vinnare på Ordgåtan lottades bland alla rätta svar,
vilket gav Annelie Lundgren första priset.
Anders Karlberg
Rätt svar tipstolvan:
2 Lappland			
2 Olof Mellberg			
2 Rött te			
X 1920				
1 Sydkorea			
2 c:a 3100 m²			
X 2550 meter
2 Get				
2 Grrr!				
X 0 grader Kelvin
1 25				
1 Grönt & Vitt			

Rätt svar barntipset:
2 Pingvin
2 Danmark
2 Batterier
1 Älg
2 Tistel
X Haren
Rätt svar ordgåtan:
SAUDIARABIEN
Rätt svar skiljefrågan:
534 födelsedagar

Hembygdsföreningen
60 år!

Den 14 oktober firade S Kedums hembygdsförening
sitt 60-års jubileum. Ett 70-tal personer hörsammade
hembygdsföreningens inbjudan.

Eftermiddagen började med att samlingarna i kyrkstallet och på församingshemmets vind öppnades för visning. Dessutom fanns föreningens album med bilder
och tidigare utställningar i församlingshemmet.

När alla smakat på kaffe och tårta var det dags för dagens
underhållare, Sven-Olof Hasselplan.
Han berättade livfullt minnen från sin uppväxt i Arentorp.
Hur han fick sitt tillnamn ”tjang”, om sin fotbollskarriär i
ASK, och om sin musikerkarriär med bl a Lill-Ingvar. Ett
och annat busstreck erkändes också.

Eftermiddagen avslutades med prisutdelning på tipspromenaden och dragning på lotterierna.
Vinnare på tipspromenaden var Kurt Evertsson Laila Johansson och Gunnel Evertsson
Man kunde också gå en kort tipspromenad från Kyrskatllet till församlingshemmet.

Tipspromenaden på jubileumsdagen handlade på olika sätt om vår hembygd. Här får
du chansen att testa dina kunskaper! Rätta svar hittar du nästa sida
1. Vilket år invigde Lasse Åberg sitt konstverk Kobism här i
Arentorp?
1.2002
X. 2005
2. 2007
2. 1952 skapades Ryda storkommun. Vilka socknar förutom
Ryda och S Kedum ingick i den nya kommunen?
1. Naum, Vara, Önum
X. Naum, Önum, Skarstad, Tråvad
2. Naum, Hällum, Skarstad, Önum
3. August Rydén har gett namn åt en väg i Arentorp.
Vad hade han för yrke?
1. Skräddare
X. Slaktare
2. Trädgårdsmästare
4. Hur mycket betalades i medlemsavgift i S Kedums hembygdsförening 1962?
1. 2 kronor
X.5 kronor
2. 10 kronor
5. Arentorps sportklubb bildades 1947. Vad hette den föreningens förste ordförande?
1. Arne Hultén
X. Elof Skoog
2. Helge Johansson
6. Kedumsbladet ges ut i samarbete mellan Hembygdsföreningen, Intresseföreningen och Sportklubben. Hur många år har
det getts ut i sin nuvarande form?
1. 4 år
X. 6 år
2. 8 år

7. Västgötabanan mellan Göteborg och Skara hade hållplats vid Korsmaden. Vilket år rullade det sista godståget
förbi här?
1. 1983
X. 1985
2. 1987
8. Bilden föreställer ett hus i Arentorp som finns kvar än
i dag, om än lite ombyggt. Vilket?
1.Arentorps församlingshem
X. Arentorps föreningshus
2. Kyrkstallet
9. I Kyrkstallet finns en plog tillverkad i trakten. Vad kal�las plogen?
1. Småbergaplogen
X. Moholmsplogen
2.Olofslundsplogen
10. Hur många personer utvandrade från S Kedum mellan åren 1856-1894 till Amerika?
1. 195 personer
X.214 personer
2. 248 personer
11. Kyrkstallet byggdes 1922, men vilket år köpte hembygdsföreningen byggnaden av församlingen?
1. 1972
X-1980
2. 1987
12. Vad är detta för maskin?
1. Bläkta
X. Tröska
2. Rovriva

ÖRJANS
FOTBOLLSKRÖNIKA
Så var åter en säsong tillända för våra fotbollsspelande tjejer och killar och man kan säga att
det slutade ömsom vatten och ömsom vin.

Nu drar förberedelserna inför nästa säsong igång och
både damerna och herrarna kommer att behålla sina tränare även nästa år.

Om vi börjar med det tråkiga (vattnet), så lyckades inte vårat A-lag för herrarna hänga kvar i
div V. Som jag har skrivit om tidigare så håller
en serieomläggning på att ske inom västgötafotbollen. Tidigare har det varit tre grupper i div
IV och sex i div V. Fr o m nästa år är det två div
IV-serier och fyra div V-serier. Detta betyder att
36 lag har försvunnit från div V till div VI, tuffa
papper alltså.
Senast Arentorps SK spelade i div VI var 1982
då man var nere ett år och vann serien direkt.

Damerna har redan gjort klart med tre nyförvärv inför det kommande året: Jennie Hasselström och Alice
Karlsson från Emtunga samt Emelie Nolerås från Vedum. Caroline Johansson kommer att lämna klubben, hon
har bott i Falköpingstrakten i flera år och skall nästa år
spela för Vartofta.

Herrarnas U-lag kom sexa av åtta lag i sin serie
och sist men inte minst C-laget. De vann även
detta år sin serie i överlägsen stil och hade sjutton raka segrar inför sista matchen. Man lyckades inte vinna den sista matchen också utan det
blev oavgjort mot serietvåan Källby. Mycket
starkt gjort och ett stort grattis!

Det som väntar närmast för båda lagen är inomhusspel
i Sparbankshallen. Under julhelgen spelas som vanligt
Vara-alliansens inomhuscup och i januari blir det Sporttorget Cup. Välkomna dit och stötta våra lag.
Örjan Johansson

Rätt svar på
tipsfrågorna:
1, (X) år 2005.
2, (2) Naum,
Hällum, Skarstad, Önum.
3, (1) skräddare.
4, (1) 2 kr.
5, (2) Helge
Johansson.
6. (X) 6 år.
7, (2) år 1987.
8, (1) Arentorps
församlingshem.
9, (X) Moholmsplogen.
10,(1) 195
stycken.
11,(2) år 1987.
12, (X) tröskverk.

Damlaget har gjort en strålande säsong och
kom på fjärde plats som nykomling i div IV.
Även för damerna är det serieomläggning och
detta betyder att det blir spel i div III nästa år.
Dam U-laget kom trea i sin reservserie och det
får man vara nöjda med.

På herrsidan är det lite mer ovisst när dessa rader skrivs.
Flera spelare vill inte följa med ner i sexan och några har
varit i andra klubbar och tränat. Vi får se vad som händer.
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Vinnare av kryss nr 3:
Margareta Jonsson
Britt Fredriksson
Inger Jonsson
Grattis!!
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Lodrätt

Gröt, skinka o lilla äppelbiten...
I stormens mitt
King Edward
Uppåt väggarna
Sort
Långdragen
Japp
Applåderar
Energi
Smyger

Ä L T A

Välkommen till
församlingens adventstraditioner
• Andra söndagen i Advent, 9/12,
sjunger Ryda- Kedumskören
adventssånger i S.Kedums kyrka
kl.18.00 med Malin Andersson
som solist.
• Tredje söndagen i Advent, den 16
december blir det Luciagudstjänst
i S Kedums kyrka med barngrupSida 1
perna
• 17/12 kl 17-20 är det julpyssel
och fika i församlingshemmet.
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Tele...................................................

1

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

Lös krysset och
lämna det hos Sigrid
Karlberg eller Britta
Hermansson,
Storegårdsvägen eller
i postlådan vid
Föreningshuset
30 JAN
Vinn skraplotter!

ORD

Pigg fisk
Snask
Andel
Firar med Astrid
Edamer
Vokaler
Blå blomma
Frälse
Vak
Sandal
Aveny
Bra att ha i köket
Burfåglar
Biskvi

Sida 1

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

NYHET!

Badsjön
Badvädret denna sommar har väl inte varit det allra
bästa, men några modiga badare har setts där och
några mysiga grillkvällar blev det nog också.
Vad beträffar skadegörelse i sommar har det varit
relativt lugnt, men tyvärr har det varit lite skogshuggare där och fällt något träd och slagit sönder några
bänkar, och även dörren till förrådet har fått sig en
törn. Så onödigt!
Nu i höst har bröderna Fribergs entreprenad anlitats för att med hjälp av Leif Hedvall och Roland
Kedner gräva bort vass i barnviken och rensa botten
längs kanterna. Det blev väldigt bra. Nästa projekt
blir att ta ner några träd.
Agneta Ryngefors/Kerstin Larsson
Badsjögruppen vill här passa på att tacka dom
som har hjälpt till vid badsjön i sommar med att
klippa gräs och titta till det.

Vara Lyfter skolan är ett arbete som rektorerna på
skolorna i Vara startat för att göra verksamheten
inom skolan och barnomsorgen i kommunen ännu
bättre och lyfta fram allt det fantastiska arbete som
bedrivs där, dag efter dag, år efter år. Stolt personal och stolta elever vill visa allt positivt som bedrivs
inom verksamheten!
Lärarna är med, eleverna är med, föräldraföreningarna är med, kommunpolitiken är med!!!
– Vi har ett fantastiskt konserthus som lockar världsartister. Ett urhäftigt knallblått stationshus. Nu ska
vi lyfta kärnverksamheten och visa att skolan är hipp,
säger kommunens näringslivschef Johanna Forslund
Kullander.
Vi känner inte igen oss i den negativa bild som nationella politiker och Skolinspektionen ger av skolan
i riksmedia. Den speglar inte vår verklighet och vardag. Vara är en bra skolkommun och en härlig plats
att leva på, säger en lärare som jobbar på Alléskolan.
– Vi är trötta på felletandet och en bakåtsträvande
nationell skolpolitik. Nu tar vi oss ton! Dessutom:
I Vara är ingenting omöjligt, säger bildningsförvaltningens chef Nina Schmidt
Redan idag trivs våra elever mycket bra i skolan visar
undersökningar och undervis-ningen får ett gott betyg. I Vara nöjer vi oss inte och vi slår oss inte till ro
utan vi jobbar ständigt med förbättringar.
Överallt inom vår verksamhet - hela tiden – bedrivs
nu Vara lyfter skolan.
Den 22-25 januari 2013 håller verksamheterna inom
bildningsnämnden i Vara kommun ”öppna dörrar”
och ni är hjärtligt välkomna att besöka förskola, fritids och skola för att vara med om våra barns fina
vardag!
Läs mer på www.vara.se/varalyfterskolan
Maria Mjörnestrand

Rektor Anna-Lena Klasson meddelar:
I Arentorps Förskola & Skola kommer vi att ha ”ÖPPNA
DÖRRAR”
tis.22/1-2013 och den 23/1-2013.
Utförlig information om aktiviteter och tider kommer att läggas ut på enhetens hemsida.
(www.vara.se/Barn&utbildning/Grund&förskola/Arentorp)

