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julbocken
Söndagen 23/11
kl 19.00

sätter vi upp Bocken!
Välkommen att vara med
vi bjuder på
glögg och pepparkaka!

Tomtepromenad

PUBAFTON
MED
MUSIK-QUIZ
i
Föreningshuset
lördag 13 december

start vid
Arentorps föreningshus
söndagen den 30/11
kl 16.00-16.30

Tomten tar emot önskelistor.

Vi bjuder på
glögg, saft och pepparkaka

Släpp julstöket för en stund och
slappna av på vår lucia-pubafton
Vi kommer att anordna någon form av musiktävling
där den som har lust kan delta eller också bara
titta på och lyssna till bra musik.

Mer information kommer
i brevlådan längre fram
ASK & AIBF

Dans kring
granen
Söndagen den 11 januari
kl 15.00

i
Arentorps föreningshus
Välkomna!

På gång!!

Håll utkik på hemsidan, i postlådor och på anslagstavlor efter mer information!
23 november
30 november
13 december
2009
11 januari

Bockens dag
Tomtepromenad
Pubkväll med musikquiz

AIBF
AIBF
AIBF/ASK

Dans kring granen

AIBF

PRENUMERATION PÅ BINGOLOTTO
BingoLotto har ju fått en nytändning under hösten med
Lotta Engberg som programledare.
Sportklubben har försäljning av bingolotter i Kedum
och just nu körs en drive för att få mer prenumenanter.
Under november får ASK 100:- i engångsbonus för varje
ny prenumerant vi skaffar. Ni som är intresserade kontakta Karl-Gustav Svensson tel 13004.

Göteborgsposten på söndagar
säljs av Ossian
Ring 80120

Stort Tack
för alla bidrag till årets Kedumsblad.
Tack vare era bidrag blir det en bra,
välfylld tidning!
Planerade utgivning och manusstopp för
2009
		
manusstop utgivning
NR 1 26/1		
v6
NR 2 13/4		
v 22
NR 3 6/8		
v 34
NR 4 28/10		
v 46
Bidrag till Kedumsbladet lämnas till
Kerstin Larsson i god tid före mansusstop
Vill du annonsera i Kedumsbladet?
Helsida 400:Halvsida 200:Kvartsida 100:Annonsera 4 gånger, betala för 3
(annonser medtages i mån av plats)

E-post: kerstin@arentorp.com
Telefon: 133 43
eller 0709-180 903
Kedumsbladet ges ut av Arentorps intresseförening
och byggnadsförening, Arentorps sportklubb och S
Kedums hembygdsförening

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

senast den 10 december,
du kan vinna skraplotter!
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1. Berit o Bengt Svensson
2. Inger o Ebbe Jonsson
3. Aina Bergdahl
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Grattis till förra numrets vinnare:
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Vågrätt

Lodrätt

1. Mys på höstkanten

1. Sveriges Trädgård

8. Ofta i dagbok

2. Skiljelinje

9. Tork

3. Grillrest

10. Är ledande

4. Av is

13. Ömhetsbevis

5. Flyttar nu

15. Svår att bli av med

6. Libanon

17. Vindpust

7. Mången på ”slätta”

18. Lidköpingsfågel

11. Dia

20. Betyg

12. Född fri

21. Finns i påsmodell

14. Rolf Lidberg

23. Spoling

16. Kisel

24. Navel

19. AA:s i Vara

25. Den kan ta

21. Flicka som tröst

28. Kär ägodel

22. Hand
26. Valuta
27. Vill fångad

Nybyggnation
Renovering
Vedhuggning
(vedprocessor)
Herregården 7, Arentorp
534 94 VARA
Tel 0512-133 56
0705-56 34 99

Mågottkväll med Avera
Handinpackning + handmassage och fotbad + fotmassage och en sallad
Kostnad 395:- Av detta får du produkter för 300:Välj kväll: 4 november, 3 december, 29 december
eller 2 januari
Anmälan och mer information: Lena Juhlin
telefon: 0512-14170, mobil 0706-872163
Mail: jullan@mbox301.swipnet.se

Södra Kedumsbor på bisonoxsafari
Ett fyrtiotal Arentorps- och Tumlebergs-bor deltog i den
av Södra Kedums Hembygdsförening anordnade resan
till Hjo och trakterna söder och väster däromkring.
Först besökte man bisonoxranchen på Mobolets Gård
nära Södra Fågelås. Där tog ägaren Hans Althaus emot
och inledde med att presentera sig själv och sin verksamhet på gården. Resenärerna fick i omgångar per traktordragen åkvagn färdas ut till en bisonoxflock på ett väl
ingärdat betesfält. De imponerande djuren verkade vid
närmare betraktande se ganska godmodiga ut. Ägaren
hade mycket intressant att berätta om dessa från amerikanska prärierna härstammande behornade muskulösa
klövdjuren. De kunde, enligt hans erfarenhet, endast
hanteras med vänligt lockande och var helt avoga till fösande med bryska metoder, som andra kreatur kan foga
sig efter. På gårdens museum kunde man även bese en
imponerande vacker fjärilssamling, Förmiddagskaffe
bestods också resegruppen på denna gård.

Under ciceronskap av Fågelås Hembygdsförenings representant Erland Larsson fortsatte sedan resan i bygden
söder om Hjo. På slingrande vägar besågs den vackra
trakten med dess hänförande utsikter över Vättern med
Omberg i fjärran.
Många gårdar och byar passerades - bl.a. gården Gate,
varifrån glaskonstnären med samma namn härstammade. Besök gjordes i Södra Fågelås kyrka, där förra
kyrkorådsordföranden Inga Larsson berättade om den
gamla kyrkan, som uppförts under 1600-talet. De vackra målningarna i korets tak och utsmyckning i övrigt
beundrades. Dessa hade under 1800-talets puritanistiska period övermålats resp. plockats undan, men var nu
åter framtagna. Altartavlan var dock av modenare stil,
målad av bygdens kände son, konstnären Simon Gate.
Vidare passerades det stora godset och bruket Almnäs
samt Norra Fågelås kyrka. I Hjo intogs välsmakande
lunch på restaurang Frestelsen i stadsparken.

Färden gick vidare till konstnären Leiif Holgersson i
Broddetorp, som tog emot gruppen i sin utställningslokal,
där han under humoristiskt historieberättande förevisade
sina tavlor, dekor- och textilförlagor och böcker samt
sina samlingar av musikinstrument, föremål och skrifter.
Även hans välfyllda lanthandelsmuseum besågs. Under
visningen bjöd han på glada melodier framförda på olika
drag- och munspel.
Sista anhalt på resan blev Skultorps Hembygdsgård söder om
Skövde- I det från närbelägna
järnvägen uppflyttade magasinet, som inretts till museum,
arkiv och samlingssal bjöds
eftermiddagskaffe med gott
tilltugg. Representanter för
därvarande hembygdsförening
stod för serveringen och underhöll med berättande om
verksamheten och visade flera byggnader, både ditflyttade och ursprungligt belägna. De var fyllda med många
intressanta föremål, bilder och skrifter, väl underhållna
och exponerade, minnande om många intressanta människors levnadsöden och sysselsättningar.
Mycket nöjda färdades resenärerna åter hemåt. Välförtjänt tack uttalades till resekommittén Bertil och Siv Johansson och Sven och Berit Larsson samt till busschauffören för den hellyckade dagen.
Göran Ehn

S Kedums hembygdsförening kommer inte
att göra någon almanacka för 2009,
men vi önskar alla ett gott nytt år!

Malin Andersson
Björkebacken

på

Malin Andersson har tilldelas Lill Ingvars stipendium
på 8000 kronor. Ingvar var en populär dragspelare på
60 – 70 talet. Det är 3 året som stipendiumet delas ut
och i år gick det till Arentorpsbon Malin Andersson.
Utdelningen skedde på konserthuset i Vara. Malin har
aktivt sjungit sedan hon var 13 år och i kör sedan hon
var 11 år. För pengarna har hon planer för att ta sånglektioner på Göteborgsoperan.

Vi säger Grattis, Malin!
Maria Svensson

ARENTORPSMÄSTERSKAPEN I GOLF 2008

Siw-Britt Johansson, Sonja Andersson och Käth Birgetz,
fikar efter att ha spelat de första nio hålen.

Resultatlista
Damer:
1. Siw-Britt Johansson		
2. Sonja Andersson		
3. Käth Birgetz		

79
81
87

Herrar:
1. Andreas Ericsson		
2. Stefan Johansson		
3. Per-Åke He			
4. Niklas Lindberg		
5. Raino Kinnunen		
6. Olle Granath		
7. Håkan Andersson		
8. Rolf Johansson		
9. Bert-Ulrich Fritsch		

75
76
76
78
80
80
81
85
85

Lördagen den 20 september avgjordes fyra ”sockenmästerskap” i golf på Vara-Bjertorps golfbana. Först ut var
Arentorpsmästerskapen och sedan följde mästerskap
för Stora Levene, Tråvad och Edsvära. I Arentorpsmästerskapen deltog 12 spelare, men det borde kunna vara
betydligt fler om alla som spelar golf i Arentorp ställde
upp. Nästa års arrangörer (de som vann i år) hoppas på
fler deltagare 2009.
Banan var i mycket fint skick och vädret var perfekt för
golf. I damklassen deltog 3 st och den vanns av SiwBritt Johansson före Sonja Andersson. Herrklassen,
som blev mycket jämn, vanns av Andreas Eriksson ett
slag före Stefan Johansson och Per-Åke Heder.
Stefan Johansson

Håkan Andersson, Rolf Johansson Olle Granath, Per-Åke Heder

Familjerallyt 2008-10-05
Årets familjerally kördes första söndagen i oktober. Starten var som vanligt vid föreningshuset i Arentorp. Rallyförarna som alla genom sin körorder hade tillgång till en vägbeskrivning tog sig runt på en bana som slingrade sig runt i
bygden. Flera utav förarna nämnde att de varit inne på småvägar som de inte kört på förut. Utefter vägen var tipsfrågor
uppsatta tillsammans med bokstäver till ”ordgåtan”. Många provade även sin lycka genom att spela bingo.
Vid tre olika kontroller (Skattebacken i Bäreberg/Råglanna i Främmestad/Kolsholmen) fick både förare och resenärer
göra praktiska övningar. Det gällde att kunna placerar bollar i en hink med hjälp utav ett tennisrack, du skulle även
kunna köra så att bilens hjul träffade plattor på marken. Vidare så skulle du kunna lägga de fem os-ringarna i rätt ordning och till sist så testade vi av deltagarnas kunskaper beträffande åtta olika delstater i USA.
Vid målgången var det kaffeservering i sportklubbens klubblokal.
Alla deltagare verkade nöjda med både resan och frågorna, trots att många tyckte att ordgåtan var svår så fick vi in fem
rätta svar. Det här gladde oss i kommittén för vi ville att tävlingen skulle vara ”lite lagom” svår.
Yvonne Hamelius
Tipsfrågor					
1. Till vilket land hör ö gruppen Man?
1. Irland X. Storbritannien 2. Frankrike
2. Till vilket län hör länsbokstaven X?
1. Gävleborgs län X. Värmlands län 2. Kalmar län
3. Hur många medaljer tog Sverige i Paralympics 2008?
1. 14 st X. 12 st 2. 16 st
4. Vad är Filippa för frukt?
1. Plommon X. Päron 2. Äpple
5. Vilket är Sickan Carlssons andra förnamn?
1. Anna-Lisa X. Anna-Greta 2. Anna-Stina
6. Var spelar handbollslaget H43 sina hemmamatcher?
1. Lund X. Malmö 2. Halmstad
7. I vilken bil åkte ”Jönssonligan” omkring i ?
1. Chevrolet Impala X. British Leyland Mini 2. Renault
8. Vad hette Odens häst?
1. Hugin X. Sleipner 2. Gungner
9. Vem har en huvudroll i filmen Arn?
1. Joakim Netterqvist X. Johan Zetterqvist 2. Jonas Palmqvist
10. Vad betyder det här vägmärket?
1. Trefilig väg X. Parkeringsförbud 2. Datumparkering
11. Hur många gånger har ”elljuscupen” i fotboll anordnats på
Mossbrott?
1. 23 st X. 21 st 2. 27 st
12. Hur många centiliter är en engelsk pint?
1. 47 cl X. 57 cl 2. 67 cl
Rätt svar:
Storbritannien, Gävleborgs län, 12 st, Äpple,
Anna-Greta, Lund, Chevrolet Impala, Sleipner,
Joakim Netterqvist, Datumparkering, 27 st, 57 cl
Ordgåtan: Arentorpsmästerskapen
Rätt längd på sladden som oknuten var 196 cm

Glada vinnare blev:
Körorder:			
Krister Jonsson 29 p
Ebba Lindberg 27 p
Jonas Karlsson 27 p
Sven-Olov Mattson 26 p
rätt
Stefan Andersson 25 p
Thore Andersson 24 p
Jesper Rengström 24 p
Jonas Johansson 23 p
Ann-Kristin Norberg 23 p
Kerstin Kron 22 p		
Örjan Johansson 21 p
Amanda Lundh 21 p
Fredrik Eriksson 20 p
Magnus Karlsson 20 p
Anders Larsson 20 p
Annelie Wahlström 20 p

Tipstolvan:
Ulla-Britt Karlsson 12 rätt
Gunhild Bergsten 12 rätt
Jonas Norberg 12 rätt
Barbro Hjalmarsson 11
Berit Svensson 11 rätt
Bengt Svensson 11 rätt
Matilda Jonsson 11 rätt
Pia Jonsson 11 rätt
Ordgåtan:
Jesper Rengström
Mattias Karlberg
Bosse Fredriksson
Conny Evertsson
Fredrik Eriksson

Tröstpris: Närmast på skiljefrågan hade Conny Evertsson
Ett stort tack till årets sponsorer som skänkt många
fina priser. Dahréntråd AB, Pharmadule AB, Emtunga
Offshore, Scandia Elevator, Hemköp Vara, Sparbanken
Skaraborg, Maritas Textilbod, Vara Kommun, Ove Johansson, Raggården, Ödrens Möbler.
Ny kommitté för familjerallyt 2009 är:
Lena Lindberg och Örjan Johansson, Pia och Krister Jonsson, Berit och Bengt Svensson, Ulrika Larsson och Anders Svantesson, Veronica och Andreas Sällberg,
Elisabeth och Nils Spetz.

SPEL I DIV IV ÄVEN NÄSTA ÅR FÖR ASK
Efter en makalös höst
så lyckades Arentorps
Sportklubb hänga kvar
i div IV Västra. Inför
sista omgången var man
tvungna att ordna minst en poäng mot Trollhättans
BoIS annars skulle det bli degradering. Seger med 2-0
till ASK blev det och stort glädjejubel utbröt. Detta betyder att ASK tog 20 poäng under hösten och därmed
blev man bästa höstlag. Trots att varenda match spelades med kniven på strupen så lyckades man avancera
till en fin tredje plats i distriktets fair play liga av 36
lag. Vann gjorde Gällstad och Arentorp vann ju denna
liga för två år sedan.
Damlaget, som ASK har tillsammans med Helås IF,
slutade på sjunde plats i div V och U-laget kom på en
mittenplats i sin serie.
Nu börjar arbetet med att planera inför nästa säsong.
Klart är att Per Lundh fortsätter som huvudtränare

även nästa säsong. På spelarsidan vet vi att Johan Edlundh
har flyttat till Norge och att Pontus Eriksson skall ut och
resa till Indien och Australien. Dessutom har vår duktige
målvakt Jonas Fält bestämt sig för att fortsätta ytterligare
en säsong hos ASK. Det arbetas nu hårt för att skaffa ytterligare förstärkningar inför nästa säsong.
Under hösten kommer det att spelas en del inomhuscuper.
Helgen 22-23 nov är det Sporttorget Cup i Sparbankshallen där fjolårssegern skall försvaras. 6/12 spelas första omgången i DM i Falköping och ett ev finalspel är i Grästorp
helgen därpå. Sedan kommer Vara-alliansens turnering i
julhelgen.
Örjan Johansson

SÖKES: LEDARE

Finns det någon som är intresserad av att sköta Sportklubbens hemsida som finns på www.
arentorp.com? Den skulle behöva uppdateras
lite oftare. Vill du hjälpa till med detta så hör
av dej till någon i styrelsen.
Dessutom behöver vi ledare till vårt U-lag/Blag.

Informat ion
från styrelsen
Luftvärmepumpar
Bidrag har sökts från Sparbanksstiftelsen för att
kunna installera luftvärmepumpar i föreningshuset. Vi har nu fått besked att stiftelsen har beviljat
bidrag för att installera detta och pumparna är på
plats.
TACK! Sparbanksstiftelsen för bidraget.

Nu när hösten är här är det
viktigt att ta på reflexer,
så att du syns!

Motionsdanser i föreningshuset
De populära motionsdanserna på onsdagarna har under
många år drivits av eldsjälarna Irma och Britta, men vi
kommer att ge dem erforderlig praktisk hjälp för att fortsättningsvis driva danserna vidare.

Alla är välkomna för att dansa eller bara lyssna
på musiken och prata bort en stund.
Tiden är 18.00-21.30.

19 november
Sven-Gunnars
3 december		
Stenitz
Sista gången för hösten den 3 december bjuder vi på kaffe.
Vi återkommer med vårens program när det är klart.

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Frukostmöte för företagare
Vad vill ni ha föreningshuset till?
Den frågan fick företagarna i Arentorp när vi bjöd
in till ett frukostmöte i föreningshuset. Inbjudna var
också Ann-Britt Martinsson och Jan-Erik Wallin från

rentorps föreningshus

kommunen.
Under frukosten diskuterades bl a trafiken genom Arentorp, informationstavlan (som kommer att uppdateras)
och förskolan.
Intresseföreningen ville informera om möjligheterna
att hyra föreningshuset för t ex konferenser, utbildningslokal mm men också att vi planerar att göra ett
företagsregister på hemsidan.
Vi planerar att ordna ett nytt frukostmöte till våren.

Utöver all traditionell utrustning finns Whiteboardtavla, projektor och filmduk att hyra.
För bokning och förfrågan ring:
Annelie Svennevid
tele 0702 -611064
eller maila till:
annelie@arentorp.com
Läs mer på vår hemsida
www.arentorp.com

