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Bygdevandring
i Tumleberg
Måndagen 16 juni
kl 18.30
Samling vid
järnvägsparken,
Medtag fika
Varmt välkommen!

Midsommar

Arentorps intresseförenings

Cykelfest

vid Boulbanan

Lördagen den 13 september

midsommarafton
20 juni kl 11.00

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

Jörgen spelar till dansen
Ta gärna med fika
Alla
hälsas välkomna!

Resa
med

Hembygdsföreningen
Lördagen 23 au
Mer info kommer i
postlådan

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 13/9 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 31/8 till:
Anna-Karin Lindberg
135 55 el 0705-463555
Ulrika Larsson 		
135 03 el 0733-701277
Louise Wiberg		
132 22 el 0708-298654
Inger Johansson		
132 65 el 0709-180902
Vid anmälan vill vi ha namn, hemadress och ev allergier
Anmälningsavg 50 kr/pers

Välkomna till en trevlig kväll med
mat, prat och motion

På gång!
Bygdevandring

16 juni kl
18.30

Järnvägsparken, Tumleberg

Midsommarfirande

20 juni kl 11

Vid Boulebanan

Hembygdsföreningens resa 23 augusti
Cykelfest

Mer info kommer senare

13 september Mer info kommer senare

MIDSOMMAR PÅ
ALMESÅSENS FESTPLATS
Traditionellt Midsommarfirande på
Almesåsen
Midsommarafton kl 15 - 17
Vi klär midsommarstången kvällen
innan med start 17.30.
Ta gärna med midsommarblommor.
Vi bjuder på korv med bröd.
Välkomna!
Arentorp / Helås Fotbollsklubb och
Ryda Bygdegårdsförening

Café Arentorp
i församlingshemmet
Tisdag, onsdag och torsdag vecka 26 och 27
kl. 10.00 – 16.00.
Möjligheter att köpa fika och/ eller lunch dagligen.
Lunch serveras kl. 12.00 – 13.30. Pris 50 kr.
Midsommarlunch 19 juni kl. 12.00. Pris 70 kr.
Emanuel Carlsson, Larv, spelar folkmusik.
Anmälan senast den 13 juni till tel. 0512- 13310.
Friluftsgudstjänst vid Sommarhemmet,
Arentorp den 22 juni kl. 15.00
Friluftsgudstjänst i
Järnvägsparken,Tumleberg, den 10 augusti kl.
15.00

STOR
ROCK`N ROLL SHOW!
Midsommardagen på Almesåsen
Lördagen den 21 juni kl 19.00
The Cadillac Band, Janne Lucas Persson, Little Gerhard, Claes-Göran Hederström, Gert Lengstrand, Raymond
Björling + hemlig gäst m fl!
För biljetter: Ring Ingrid Ahlstedt
0705-55 58 49 eller för mer info:
www.tcband.se
Välkomna!
Arentorp / Helås Fotbollsklubb och
Ryda Bygdegårdsförening

Kedumsbladet ges ut i samarbete mellan
Intresseföreningen, Hembygdsföreningen och
Sportklubben.
Det ges ut med fyra nummer per år.
Planerad utgivning 2014:
vecka 6, 22, 36 och 47.(oftast lördag eller
söndag aktuell vecka)
Vi behöver material senast en vecka innan
utgivningen, gärna tidigare!
Bidrag mejlas eller lämnas till
Kerstin Larsson, tele 0709-180 903
kerstin@arentorp.com
Annonsera i Kedumsbladet, 100 kr/nummer
Där inget annat anges står Kerstin Larsson för
text & bild

Motionsorientering

Läs mer på nätet: sviber.se
Fiberprojektet är nu inne i sitt intensivaste slutskede.
Imtec började koppla upp nod 2 i Möllentorp mot
Telia i mitten av april , och kopplade upp ett 40-tal
medlemmar 25:e till 28:e april. Samtidigt hade Topfibre fullt upp med att svetsa fibersvansar på husen
som hör till nod 9 söder och väster om Arentorp.
Nu den sista veckan, 19:e till 26:e maj kopplas över
100 medlemmar in till nod 9 som ligger vid föreningshuset. Samtidigt svetsar Topfibre fibersvansar
på husen i Arentorp, Kedumsholm och Brotorp
som hör till nod 10.
Inkopplingen till nod 10 blir tyvärr framflyttad två
veckor. Det beror bl.a på en informationsmiss från
Varanet till Topfibre om inkopplingsdatum av nod
9 och 10. Därför har nu Topfibre svårt att hinna
med, då dom samtidigt ska blåsa fiber ute på slät�ten. Det var bara tur att jag råkade prata om inkopplingsdatum när jag stannade till när dom arbetade
vid vägen.
Telia har tyvärr tappat en del medlemmar. Det började med fyra stycken tillhörande nod 2, sedan var
det ca. tio som Imtec inte fick några koder till när
dom skulle börja med nod 9. Då såg jag den gemensamma nämnaren i det kompletterande inskick vi
gjorde till Telia den 28:e februari. Det var ingen på
Telia som hade läst av detta och fört vidare.
Detta berör även några medlemmar tillhörande
nod 10 ,som vi arbetar på att lösa innan inkoppling.
Dessa missade medlemmar härrör sig i huvdsak
från att vi inte fick in alla anslutningsavtal mot Telia, det pappret som man skulle kryssa i om man
ville ansluta till Telia nu, eller senare. Vi skickade
påminelser och ringde runt och frågade en del, för
att fånga upp så många som möjligt och det var bl.a
dessa som vi skickade in 28:e februari.
Det förs nu en tät dialog både via meil och telefon
mellan Föreningen, Telia, och Imtec , för att lösa
alla problem.
För övrigt ska vi göra några kompletterande inmätningar på några ställen med Metria och elföreningen, var slangen går i marken. Metria hjälper
oss också med dokumentationen till vägverket
kring alla vägtryckningar. Sedan återstår en hel del
administration och slutbesiktningar.

Kent Andersson Vara Sv. Fiber.

Under våren och sommaren 2014 har DU chansen att springa
orientering.
Orienteringsföreningarna i västra Skaraborg turas om att arrangera och bjuda in till motionsorienteringar.
Motionsorientering är ett enkelt arrangemang som passar både
dig som är ny i sporten eller redan har en del orienteringskunskaper och vill testa på orientering som motionsform.
Du väljer själv mellan en kort, medel eller lång, samt l
ätt eller svår orienteringsbana.
Sex alternativ att välja mellan, varje gång.
Sommarens tävlingsplatser:
27 maj Västerby IP, Götene OK Klyftamo
5 juni Nolåsen, Istrum Istrums SK
1 juli Sjölunda Lidköpings VSK
3 juli Vinköl IK Gandvik
8 juli Bröckgården, Trökörna Främmestads IK
10 juli Almesåsen, Ryda Ryda SK
15 juli Istrum Istrums SK
Start mellan 18.00 – 18.30
Anmälan sker på plats
Pris per start 40 kr
För mer information om samlingsplats/
vägvisning, duschmöjligheter mm. se
www.motionsorientering.se
och välj Västra Skaraborg som ort.
eller www2.idrottonline.se/RydaSK
Kompasser och ”stämpelbrickor” samt duktiga
instruktörer finns alltid på plats.
Allt för att underlätta ditt deltagande!

Ryda SK
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S Kedums
hembygdsförening

Stensafari!

Det har ju blivit populärt med
safaris av olika slag.
Här kommer en karta över Södra
Kedums socken med olika stenminnen markerade. Dessutom är
några trevliga fikaställen utmärkta. Jag hoppas det kan inspirera
till någon/några trevliga utflykter
i hembygden.
Trevlig sommar!
Ps! Vill du veta mer om stenar o
platser finns det att läsa i
S Kedumsböckerna.

Runsten vid Kyrkan. Inskriften är från 1000-talet.
Stenen låg inmurad i den gamla 1200-tals kyrkans södra
mur. 1888 revs kyrkan och stenen restes på sin nuvarande
plats. Vad runorna betyder står på skylten bredvid stenen.
Bautastenen vid kyrkan markerar troligtvis
ett gravfält från romersk järnålder, dvs för
ca 2000 år sedan. Den står sannolikt på sin
ursprungliga plats.

Bautasten vid kyrkstallet
Stenarna hittades under utgrävningarna
inför byggandet av cykelvägen 1983. Anteckningar från utgrävningarna finns i S
Kedumsboken II.
Isaks backe, mysigt fikaställe med
bord, bänkar och grillplats. Följ
också stigen upp till utsiktsplatsen, där man kan se ut över
slätten mellan trädtopparna

Arentorps badsjö,här finns bor
och grillplats och toalett. Man
dessutom ta sej ett svalkande

Odlingsmonument
I Stallberg, uppe på
berget vid vägen.
Inskriptionen lyder:

TILL MINNE
ÄR
DENNA STEN REST
DEN 5/8 1887
AF

jjs
jjs står troligen för
Johannes Jonsson som
ägde gården runt sekelskiftet
Inskriptionen är numera
svår att läsa

Bautasten vid
föreningshuset
Stenen står troligtvis
på samma plats som då
den restes för ca 2000 år
sedan! I området kring
stenen har flera brandgropar och andra fornminnenen hittats, bl a vid
en utgrävning 1981.

Minnessten över den sista avrättningen i
Barne härad, 1830. Stenen står visserligen i
Naums socken, men mordet som resulterade i
avrättningen skedde i Lunnagården, S Kedum
1828 och finns beskrivet i S Kedumsboken,
sid 629.

rd,bänkar
n kan ju
dopp!

Höge sten, Bautasten
vid Nils Sigfridsgården.
Den avtecknads av folklivsforskaren P.A. Säve
1865. Teckningen har
blivit en symbol för hembygdsföreningen.

Minnessten vid Rysten.
Stenens inskription lyder:
TILL MINNE AV
RYDA PASTORATS
KLOCKAREBOSTÄLLE,
KRONOINTÄKTEN RYSTEN
1769-1935
SAMT
NAUMS OCH S KEDUMS
FÖRSTA FOLKSKOLA
1845-1870
STENEN RESTES 1962

Fikaställe vid sommarhemmet
Jättegrytan är ca 70 cm i diameter En
stor urgröpning i berget som bildades
under istiden. Den finns ca 50 meter
från vägen om man går in vid hörnet av
skogen.
Mobergs soffa kallas en soffliknande
bergsformation utmed vägen till Korsmaden. Moberg var komminister i Ryda
pastorat i slutet av 1700-talet. Han
sägs ha vilat sig här på vägen hem från
Naums kyrka till Bärneboda

Milsten vid Tåligs ek
Milstenen är en ”kvartsmilsten” rest under Carl XII
regeringstid. (1697-1718). Denna väg var en del av den
gamla huvudvägen mellan Lödöse och Skara. sträckan
till nästa sten var alltså en fjärdings väg, den stod i
närheten av minnesstenen vid Rysten.
På andra sidan grusvägen stod förr en stor ek, namngiven till Tåligs ek, vid eken fanns på 1920-30-talet en
dansbana.

ÖRJANS
FOTBOLLSKRÖNIKA
ÅRSMÖTE MED ARENTORP HELÅS FOTBOLLSKLUBB
Årsmötet hölls i början av mars i en fullsatt klubblokal på Kedumsvallen, undertecknad har aldrig varit
på ett årsmöte tidigare med så många åhörare.
Risto Erkisson hade avsagt sig ordförandeskapet,
han har innehaft den posten sedan sammanslagningen för fyra år sedan.
Till ny ordförande valdes Sanny Naess.
Även Theres Adler, Annette Karlsson och Magnus
Werner avgick ur styrelsen och in kom bl a två tjejer
från damlaget.
Den nya styrelsen är: Ordf. Sanny Naess, sekr Anita
Karlsson(Helås), kassör Jesper Regnström samt ledamöterna Andreas Hedvall och Stina Restin Fahlgren.
Suppl. är Matilda Davidson och Stefan Johansson
från Helås.

Gillar du att cykla
och /eller
promenera?
Ryda SK erbjuder 2 olika naturpass:
 Cykel-foto-pass som sträcker sig mellan Vara och
Vedum. Med cykel letar du upp kontrollpunkterna
och jämför mot de foton som bifogas.
 Naturpass i skogen vid Almesåsen, Ryda. 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!

Priset är 70 kr karta och de finns att köpa på
Sporttorget i Vara.

FOTBOLLSKRÖNIKA
Våren har börjat strålande för vårat damlag. Eftersom
de vann serien förra året spelar de nu i en högre serie,
div II, med många bra lag och mycket tuffare motstånd.
Detta är dock inget som skrämt tjererna utan de har
börjat med fem raka segrar.
Hösten 2012 vanns de två sista matcherna och förra året
blev det 14 segrar och två oavgjorda. Detta betyder att
de är obesegrade i 23 matcher i rad. Givetvis är det serieledning även i div II just nu. Vi får hoppas att sviten
har hållit i sig när ni läser dessa rader, för jag skrev detta
i söndags och man har en hemmamatch mot Ulvåker på
onsdagen.
På våren återstår det två hemmamatcher på Almesåsen
mot Töreboda (16/6) samt Råda (2/7). Dessutom har
man kvar tre svåra bortamatcher mot Våmb, Skoftebyn
och Hörnebo.
Höstmatcherna spelas på Kedumsvallen och det inleds
med Falköpings FK hemma fredag 15/8.
Herrarna, som spelar i sexan, har väl fått en någorlunda
hygglig start med endast en förlust hittills.
Förhandsfavoriterna Emtunga och Nossebro har dock
gått fram som ångvältar och leder serien rätt så överlägset. Skall det bli någon av de två första placeringarna
så krävs det segrar mot dessa lag under våren. Nossebromatchen spelades i tisdags, efter pressläggning, och
Emtungamatchen går i midsommarveckan borta.
De hemmamatcher som återstår på våren är Långared
(5/6), Hemsjö (11/6) samt Frisco (25/6), dessa matcher
spelas på Kedumsvallen.
Örjan Johansson

KRYSSET

Vinner denna gång gör:
Vilhelm Esberg
Brita Ehn
Gunvor Andersson

Grattis!

Lösningen till kryss nr 1
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Vågrätt			

Lodrätt

Tele...................................................

Av 21 inlämnade lösningar dras tre vinnare
av två skraplotter vardera!

2

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

Lös krysset och lämna
det hos Sigrid Karlberg
eller Britta Hermansson,
Storegårdsvägen eller i
postlådan vid
Föreningshuset
senast 15 augusti.
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Sida 1

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

NYHET!

Julipojke
Skogsfågel
Telefonmodell
Blekinges landskapsblomma
Körröst
Järn
Fångstredskap
Bank
Randig på golvet
Systerdotter
Avig eller --Hörs i maj
På hyllkanten
Gå vilse
Ofta fulltecknad

1
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
17
18
21
23
25
26

Tätort i Vara kommun
Bifall
Hedersman
I gruva
Egyptisk gud
Plats i Ryda
Liten stannfågel
Blir man lätt på våren
Är vispgrädde
Var Teskedsgumman
Öka
Kem.tecken/kisel
Luftkylning
Lovorda
Rovfågel
Tidigare en biltidning
Legitimation

Sida 1

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

Valborgsmässoafton
Vårens ankomst firades traditionsenligt i grushålan med eld,
tal, sång och fyrverkeri. Många samlades på gångstigen och
runt elden för att lyssna på vårsånger som sjöngs av Ryda
och Södra Kedumskören. Sanny Neass, nyvald ordförande till
Arnetorp Helås FK vårtalade och det hela avslutades med ett
stort fyrverkeri sponsrat av traktens företagare.
Stort TACK till alla sponsorer!
Karlbergs El
JO Svenssons Åkeri
Arentorps Legoindustri
Bertil Johanssons Mekaniska
B-Å Karlssons Måleri
Stridsbergs El
Skandia Elevator
Ove Johansson i Raggård

Sanny Naess fick blommor för sitt vårtal av aktivitetsgruppens Ulrika
Larsson och Anna-Karin Lindberg.

Badsjön är städad o klar för sommarens bad och grill-

kvällar!
Badsjögruppen har ägnat flera kvällar till att städa, röja buskar och sly samt oljat in bryggor mm. Nu hoppas de bara på
en lika bra sommar som 2013 då de slapp skadegörelse. Tyvärr är det någon som täljt med kniv på scenkanten. Mycket
onödigt!

Agneta Ryngefors i startgroparna för att olja in bryggan.

Vill du hjälpa till?
Du som kan tänka dej att ha lite
extra tillsyn, klippa gräs och tömma papperskorgar vid badsjön
under en vecka i sommar.
Ring Agneta Ryngefors,
tele.130 61 eller 073-183 62 95

Eddy Andersson, Agneta Karlberg och Ann-Sofie Knutson rensar bort
överblommade vårlökar för att ge plats för sommarblommor.

Park och miljögruppen träffas varje vecka
för att plantera, rensa ogräs och göra fint i rabatter och
kring grönytor och cykelvägar.

