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Familjerally
Söndagen den 10 oktober
Start 13.00-14.00
från föreningshuset
Kaffe och lotterier

VÄLKOMNA!
Foto Kerstin Larsson

Inbjudan till

Arentorp/Helåsmästerskap i Golf!
Söndagen den 5 september 2010
Första start 08.37!
Startavgift 60 kronor
Anmälan och mer info lämnas av
Niklas Lindberg, 13555
eller Bertil Granat, 16223

VÄLKOMMEN

Bonn-kalas med
drag (ning)

Föreningshuset
18/9 Kl 18.00
Mat, dans och till Magnus
Grivall
underhållning av Andreas
Jung och Mikael Ullberg.
Alla intäkter går till köksrenoveringen!

På gång 2010
Håll utkik på hemsidan, i postlådor och på anslagstavlor efter mer information!

5/9

Klädbytardag i Föreningshuset

5/9

Arentorp/Helåsmästerskap i Golf

11/9

Förskolan är öppen för allmänheten mellan kl 11.00-13.00

18/9

Bonnkalas med Lotteridragning i Föreningshuset 18.00

10/10

Familjerally Start 13.00-14.00 från föreningshuset

23/10

Årsfest AHFK i föreningshuset 18,30

Är det något ni saknar i Kedumsbladet, kom gärna med ideér till Kerstin och/eller
Monica. Telefonnummer och mailadresser se rutan längst ner på denna sida.

Arentorps
intresse
och byggnadsförening
Medlemavgift 100:-/hushåll
Bankgiro 243-3118
Kassör:
Charlotte Brynolfsson
tel 130 35

Södra
Kedums
hembygdsförening
Medlemsavgift 50:-/person
Bankgiro 402-7538.
Kassör Britt-Marie Johansson,
tel 134 05

Arentorp Helås Fotbollsklubb

Kontakta styrelsen eller läs
på hemsidan.
www.arentorphelas.se

Planerad utgivning och manusstopp för 2010
manus
utgivning
NR 4
25/10
v 46
Bidrag till Kedumsbladet lämnas till
Kerstin Larsson/ Monica Willig i god tid före manusstopp
E-post:
kerstin@arentorp.com Telefon: 133 43 eller 0709-180903
monica.willig@tele2.se Telefon:
133 01 eller 0705-913301



Klädbytardag
Mammorna och kompisarna Theres Adler
och Anki Gillqvist anordnar den 5 september
en klädbytardag i Arentorps föreningshus.
Temat är barn- och damkläder samt barnartiklar med inriktning på höst och vinterbruk.
Det fungerar så att den som vill sälja något
kontaktar Theres eller Anki och får ett säljarnummer. Man får sedan märka sakerna
man vill sälja med sitt nummer, pris och ev
storlek.
På lördagen den 4/9 lämnas sakerna i föreningshuset och på söndagen drar kommersen igång.
Köparen får betala priset som står på varan,
säljaren får 80% och arrangörerna 20% av
summan.
Ev osålda varor får hämtas av säljaren eller
så skänks de till Slättmissionens hjälpande
hand.
Under söndagen kommer också olika firmor
att visa/sälja varor, bl a Yrvädret i Vara.
Arentorps Intresseföreningen ordnar kaffeservering.

Kommersen är igång mellan kl 9.30 -12.00.
Har du frågor eller vill ha med något, kontakta
Theres Adler, 0739-379685
via mejl: theresjonsson@hotmail.com
eller
Anki Gillqvist, 0706-703321
via mejl: ankigillqvist@hotmail.com

Kossan vandaliserad!

Tyvärr så har vår
kossa återigen
blivit vandaliserad!
Den är nu inne
för reparation.
Det är tveksamt om den ställs ut mer den
här säsongen. Det är mycket ledsamt när
sådant här händer. Vi får alla försöka hålla
ögonen på vad som sker i samhället, och
kontrollera/rapportera om man ser något
som verkar skumt.



Midsommarfirandet
På midsommaraftonens förmiddag firades
midsommar för andra året i rad vid boulebanan. Omkring 100 personer kom! Flertalet deltog i dansen medan andra nöjde sig
med att titta på. Spelade gjorde som vanligt
duktige Jörgen Nilsson. Efter dansen var
det dags att slå sig ner i gröngräset och inta
sin medhavda fikakorg, medan solen sken
ikapp med alla glada midsommarfirare
Ulrika Larsson

Förskolan
Äntligen!!!
Nu är äntligen den nya fina förskolan klar
och barn och fröknar har flyttat in.
Verksamheten är uppdelad på två arbetslag,
Sörgården och Norrgården som i sin tur är
indelade i två hemvisten. I mitten av huset
finns Torget där bl a de större barnen äter
sina måltider och där det finns kök för ”hemkunskap”.
Lokalerna är väl anpassade till förskoleverk-

samhet och det finns också fina personalutrymmen och ett välplanerat produktionskök.
Utomhus finns gott om lekytor och mer blir
det när den sista delen av gamla Kedumsgården snart rivs.
Ca 75 barn är inskrivan och 14 ”fröknar”
ingår i personalen.
Den 11 september kommer förskolan att
vara öppen för allmänheten mellan kl 11.0013.00, passa på att göra ett besök!

Kommunfullmäktiges
sammanträde i Arentorp

Vårens sista sammanträde förkommunfullmäktiges 45 ledamöter var förlagt till
Arentorpsföreningshus den 22 juni. Ett
tiotal Arentorpsbor kom för attlyssna på
politikerna. I pausen bjöds alla på kaffe och
publiken hade tillfälle att mingla med de
folkvalda.



Familjerally
Att ordna familjerally är en över trettio år
gammal tradition för intresseföreningen.
Årets kommitté är i full gång med planeringen. Det ska planeras en färdväg på ca
fyra mil på natursköna vägar där det också
finns plats för tre stationer med olika praktiska övningar för både barn och vuxna.
Under vägen ska det finnas tipsfrågor och
bingonummer och inte minst bokstäver till
en klurig ordgåta. Vid målet ska det finnas
fika. En annan del av planeringsarbetet är
att hitta sponsorer som skänker priser av
alla de slag. Det brukar bli en hel del priser
och vinstchanserna är många!
Vår ambition är att ordna ett riktigt bra rally
och att få många deltagare, så hjälp oss,
prata med släkt, vänner och grannar och
kom till start den tionde oktober mellan
13.00-14.00

Välkomna!

Klädbytardag
Önums bygdegård
Fredag 8/10
9.30-13.00
Tema Höst och Vinter
Här säljs begagnade barnkläder, barnvagnar, leksaker, +
allt övrigt till barn.
Vill du skänka grejor? Går
som vanligt till Slättmissionen
i Skara.
Välkomna!
Lena Julin 0512 14170
Linda Stomberg 0512-71077

Några av kommitté medlemmarna

Fastän det är väldigt
gott att äta honung,
så finns det ett ögonblick alldeles innan
man börjar äta den
som nästan är ännu
bättre.(Nalle Puh)

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



Kedumskrysset nr3 2010
1

Lös krysset och
lämna det hos
Sigrid Karlberg
eller Britta Hermansson, Storegårdsvägen eller
i postlådan vid
Föreningshuset,
senast den 1/11
du kan vinna
skraplotter!
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Vågrätt
1
Snart är han här
5
Skallgång
8
Pappa till Barberaren i Sevilla
10
Grekisk gud
11
Måste man hästen
12
Sportklubb
14
Brevskola
16
MC
17
Hg
18
Elvsborgs läns annonsblad
19
Anmärkning
20
Skall vara utåt
21
Balja
22
Kort dag
24
Godhjärtade

Lodrätt
2
Allvetande människa
3
Får man i eka
4
Över kungen
5
Ses Åsa-Nisse på
6
Buske
7
Hallands å
9
Längre på natten
10
Sammanhållning
13
Utreda
15
Flög för nära solen
16
Är svarta pister
21
Klädkedja
23
Strävan

Lösning till förra numret

Vinnare på förra krysset blev:
1. Bo Fredriksson
2. Sven Johansson
3. Gunvor Andersson
Grattis!
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Namn:
.............................................................................
Telefonnummer:
.............................................................................

Arentorp Helås Fotbollsklubb
Fotbollskrönika
Sedan min förra krönika har Arentorp/Helås
A-lag spelat ytterligare ca tio matcher.
Under juni gick det betydligt sämre och inte
mindre än fem raka förluster inkasserades.
En bidragande orsak till detta var skador och
avstängningar.
Men den största orsaken var nog att man
mötte betydligt bättre motstånd. Serien har
ju delat upp sig i två halvor och av junimatcherna var fyra matcher mot de fyra
bästa lagen. Vårsäsongen avslutades i
början av juli med en efterlängtad seger mot
Säven.
Sedan blev det sommaruppehåll och träningen drogs igång i slutet av juli med bl a
träningsläger på hemmaplan över en helg.
Hösten har startat bra och i skrivande stund
har tre matcher avverkats. Två segrar och
en oavgjord är facit och därmed finns man
på en 5-6 plats.
Serien är som sagt uppdelad i två halvor och
chansen att åka ur är mycket liten och chansen till serieseger är ännu mindre! Däremot
finns fortfarande läge på att bli tvåa och få
en kvalplats.
Det mest underliga än så långe är att de
flesta segrarna har tagits på bortaplan. Av
åtta segrar har sex tagits på bortaplan och
endast två hemma.
Dam-laget har tagit två segrar under hösten
än så länge, och befinner sig på undre halvan i sin serie. Bl a har de besegrat Levene/
Skogslund i ett prestigefullt derby.
U-laget väntar fortfarande på sin första seger, men C-laget har gått bättre. Tyvärr har
de spelat lite för många oavgjorda för att
kunna vinna serien, men de har fortfarande
chansen att bli tvåa.
Om Ni inte kommer ihåg det:
Under hösten spelar samtliga seniorlag sina
matcher på Almesåsen i Helås medan samtliga ungdomsmatcher spelas på Kedumsvallen i Arentorp
Örjan

Ungdomsfotbollen i
AHFK har igång ca: 130
ungdomar i åldrarna 3-17 år.
Vi har 4 flicklag och 4 pojklag och lek med
boll som är för de yngsta barnen, 3-6 år.
Från 7 år och uppåt deltar ungdomarna i
poolspel eller seriespel.
Under våren har ungdomsverksamheten
bedrivits på Almesåsen och nu under hösten
är vi på Kedumsvallen.
Lagen deltar i olika cupsammanhang och
fotbollsåret avslutas alltid med en prisutdelningsfest på hösten.
Vi har många duktiga och engagerade föräldrar och ledare som gör ett jättejobb.
Titta gärna in på vår hemsida där ni får reda
på när lagen spelar.
Ta er till Kedumsvallen och heja på våra
duktiga ungdomar.
AHFK ungdomssektion/Camilla Larsson

Arentorp Helås FK
Årsfest!
Lördag 23 oktober kl.18.30
samlas vi i Arentorps
föreningshus till en historisk första årsfest med Arentorp Helås Fotbollsklubb.
Mer info. kommer på www.arentorphelas.se



S Kedums hembygdsförening
Bygdevandring i S Kedum
Drygt 70 personer mötte upp när S Kedums
hembygdsförening ordnade bygdevandring.
Den startade i Storegården hos Erik Blomqvist som berättade om gårdens historia.
Från början låg gården i byn, men vid laga
skiftet flyttades gården till sitt nuvarande
läge, men husen låg först närmare vägen.
Erik berättade också om hur gårdarna legat
i byn innan laga skiftet och att skogsskiftena
på Kedumsberget i stort sett ligger i samma
ordning idag. På 40-talet bodde ca 70 personer i Storegården men idag finns bara nio
invånare kvar. Vid rundvandringen i trädgården sågs bl a nattvioler som just börjat slå
ut.
Nästa mål på vandringen var Kocklanna
där Erik Andersson tog emot på sin gård.
Den gård som hans föräldrar köpt 1911.
Erik berättade om gården, men hade också
gjort i ordning en fin utställning med många
fascinerande saker han har i sina samlingar.
Han visade också delar av sin framlidne
bror Anders stora hembygdsforskning.



Eriks egna stora intresse är klockor och
hittills har han reparerat och gjort i ordning
4100 klockor!
Kvällens väder var vackert men kyligt så
därför passade det bra att som avslutning
få dricka vårt medhavda kaffe i Kurt Petterssons maskinhall.

