KEDUMSBLADET
NR. 5 / NOVEMBER 2006

Visst är det lite mysigt med
höstmörker när man får
tända ljus, krypa upp i
soffan med en bra bok
eller en bra film och bara
varva ner lite grand.
När sedan alla adventsljusen är tända önskar jag
er en riktigt god jul och ett
gott nytt år!
Foto: Anna Johansson

TOMTEPROMENAD

DANS KRING GRANEN

start vid
Arentorps föreningshus

i
Arentorps föreningshus

söndagen den 3 december
kl 16.00-16.30

söndagen den 14 januari
kl 15.00

Ta med fackla eller ficklampa
Vi bjuder på
glögg, saft och pepparkaka

Åke och Inez leder dansen
Lotterier
Fika

Välkomna!

Välkomna!

Tomten väntar på din önskelista!

Tomten kommer med godis!!

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

3 december
7 december, 10.00
15 december
19 december

Tomtepromenad
Torsdagsklubben Knep& Knåp
Fredagspuben, Tema Lussekväll
Lunch

AIBF
Församlingen
AIBF/ASK
Församlingen

14 januari
23 februari

Knutsdans
Fredagspuben 50-tals musik

AIBF
AIBF/ASK

Under hösten/vintern kommer ASK
att spela några inomhuscuper:
26/11 första omgången i DM vilken avgörs i Stenstorp.
2-3/12 Sparbankshallens Cup i Vara.
Julhelgerna är Allians-turneringen och
ev Ulvåker sista helgen i januari.
Första träningsmatchen inför nästa säsong spelas
24/2 mot Vara,
förhoppningsvis på konstgräs i Grästorp

Fredagspuben
i
Arentorps föreningshus
Fredagen den 15 december

Temat för kvällen är Lusse
Invigning av bardisken

Välkomna!

2007

Du håller i 2006 års sista Kedumsblad.
Jag vill passa på att tacka alla som på olika sätt
har bidragit till innehållet i tidningen med bilder, texter, korsord, annonser och idéer.
Utan er hjälp hade tidningen blivit ganska tom!
Det har varit väldigt intressant och lärorikt att
sammanställa Kedumsbladet, och jag känner
att den så smått börjar finna sin egen form.
För 2007 har vi planerat 4 nummer och jag tar
tacksamt emot bidrag av alla de slag.
Målet är att Kedumsbladet ska bli en tidning
som är intressant för alla här i S Kedum.

Tack och välkommen med nya bidrag

Kerstin

Plan för utgivning 2007:
manus stopp
utgivning
Nr 1:
5/2		
v 8
Nr 2:
1/5		
v 20
Nr 3:
14/8		
v 35
Nr 4:
28/10		
v 46

Kerstin Larsson
E-post: kerstin.larsson@vara.se
Telefon: 133 43 eller 0709-180 903

Hembygdsföreningen på resa!
Den 29 oktober styrde Eks buss först till Göteborg där vi
besökte Universeum. Vi följde vattnets väg uppifrån fjällen
genom regnskogen ner i de djupa haven. På vägen kunde vi
se många olika fiskar, djur och växter.
Där fanns också möjlighet att prova på lite vetenskapliga
experiment och testa sin egen förmåga.
Besöket på Universeum avslutades med kaffe och fralla
innan avresa mot Alingsås.
I Alingsås har man sedan år 2000 i oktober månad arrangerat ”Ljus i stad” där man på olika sätt använder belysning
för att skapa spännande miljöer.

I år kom ledande ljusdesigners från hela världen för
att ljussätta och förvandla olika platser i Alingsås till
lysande konstverk.
Några av oss gick en promenadslinga där man kom till
de olika upplysta platserna, menas några valde att ta en
fika på en mysigt belyst och uppvärmd innergård.
Under bussturen passade vi på att dra vinnare och dela
ut priser (till de som var med) för tävlingarna i förra
numret av Kedumsbladet. Vilka som vann kan du läsa
på tävlingssidan.

Foto: Kerstin Larsson

2007 års almanacka
Snart är det ett nytt år igen och dax för en ny almanacka.
Hembygdsföreningen har sedan jubileumsåret 2002
sammanställt en almanacka med bilder från bygden.
De senaste åren har vi försökt hitta ett tema för bilderna, vi har haft byggnader och yrken. Nästa års tema är
transportmedel, och det ju finns många sätt att transportera människor och saker på, t o m vattentransporter har förekommit i vår vattenfattiga socken!
Varifrån får vi då våra bilder?
Många bilder har vi i vårt arkiv, men många bilder har vi fått
låna av privatpersoner för att ta med i almanackan.

Vill du köpa vår almanacka?

Passa på, förra året sålde vi slut!

Av bilderna vi har i arkivet är många tagna av
C.J. Rylander, som bodde i Lilla Svartemad. Han levde
mellan 1874-1963 och började fotografera redan omkring 1895. Han beskrivs i S Kedumsboken som en tusenkonstnär. Förutom jordbruket och fotograferandet
jobbade han bl a som målare och elektriker. Då han fick
se något nytt och märkligt i teknisk väg sa han: ”Har
andra kunnat göra det, kanske jag också kan.” Och så
gjorde han det.
Som fotograf var Rylander ofta anlitad, han målade
egna bakgundsfonder till ateljéfoton men passade också
på att stoppa människor som for förbi på vägen för att
ta en bild.
Vill du se fler fotografier av Rylander och av andra lokala fotografer ska du besöka Vara kommuns hemsida
(www.vara.se) och där klicka vidare på Bildmuseum.
Där har Lars Hasselberg sen slutet av 1990 scannat och
katalogiserat mellan 3-4000 bilder i en databas.
C:a 1300 av dessa är tagna av C.J. Rylander.
En fantastisk bildskatt!

Pris endast 20 kronor

Kontakta någon av oss i styrelsen:
Kurt Fredriksson, 13370,
Britt-Marie Johansson, 134 05,
Sven Larsson, 801 45
Bertil Johansson, 133 41
Åke Granath, 132 56
Ann-Sofi Knutson 134 65,
Kerstin Larsson 133 43

C.J. Rylander på sin motorcykel

Puben i föreningshuset

Vi har provat att ha fredagspubar några gånger senaste
halvåret i samarbete med sportklubben. Vi vill att ni
som bor här ska kunna gå till ”puben” och ta en öl på
fredagskvällen innan man sjunker ner i TV-soffan.

KEdumsgård o barnomsorg

Som

ni säkert läst i tidningen har det nu blivit
klart med hur Kedumsgården och barnomsorgen ska placeras på befintlig tomt.
Beslutet att bygga togs ju
redan i våras men då blev
det problem med mark
som kommunen inte
hade klartecken på.
Det innebar att de blev tvungna att göra om ritningar
och anpassa det efter den mark de hade tillgång till.
Men…. nu… ska det vara på gång…..igen!
Och den här gången känns det som vi är på banan.
Men förprojekteringen kan ta större delen av 2007.

Medborgarinflytande

I styrelsen diskuterar vi just nu vägar och trafik. Vi har
gått med i ett projekt kommunen startat upp som går ut
på ”medborgarinflytande”. Där har vi tänkt ta upp just
våra vägar och hastigheter i samhället.
Cykelväg till Vara, och även en förlängning i samhället,
finns med i de planerna.

Vi har kommit fram till att känslan av pub kanske inte
är så stor i den lilla salen i föreningshuset så vi har nu
bestämt oss för att göra om den för att få lite mer pubkänsla. Om vår plan går i lås har vi tänkt att det ska vara
invigning vid årets sista planerade fredagspub den 15
december. Sen hoppas vi att det kan bli en bra plats för
alla att låna till egna tillställningar.
Tanken är att vi ska ha en egen ”make-over”-helg (tittar
du på TV så verkar ju vara en innegrej :) och få gjort så
mycket som möjligt då. Vi blir glada om det finns nån
som vill hjälpa till. Är du bra med hammaren, sågen,
penseln eller gillar att inreda så hör av er eller håll utkik efter datum och dyk upp då. Har du nåt liggandes
hemma som du tror skulle göras sig på ”puben” så blir
vi glada om vi får ärva.
I övrigt så jobbar vi på i våra kommittéer med det ”vanliga”. Vi brukar försöka ha en ”kickoff ” i början av året
för att smida lite nya planer och den är planerad till januari näst år.
Till sist...(lite tidigt kanske)… så vill vi önska er en härlig
december med alla julförberedelser och julklappsinköp.
Ta det lugnt och njut av helgerna!

FÖRENINGSHUSGRUPPEN

Foto: Kerstin Larsson

Vi jobbar för att vårt Förenigshus ska bli ett trivsamt,
ändamålsenligt alternativ för alla typer av fester och tillställningar.

Susanne Löfman och Tomas Ljungsberg i Föreningshusgruppen.
Övriga som är med men som inte gick att fånga på
bild är Ann- Christine Agrell, Lars Agrell, Monica
Hellqvist, Roland Kedner och Eva Werner.

Som ni kanske har märkt så har vi renoverat hallen i
höst. Lagt nytt golv och målat väggar.
Vi ser till att det finns glödlampor, papper, diskmedel
mm. Putsar fönster och underhåller i största allmänhet.
Nu kommer snart snön igen och då är det dags för snöröjning och sandnig.
Hör gärna av er till någon i gruppen med tips och idéer
eller om ni vill vara med och hjälpa till.

För uthyrning ring
0512-132 80

KEDUMSKRYSSET
1

Vinn en extra julklapp!
Lös krysset och lämna det hos
Sigrid Karlberg eller Britta Hermansson, Storegårdsvägen eller i postlådan vid Föreningshuset,
senast den 17 december
du kan vinna skraplotter!
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Grattis till förra numrets vinnare:
1. Örjan Johanson
2. Henrik o Mattias Karlberg
3. Berit o Bengt Svensson

2

22

25

19

20

23

24

26

28

Vågrätt:

1. Stjärna
5. Varuhus
8. Importerades porslin från på
1700- talet
11. Stat i USA
12. 21
13. Väderstreck
14. Uppmärksamma
16. Hade röd bok
17. Gosse
18. Rya
21. Ebba Lundmark
23. Spå
24. På bil i Irland
25. Upprättelse
28. På postpaket
29. Viktmått

27

29

LODRÄTT:

1. En av tolv
2. På inbjudan
3. Omvänd TV
4. Junitös
5. Blå bär
6. Drönare
7. Vill vänner
9. Gift
10. Marknadsplats
14. Komage
15. Mandrill
19. Oden och Tor
20. Med A får
22. Rakels syster
24. Halvfast
26. Boss
27. Del av fnitter

Bildtävling

Foto Anna Johansson

som vann förra bildtävlingen,
en ficklampa från Lundmark & Karlberg.
Bilden föreställer hörnet på matsalen hos
Skandia Elevator

Var har Anna fotat?
Vinn ett pris från Salong Lena
Lämna ditt svar i
postlådan vid Föreningshuset
eller till
Kerstin Larsson,
Arentorp Herregården 4
534 94 Vara
senast 17 december

Foto Anna Johansson

Grattis Sigrid Karlberg,

Familjekväll i Förskolan
13 september

Många föräldrar och syskon mötte upp när förskolan
bjöd in till familjekväll. En tipspromenad var ordnad
och grillarna var tända för dem som ville, sedan sjöng
barnen flera sånger. Dessutom var vädret fantastiskt!
Med andra ord en toppenkväll!!

Foto: Staffan Erro

Vi isolerar vindar,
golv och väggar
med
www.ekofiber.se

Ring för kostnadsfri
offert!

Tel 0510-601 30 eller
0708-38 32 45
Sjöhagsgatan 2, Lidköping

Martin Andersson

Martin Andersson, som är född och uppvuxen i Arentorp
och fotbollsfostrad i Arentorps Sportklubb, har varit delaktig i Elfsborgs seger i fotbollsallsvenskan.
Martin uppmärksammades först på elitpojklägret i Halmstad som 15-åring. Därefter blev han uttagen i pojklandslaget och spelade 27 pojklandskamper 1996-97, då han fortfarande representerade Arentorps SK. Därefter blev det
Borås och IF Elfsborg och karriären fortsatte med junioroch U 21-landslagen. År 2000 blev det allsvensk debut och
han har nu spelat en bit över hundra allsvenska matcher.
Vi säger ett stort GRATTIS till Martin och önskar honom lycka till i fortsättningen.

Foto: Kerstin Larsson

Arentorp har fått en
svensk mästare i fotboll.

svensk mästare i fotboll

Kortet är taget på TV:n när Martin har gjort mål mot
AIK i Royal League matchen den 12/11

FOTBOLLSSAMMANFATTNING
ASK 2006

PRISUTDELNINGSFEST
ARENTORP-HELÅS UNGDOMAR

ASK seniorfotboll kan se tillbaka på en mycket bra säsong,
men man kan sammanfatta det med att vi inte räckte riktigt
fram.
A-laget var med i toppen hela året och hade chans på både
serieseger och kvalplats in i det sista. Tyvärr blev det några
onödiga poängförluster i slutet och till sist blev det en fjärde
plats.
U-laget ledde serien mest hela året men förlorade bl a båda
seriefinalerna mot Vara och det blev slutligen en andra
plats.
Dam-laget låg tvåa hela året efter suveräna LIF men förlorade sista matchen och blev trea i
div V.

Den 21 oktober hade vi den sedvanliga prisutdelningsfesten för alla barn och ungdomar. Allt från dom små parvlarna i Lek med boll till dom fjuniga killarna i P16.
Först ut var ungdomarna i P16, F14, P14 där det utöver
träningspriser också delas ut pris för Årets stjärnskott, spelare, kämpe och kompis.
I F12 och P12 har vi bara träningspriser och årets kompis.

Inför nästa säsong blir det nya tränare hos herrseniorerna.
Claes Johansson heter vår nye tränare och Jesper Andersson
blir assisterande tränare. Claes kommer från Jonslund och
arbetar på Dahrentråd och har tidigare tränat bl a Elmer/
Fåglum, Gauthiod och Nossebro.
Jesper är arentorpare sedan några år tillbaka, bor i ”gamla
Torpa skola” och arbetar på Lidköpings Automobil. Han
kommer från Vedum och har spelat där tidigare samt tränat
deras juniorlag detta år.
På spelarsidan har vi tråkigt nog förlorat vår skyttekung Sebastian Eriksson. Han har valt att återvända till sin moderklubb IFK Emtunga efter fem säsonger på Kedumsvallen.
Inga nyförvärv är klara i skrivande stund men det jobbas
hårt på några förstärkningar.

I år kom ASK tränaren Toni Gustavsson och delade ut
priser och tips på hur man bäst utvecklas som fotbollspelare. Vikten av målmedveten träning, att man måste träna
mycket och ofta, sätta mål som man vill uppnå och framför allt att äta rätt och tillräckligt mycket så man blir stark.
Detta belyste han med en historia om sig själv när han som
lovande (men mager) spelare fick rådet att äta gröt flera
gånger per dag och hur han då blev starkare och bättre.
Det gick nog upp ett ljus för rätt många.
Därefter var det dags för P10, F9, P8, F8 som samtliga får
ett träningspris.
33st Lek med boll lirare som får var sin medalj. Samtliga
136 spelare får ett pris som uppmuntran till fortsatt träning
och alla 33 ledarna fick ett litet men välment presentkort
för sitt härliga engagemang. Sänd gärna en liten extra tanke
till dessa ledare som inte bara lär ut fotboll utan lär ungdomarna att ta hänsyn till varandra, samarbeta, ta ansvar
och mycket annat som dom kommer att ha mycket nytta
av senare i livet.
Till sist vill jag önska er alla ett gott slut på detta året och
glöm inte.
”Ät gröt”
Arentorp-Helås U-sek Hans Ryngefors.

Skola på lördag
Lördagen den 18 november var det full aktivitet i
Arentorps skola då samtliga elever hade skoldag

Temat för årets Öppna hus var att
”visa föräldrarna läroplanen”.

Det kom
ca 200
personer
som,
förutom
att se
eleverna
i arbete,
köpte
diverse
alster som eleverna tillverkat dagen till ära. Det var allt
från smycken, bildförstoringar och ljus.

Diverse bildspel gick också att beskåda.
Till skolans
och förskolans insamling till
Rumänien
skänktes
mängder av
kläder.

Föräldraföreningen stod för försäljning av kaffe
med dopp.

Det blev en väldigt lyckad och lärorik dag,
för föräldrarna:)
Foto: Staffan Erro

Annons

Utför grävning med 3,5 tons larvmaskin
Sladdning av grusvägar
Dammbindning
Svets och reparationsarbete mm

F:a Thomas Johansson
Tele&Fax 0512-132 94
Mobil 0706—740 555
S Kedum Östergården 7
534 94 Vara
Innehar F-skatt

