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Arentorp/Helås
damlag
anordnar

Loppis

Den här fina snögubben hade både halsduk och
cowboyhatt!

Foto Kerstin Larsson

Arentorps föreningshus
söndagen den 19 februari
kl 9-15
Skänk saker till
försäljning eller
hyr ett bord.
Mer info lämnas av
Anna Ryngefors 072 552 87 48
Sufia Hsiung 073 578 23 27

Årsmöten

Leva på landet

Arentorps Intresse-o byggnadsf
S Kedums hembygdsförening
S Kedums rödakorskrets

Hur marknadsför vi vår bygd?
Hur får vi fler att engagera sig?

23 februari kl 18.30
Arentorps församlingshem

29 febr kl 18.30-21.00
Arentorps föreningshus

Lena Julin från Kupan visar hjärtstarter
Filmvisning

Se mer info inne i tidningen

Vi bjuder på kaffe

Leader-projekt

Välkomna!

Välkomna!

På gång!
Loppis, föreningshuset kl 9.00-15.00

19/2

Årsmöten församlingshemmet
kl 18.30

23/2

Leva på landet föreningshuset
kl 18.30

29/2

Valborgsmässoeld i grushålan
kl 21.30

30/4

Knep & knåp församlingshemmet
kl 10-12

2/2, 1/3, 5/4, 3/5

Dans i föreningshuset
kl 18.00-21.30

22/2, 21/3, 25/4

Lunch med underhållning
i församlingshemmet, kl 12.00

9/2, 8/3, 19/4, 10/5

Påsklunch i församlingshemmet,
anmälan senast 23/3 till 13310

29/3

Kosläpp i Stallberg 10.00-12.30

13/5

Bli medlem i våra föreningar!
Arentorps intresse- och
byggnadsförening
Medlemsavgift 100:-/hushåll
Bankgiro 243-3118
Kassör Charlotte Brynolfsson
tele 13055
S Kedums
hembygdsförening
Medlemsavgift 50:-/person
Bankgiro 402-7538
Kassör Britt-Marie Johansson
Tele 13405
Arentorp Helås FK
se hemsidan
www.arentorphelas.se

Kedumsbladet ges ut i samarbete
mellan Intresseföreningen, hembygdsföreninge och Sportklubben.
Det ges ut med fyra nummer per år.
Planerad utgivning 2012:
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

Jubileumsår 2012!
Röda korset startade 1942, S Kedums hembygdsförening bildades 1952 och Arentorps intresseförening 1972!
Det betyder att vi tillsammans firar 170 års jubileum!!
Dessutom är sommarhemmet 75 år gammalt så därför är det extra roligt att kunna
visa en film på årsmötet från sommarhemmet 1937. Hembygdsföreningen har fått
en kopia av Bertil Gleisners film genom Björn Fridner. Nedan har Björn skrivit en liten
historik om sommarhemmet.
Förhoppningsvis kommer vi att ha någon mer kortfilm att visa, om digitaliseringen är
klar.
Välkommen till vår Årsmöteskväll!!

+RÖDA KORSET SÖDRA KEDUM
Vem är vi? Södra Kedums Röda korskrets bildades i januari 1942. I år fyller vi
70! Idag är vi ca 30 medlemmar med en
styrelse av 5 personer. Vi är en liten sammanslutning i ett större sammanhang!

Sommarhemmet uppfördes 1936-37
och har haft stor betydelse för junior- och
scoutverksamheten i Vara missionsförsamling genom åren. Även andra organisationer har fått ”låna hus och natur”
som det uttryckes i något sammanhang,
och för svenska kyrkans del hade det stor
betydelse, innan man blev ägare till ett
församlingshem på orten.
Många samlingar för alla åldrar har hållits där och särskilt under den första tiden
var det många som sökte sig dit för att
lyssna på olika talare, sångare och musiker. Det chartrades till och med speciella tåg för transport av mötesdeltagare
till Sommarhemmet och dess stora samlingar t.ex. vid midsommartid.
Den korta stumfilmen (ca 8 min.) från
1937 belyser just denna verksamhet.
(En fri och öppen kyrka: Vara Missionsförsamling 100 år, 1996 av Hans Andreasson sid. 17-18).
Björn Fridner

Vad gör vi? Vi skicka pengar till olika
RK insamlingar. Har kaffebjudningar då
och då vid olika arrangemang. Vid jultiden dela vi ut blommor till våra äldre. Arrangerar bingo på Stenkilsgården varje
torsdag. Har ett stort lotteri med dragning på årsmötet. I år har vi årsmötet
den 23 februari med besök av Lena Juhlin som är föreståndare för kupan. Hon
skall visa oss kupans ”hjärt-startare”. Vi
tänker även uppmärksamma våra 70 år!
Kupan i Vara drivs av Varabyggdens
RK krets (där flera kretsar har gått ihop
med Varakretsen t.ex. Naum) Vi i Södra
Kedums krets är medhjälpare där fyra
gånger/år.
Hur blir man medlem? Enkelt! Kontakta oss i styrelsen:
-Ordf. Britt Fredriksson tel: 13370 eller
sekr. Ruth Fridner tel:13532 (ruthfridner@hotmail.com) eller
Röda korset i Göteborg tel: 031-7416200
(vast@redcross )
Ruth Fridner

Hälsning från Arentorps fritidshem
Vi har under hösten haft mycket att göra.
Några nya aktiviteter vi startat är tex
Spa. Vi har inrett ett tillfälligt spa med
lugn musik och tända ljus där barnen
några gånger i månaden fått komma.
Där kan de varva ner med att ligga och
vila eller få massage av en kompis. Detta är mycket uppskattat bland de flesta
barn.

Vi har också hunnit
med vårt stora födelsedagskalas då alla fritidsbarn är inbjudna.
Då bjuder vi på hamburgare och glass och
disco i gymnastiksalen.
I år var där över 60
barn som kom till kalaset.

Nu till våren ska vi sätt upp en teater.
Folk och rövare i Kamomillas stad.
Vi ligger i startgroparna för detta projekt
och ser verkligen fram emot dagen då vi
ska visa upp vår föreställning.
Anna-Karin Karlsson

Arentorps intresse- och
byggnadsförening
Reparationerna av köket i föreningshuset
är i det närmaste klara.Bara lite målning
återstår.

Leva på landet träffar
Hur marknadsför vi vår bygd?
Hur får vi fler att engagera sig?
Två frågor som vi hoppas kunna få
svar på under Leva på landet träffarna
i februari.
Webportalen kommer och visar dina
möjligheter att marknadsföra din förenings aktiviteter och på det sättet
även få fler att engagera sig.
Tidslinjen kommer och presenterar
sitt projekt att marknadsföra bygdens
natur-och kulturplatser.
Leaderkontoret kommer och presentera olika projektstöd som föreningar
kan söka.
v5
v6
v7
v8
v9

2/2 Slädene, Ehnrum
7/2 Bitterna Bygdegård
16/2 Skarstad Bygdegård
23/2 Edsvära Bygdegård
29/2 Arentorps föreningshus

Välj det som passar bäst.
Tid:18.30-21.00.
Anmälan sker till
Emma Häggberg 0512-10780,
emma@vastgotalandet.se
Mer information se webportalen
www.levapalandet.se
Välkomna!
Maria Joelsson
Projektledare
Leva på landet

STORT TACK till er som sponsrat:
Skandia Elevator
Nhorse Rehab
Byggnadsfirma Örjan Johansson
Vara Plåtslageri AB
Kedners Sågverk
Stridsbergs El
Karlssons Måleri
Owe Johansson (Owe i Raggården)
Anna-Karin Karlsson
Tack också till alla som på andra sätt hjälpt
till och som sponsrade vinster till
listlotteriet.
Vill du hyra föreningshuset ring
Annelie Svennevid
0702 611064 eller 0765 970732

Kosläpp i Stallberg
Söndagen den 13 Maj
Kl. 10.00 - 12.30
Här får du vara med om att
-Se kor släppas ut på bete (ca kl 11.00)
-Klappa kalvar
-Se gårdens maskiner
-Fika (ingår i inträdet)
-Åka en tur med traktor och vagn
-Tipspromenad mellan kl. 10-11

Välkomna!
Arentorps intresse och byggnadsförening
- Stallbergs Lantbruk
Inträde (Ev. överskott går till AIBF)
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Lösning till förra krysset:
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Vinnare av kryss nr 4:
Inger Andersson
Arne Pettersson
Siv Johansson
Grattis!!

2

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

Lös krysset och lämna
det hos Sigrid Karlberg
eller Britta Hermansson,
Storegårdsvägen eller i
postlådan vid
Föreningshuset
senast 17 maj
Vinn skraplotter!

Vågrätt		
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Onödigt vetande:
•

Mellan 1990 och 1992 döptes inga pojkar i Sverige till Bert.

•

I vissa delstater i USA är det olagligt att
fånga fisk med lasso.

•

Det hawaiianska alfabetet består av 12
bokstäver

•

Noshörningens horn består av sammanpressat hår.

•

Det finns inga svartvita kor med vita
öron

•

Om allt salt i haven skulleSida
utvinnas, så
skulle alla kontinenterna täckas av ett
150 m tjockt lager salt.

1
Fritt för frieri		 1
6
Spel med knuff		 2
7
Signal		 3
9
Dröjt		 4
12 Inte utan porto		 5
14 Pojknamn		 6
16 Vajar för vinden		 8
17 Utgångsklass		 10
18 Då går allt väl		 11
19 Lindell		 13
21 I islänsk saga		 15
23 Gjorde myggorna		 20
25 Kroppens stöttepelare 22
28 Stor koncern		 24
29 Knipa		 26
			 27

Sida

Lodrätt

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

FÖRSTRÖELSE

Se i bibeln
Brasa
Anförande
Görs på isen
Grundämne
Kortast bland de tolv
Land i Europa
Ger färdighet
Har hus i Helås
Iakttagelse
Hemlighus
Knixa
Ingår i studiedag
Tempelriddare
Yngve Carlsson
Bärbuske

FOTBOLLSKRÖNIKA
Våra fotbollsspelande tjejer och killar är i
full gång med att förbereda sig inför årets
seriespel. Nu när det har blivit så sträng
vinter, så är det tur att vi har fotbollshallen
i Vara att träna i. En del träningspass körs
ändå utomhus, båda lagen har konditionsträning på måndagar i Ryda, dessutom
är herrarna på konstgräset i Nossebro en
kväll i veckan.
Herrarna börjar att spela träningsmatcher
i början av mars, de första matcherna är
borta på konstgräsplaner men i april räknar vi med att komma igång på Almesåsens tidiga vårplan. Damlaget har ungefär
samma upplägg förutom att de redan har
spelat sin första träningsmatch när Ni läser dessa rader.
Dessutom skall damerna åka på träningsläger till Benidorm 29/3 - 1/4.
När förra Kedumsbladet kom ut var det
inte klart vem som skulle träna damlaget,
men det löste sig strax efteråt. Bosse Dahlberg heter den nye tränaren och han bor i
Vedum och har också tränat deras damlag
i flera år. Tre tjejer från Vedum har följt
med sin tränare till Arentorp Helås, nämligen Linnea Johansson, Alexandra Östh
och Nathalie Tvilde. Ett fjärde nyförvärv är
Ester Forslid från ENV och det kan även bli
ytterligare något tillskott.
Det kan nog behövas lite förstärkningar
i och med det blir spel i en högre serie
detta år. Ett reservlag är också anmält till
seriespel, för första gången på många år.
En tjej har lämnat klubben: Jenny Darius
skall spela i JK 10 detta år.

På herrsidan har det också hänt en del i spelartruppen. Som jag skrev i förra bladet så återvänder Martin Ahlin från Wargön samt Victor
Lindelöf från Nossebro. Därifrån återvänder
också Olof Peterson efter en säsong på Brovallen. Tre spelare har lämnat klubben: Mattias
Karlberg, som bor i Lidköping skall spela för
Råda i år, målvakten Roger Karlsson går tillbaka
till Tråvad/Larv och Elias Fogel skall spela i Emtunga i år.
Här nedan kommer vårens seriematcher för
våra A-lag. Detta år så spelar seniorlagen på
Kedumsvallen under våren och ungdomsverksamheten är på Almesåsen och till hösten blir
det tvärtom.
Så då syns vi på Kedumsvallen till våren
Örjan

Herrlagets seriematcher under våren
Fred 27/4
Fred 4/5
Tisd 8/5
Fred 11/5
Fred 18/5
Tisd 22/5
Månd 28/5
Fred 1/6
Fred 8/6
Lörd 16/6
Tisd 26/6
Fred 29/6
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18.30
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
19.00
19.00

Vårgårda
borta
Herrljunga
hemma
Främmestad borta
Kållandsö
hemma
Emtunga
borta
JK 10		
hemma
S. Härene
borta
Trässberg
hemma
Nossebro
borta
Råda		
hemma
Levene/Skogslund b
Vårgårda
hemma

Damlagets seriematcher under våren
Sönd 27/4
Sönd 6/5
Månd 14/5
Onsd 6/5
Månd 28/5
omg 6
Sönd 10/6
Månd 18/6
Månd 25/6
Onsd 4/7
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15.00
18.00
19.00
19.00
19.00

kl
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16.00
19.00
19.00
19.00

DIK Frisco
hemma
Wargön
borta
Vänersborg hemma
Edet FK
borta
Emtunga
hemma
Sollebrunn
borta
Lödöse/Nygårdhemma
JK 10		
hemma
ENV		
borta
DIK Frisco
borta

Dans kring granen

Foto Kerstin Larsson

Ishockeyrinken

Foto Kerstin Larsson

Efter en lång period med plusgrader
och regn har det äntligen blivit minusgrader och kallt så att det har gått att
spola is.
Som vanligt är det flera som hjälps
åt att spola så att många kan roa sej
med att åka skridskor.
Här är det Linnea och Cornelia och
deras faminjer som provar isen.

Vid årets julgransplundring deltog ett femtiotal vuxna och barn. Det dansades runt granen ackompanjerat av duktige Jörgen Nilsson på dragspel.

Efter dansen fikades det på det hembakta
fikabrödet och när kaffet var urdrucket dök
tomten upp med en godispåse till alla barn
som deltagit i dansen.
Innan det var dags för hemgång ordnades
dragning på de lotter som sålts under fikat.
Tomte var Birgitta Jonsson.
Nästa år arrangerar Daniel Johansson,
Louise Wiberg och Fredrik Evertsson, Pernilla
Bjelkholm.
Årets arrangörer var Anders Svantesson, Ulrika
Larsson och Ann-Britt Hugosson, Bo Tunerius.
Text & bild Anders Svantesson

