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Jörgen och Svenne  
leder musikquiz och allsång i  

Tumlebergs bygdegård  
söndagen 26/1 kl 17:00 

Det blir sång, gitarr, dragspel och saxofon 
Inträde 150 kl inkl fika 

Välkommen! 
Anmälan Anders Ebbesson 0737814133  

anders.ebbesson@personaleffekt.nu 

 

 

Stående fr vänster: Frida Lundgren, Vera Engblad. Annika Birgersson, Emma Lidberg, Lina Möller, Sanna Eriksson, 

Therese Johansson, Frida Werner, Stina Fahlgren, Julia Carlsson och Linnea Johansson, tränare 

Knästående fr vänster: Wilma Werner, Amanda Lundh, Emma Larsson, Emma Johansson, Charlotta Norberg, Clara 

Johansson, Alexzandra Östh, Julia Carlsson och Viktor Lindelöf, tränare      

 

 

Foto Örjan Johansson 



 

 

BOWLING I VARA 
Boka barnkalas, afterwork, bowlingpaket med mat etc  

med familj, vänner, grannar, arbetslag på en trevlig tillställning hos oss. 

Ring så kan vi fixa till något gott med vårt bowlingpaket ink spel/mat mm 

Telefon: 0512-12232  eller boka på facebook 

 

BYGGNADSFIRMA 
ÖRJAN  JOHANSSON 

070-783 82 57 

0512-13090 



Kedumsbladet  

ges ut i samarbete mellan intresseföreningen, hem-

bygdsföreningen och sportklubben. 

Den ges ut med fyra nummer per år sedan 2006. 

Planerad utgivning 2020: 

vecka 6, 22, 36 och 47. 
(oftast lördag eller söndag, aktuell vecka) 

Bidrag lämnas till Kerstin Larsson, tel 0709-180903 

eller mejlas till Kedumsbladet@arentorp.com senast 

en vecka innan utgivningen, gärna tidigare! 

Annonser i Kedumsbladet, 100 kr/nummer 

Där inget annat anges står Kerstin Larsson för text och bild. 

Alla Kedumsblad finns att läsa på hemsidan 

www.arentorp.com 

Södra Kedums kyrka 

 

 

Öppen kyrka torsdagar 10.00-12.00 

En trivsam stund med gott och billigt fika för hela 

familjen. 

12 december, 9, 23 och 30 januari, 
13 och 27 februari, 12 och 26 mars, 23 och 
30 april, 14 maj 
 Våfflor 
5 december, 6 februari, 5 mars, 2 april, 7 
maj 

Luncher kl 12.00 
19 december Håkan Gustavsson sjunger ad-
vents-och julsånger ackompanjerad av K-G Karls-
son.  
OBS! Fullbokad!  

16 januari ”Fåglar i vår närhet” Per-Olof ”Olle” 
Strandroth visar naturbilder  

20 februari Lars Persgren och Björn Restin spe-
lar på såg, sked, durspel och dragspel  

19 mars Tommy Kroon, Skara, berättar om 
grynkorv  

16 april Påsklunch 

Anmälan till lunch, en vecka innan, till Solveig 
Sundström 0512-79 72 13  

 

Filmkväll 
tisdag 10 mars 18.00  

Filmen Sameblod  
Kvällsmat och film 60:- 

Sticka - skickagrupp 
vecka 3—18 

Onsdagar 18.00-20.00 

De som vill stickar/virkar tröjor, filtar, sockar m.m. 

som vi lämnar till Slättmissionens Hjälpande Hand i 

Stenum.  

Fika finns naturligtvis. 

OBS! Även du som inte vill handarbeta är naturligt-

vis välkommen till en stunds samvaro. 

Har du frågor, ring Solveig Sundström  0512-79 72 1360 

 

Välkommen! 

Skogsbingo 2019 

  

TACK alla Ni som  
deltagit under 
2019års  Skogsbingo i  

  Rydaskogen! 
 

Stort tack även till Er värdar som 
arbetar under dessa promenader! 
 
Ha en fin vinter så ses vi till våren igen! 
  

Ryda SK - Skogsbingo 



Jubilarer firas i Södra Kedums kyrka 

Jubilarer som är bosatta i Naum, Ryda och Södra Kedum var inbjudna till födelsedagsfest i Södra Kedums 

kyrka. Prästen Gunnar Larsson hälsade alla varmt välkomna, födelsedagsfirarna, anhöriga, vänner, musikerna 

Björn Restin, Lars Persgren.  Jubilarerna fyller i år 80, 85 och 90 år eller mera.  

Efter maten underhöll Björn på durspel och dragspel och Lars spelade såg och durspel. 

Efter en stund med ljuvlig musik, bjöds det på kaffe och födelsedagstårta.  

Diakon Carina Sagen ledde  kyrkans grupp i sångerna ” Din dag idag ” och ” Tio tusen röda rosor ” ackompan-

jerade av Kantor Marie-Louise Haag. Därefter tog Prästen Gunnar Larsson över och läste upp namnen på jubi-

larerna och så överlämnades det en ros och ett fint kort ifrån Varabygdens Församling, Svenska Kyrkan.   

Bakre raden:   Solveig Sundström, Gunnar Larsson, Siv Johansson, Hasse Lindh, Ivan Johansson, Sven Johansson, Carina 

Sagen och Marie-Louise Haag 

Främre raden:  Ninni Johansson, Erik Andersson, Ann-Marie Skoog, Sara Andersson, Berit Larsson, Gunvor Andersson 

När alla Jubilarer var 

firade, framförde 

Björn och Lars några 

fler låtar. 

Som avslutning tack-

ar Siv Johansson för 

alla att det har varit 

god mat och under-

hållning. 

 Text och Foto    

Bert-Åke Johansson 

Årets skyttekung: delades mellan bröderna Johan 
och Linus Hötomt 
Årets träningspris: Anders Hötomt 

Årets Rockie: Hugo Lundh  

Tränarens pris: Adam Landqvist  

Årets spelare: Anderas Hedvall.  

Årets U-lagsspelare: Elias Ahstedt  

Första Träningspris: Emma Larsson  

Andra Träningspris: Amanda Lundh  

Årets U-lagsspelare: Alexzandra Östh  

Årets Rockie: Sanna Eriksson  

Årets Spelare: Emma Larsson  

Tränarnas Pris: Elin och Malin Leijer  

Fotbollspristagare: 



Lördagen den 6/11 gick Arentorp Helås FKs 10onde 
årsfest av stapeln.  
Nästan 100 personer kom till föreningshuset denna 
kväll i november, för att fira fotbollsåret 2019!  
Kvällen bjöd på god mat från Mattipset, prisutdelning, 
lotterier och underhållning av bandet Kertzons (samma 
som spelade på jubileet)  Herrarna började prisutdel-
ningen, där tränare Erik höll ett fint tal om hur fin vår 
förening är, att vi tillsammans gör allt för att vi ska 
kunna utöva fotboll på bästa sätt. Allt från att våra två 
anläggningar sköts på ett fantastiskt sätt, på Almesåsen 
har vi vårt "gubbgäng" som tillsammans med hjälp av 
några andra ser till att våra representationslag har en av 
kommunens finaste fotbollsanläggningar. På Ke-
dumsvallen sköts anläggningen om av anläggningsgrup-
pen, med hjälp av föräldrar och ledare som hjälps åt för 
att våra ungdomar ska kunna spela fotboll.  Han tog 
även upp att vi har en bra ungdomsverksam-
het, där vi slussar upp våra ungdomar/juniorer 
till senior på ett väldigt bra sätt. Att det är vik-
tigt för en förening att låta ungdomarna 
komma upp och prova på att träna med senio-
rer för att utvecklas på bästa sätt.  
Tillsammans med assisterande tränare Johan 
Hötomt och lagledare delade de sedan ut herr-
lagets priser. Henrik Karlsson och Robin 
Särud delade ut pris till Årets U-lagsspelare. 
Efter herrarnas prisutdelning var det dags för 
damerna.  
Där delade tränare Victor Lindelöf och assis-
ternade tränare Linnea Johansson ut priser. 

Cykelfesten 

Årets Cykelfest gick av stapeln 14:e september med ca 25 par som cyklade till varann, åt gott och hade trevligt..  
Nästa år har Cykelfesten 10-årsjubileum, missa inte det, då firas den med lite extra festligheter! 

Årsfest 

Det delades även ut guldplaketter till damlagets A-lag som i 
år vann Div 3, med de hela 20 av 20 vinster och över 100 
gjorda mål.  
2018 var sista årets som Anders Almqvist minnesfond 
skulle delats ut, men vi i styrelsen vill fortsätta dela ut detta 
pris till minne av Anders, så det har avsatts pengar för att 
kunna dela ut detta pris i 10 år till. Almqvist minnesfond 
ska delas ut till en person som är en god kamrat, hjälpsam, 
ha god klubbkänsla och arbetsam för föreningen. Den per-
son som fick detta pris i år, har verkligen uppfyllt dessa 
kriterier både utanför och på fotbollsplanen, ser alltid till 
laget och klubbens bästa före jaget!  
2019 års minnesfond gick till Adam Landqvist!  
Vi tackar alla som deltog på årsfesten och alla som ställt 
upp för föreningen under fotbollsåret 2019, utan er finns 
inte AHFK-famljen  

Text o bild Stina Restin Fahlgren 

Bild Carola Larsson text Caisa Naess 



Vilken fantastisk säsong våra damer gjorde! 

20 matcher , 20 segrar och över hundra plusmål, 115-

11 och serieseger med elva poäng före tvåan. När un-

dertecknad skrev förra krönikan i början av september 

så var tjejerna inne i en hektisk period med en del 

uppskjutna matcher som skulle avverkas. Detta löstes 

dock brilliant och först besegrades Fagersanna/

Mölltorp-Brevik med 4-0 på konstgräset i Nossebro. 

Detta var en väldigt tuff match och ställningen var 

faktiskt 0-0 en kvart före slutet. Sedan väntade seriefi-

nalen hemma mot Värsås och där ledde gästerna med 

1-0 i paus innan hemmalaget kom igång och slutresul-

tatet skrevs till 4-1. Efter detta var man spellediga hel-

gen därpå innan seriesegern definitivt säkrades hemma 

mot Levene/Skogslund , segern skrevs till 6-0 och 

Emma Larsson gjorde fyra av målen. I den sista mat-

chen besegrades JK 10 på bortaplan med siffrorna 4-0. 

Nästa år väntar det alltså återigen spel i div II och det 

lär bli betydligt tuffare. Som man märkt i år är det en 

väldig klasskillnad på div II och div III. Motståndarna 

nästa säsong är inte klart ännu men i det förslag som 

ligger väntar bl a två lag från Jönköping och resten 

från Skaraborg. Kan även nämna att Emma Larsson 

gjorde hela 34 mål och det kom hon  tvåa på i seriens 

skytteliga.  

Örjans 

För herrarna gick tyvärr avslutningen av serien i moll. Det såg 

ju väldigt bra ut i augusti med två segrar i rad men i septem-

ber blev det rena raset. Derbyt borta mot Vara förlorades 

med 4-2 inför över 400 åskådare. Det började bra, Anders 

Hötomt gav AHFK ledningen med 1-0 och samme man kvit-

terade till 2-2 i början av andra halvlek innan hemmalaget tog 

över. Efter detta kom Trollhättans IF på besök till Ke-

dumsvallen och dom var ofina att ta med sig alla tre poängen 

hem. Slutresultatet skrevs till 2-1 efter det att Robin Särud 

reducerat i slutminutrarna. Sedan väntade FC Corner på bor-

taplan och dom tog ledningen med 2-0 efter en kvart och 

gjorde även 3-0 innan paus. Redan i början av andra gjorde 

de även 4-0, vilket blev slutresultatet. Levene/Skogslund var 

nästa lag att besöka oss och även dom tog med sig alla poäng 

hem till Sparlösa efter ett sent 1-0-mål. Därmed var det klart 

att det skulle bli div VI nästa år efter bara en säsong i fem-

man. Sista matchen spelades borta mot Edet och även där 

blev det förlust, 1-2. Just nu håller fotbollssektionerna på att 

förbereda inför nästa säsong. Klart är att både dam- och herr-

lagets tränare , Viktor Lindelöf resp. Erik Landqvist, fortsät-

ter även nästa år. Hur trupperna kommer att se ut vet man 

inte förrän efter den s.k. frimånaden är över. Denna infaller 

alltid mellan 15/11 och 15/12 och då får spelarna fritt byta 

klubb, vilket givetvis är en orolig tid för ledarna. Som vanligt 

spelas alliansturneringen i fotbollshallen i Vara runt jul och 

sedan börjar  träningen på allvar i januari.   

        Örjan 

SVIBER 
Det har visat sig vara problem med en del av de nya 

rautrarna. Det är framförallt wifin som sänder på två 

frekvenser, som tappar kontakten när den växlar fre-

kvens. Telia har skickat ut ny mjukvara i nätet så att 

rautrarna ska uppdatera sig automatiskt vid omstart. 

Man kan även  trycka in en penna i ett litet svart hål på 

rauterns baksida där det står reset. Telia jobbar för 

fullt på detta och ska ha en bra lösning till 1:e dec. 

Föreningen har tillgång på några något äldre rautrar 

som kan lånas ut om inget annat hjälper.  

Det har även visat sig att några har från början när vi 

byggde nätet fått fel fiberkonverter som bara klarar 

100 megabit, när vi skulle ha konvertrar som klarar 

1000 megabit. Telia har koll på vilka detta är och 

skickar ut Transtema för att byta ut dom. 

   Kent Andersson Sv. Vara fiber.  

Föreningsträff 
Två gånger per år bjuder Vara kommun in alla, i kommunen 

verksamma, föreningar. Träffarna brukar alternera mellan 

olika orter och nu i höst kom turen till Arentorp.  

Magnus Södervall o Sannela Vestrin från kulturenheten häl-

sade ett 40-tal personer välkomna. Intresseföreningen ord-

nade fikat. Anna Olofsson och Åsa Bogren från SISU Id-

rottsutbildarna pratar kring Barnkonventionen och vad det 

betyder för föreningar med barn– och ungdomsverksamhet 

nu när den blir lag 1 januari 2020. 

Efter ytterligare information och diskussioner avlutades kväl-

len med visning av hembygdsföreningens utställning för dem 

som ville.  

       Kerstin Larsson 



Från min värmländska horisont 

När jag var barn köpte mor inför jul boken ”Julhälsningar 
från Skara stift”, och eftersom jag läste mycket, bläddrade 
jag också i den. Ett år i början på femtiotalet skrev seder-
mera biskop Sven Danell en artikel i ”Julhälsningar” om 
sin tid som präst bland de svenskspråkiga i västra Estland. 
Där fanns också en bild på en kyrka som hade halmtak! Så 
kunde väl inte en kyrka se ut! Halmtak med uteliggare, det 
hade ju ladugården och vagnskjulet hemma. Bilden fäste 
sig i mitt minne. 
(Danell skrev också en bok om sin tid i Estland som heter 
”Guldstrand” och den är mycket läsvärd. Samma bild 
finns i den.) 
Många, många år senare började mina körer och jag ett 
livligt kulturutbyte med en kommun i Estland. Vid ett be-
sök där tog våra vänner oss till ett stort friluftsmuseum 
utanför Tallinn, där man samlat gamla byggnader och mil-
jöer från en svunnen tid. Plötsligt står jag mitt framför 
kyrkan i ”Julhälsningar” med halmtak och uteliggare och 
allt. Jag känner igen den omedelbart. Kyrkan, som hette 
Sutlepa kapell, hade flyttats till muséet och därmed beva-
rats. Inne i kapellet samlade jag min damkör ”G-klaven”, 
och så sjöng vi Åhléns Sommarpsalm ”En vänlig grönskas 
rika dräkt”. Det är ett härligt minne. Det kändes lite märk-
ligt att tänka sig, att där hade Sven Danell stått i prediksto-
len. 
Danell hade jag träffat jag s.a.s i tjänsten, eftersom jag un-
der julen 1960 och en bit in på nyåret 1961 vikarierade 
som kantor i Ryda. Gerd Höglund genomgick en ögonop-

eration. Under  mitt vikariat invigdes församlinghemmet 
som sedan blev Amandas Hus av biskop Danell. Invig-
ningen föregicks av högmässa i Ryda kyrka. 
1960 spelade jag alltså på julottan i Ryda kyrka. Då trodde 
jag nog att det skulle bli enda julottan jag satt vid en orgel. 
Inte visste jag då, att jag skulle intonera ”Vad hälsad sköna 
morgonstund” i Eda kyrka i Värmland ytterligare 41 jul-
dagsmorgnar. 

 
God Jul och Gott Nytt År  

önskar Bengt Larsson 

KRYSSET 

Lös krysset och lämna det i postlå-

dan vid Föreningshuset senast den 

25/1. 

Tre vinnare får två skraplotter var. 

Vinnare: 

Rut Fridner 

Berit Larsson 

Inger Johansson 

Namn:……………………..……………………………………….. 

 

 

Tele:………………………………….……………………………... 

 

(Uteliggare kallas de trästockar som läggs över takåsen för 
att hålla halmen på plats.) 



. 
 

Skandia Elevators Öppet hus lördag 5 oktober 

Vilken härlig dag! Nästan 600 besökare har intresserat tagit del av vår verksamhet. 

En del kom för de känner någon som jobbar här, andra för att de var nyfikna på 

vad vi gör och någon för den ville se vart morfar jobbar. Mest spännande var alla 

våra tillverkningsrobotar och många förvånades av hur rent och fint det är i fabri-

ken!  

Tack alla ni som kom, det var väldigt roligt att träffa er! 

Text o bild Charlotte Brynolfsson 

Årets sista tipspromenad i Tumleberg 

Söndagen den 20 oktober var det den sista tipspro-
menaden för säsongen i Tumleberg. 64 personer, 59 
vuxna och 5 barn deltog, vilket är en mycket fin 
siffra och bygdegårdföreningen är mycket glada och 
tacksamma för det. 

Det var väldigt fint höstväder och ett antal nya delta-
gare som*0 aldrig gått promenaden förut dök upp 
och som vanligt bjöds det på kaffe med hembakat 
dopp när man gått klart prome3naden. 

Resultat vuxna: 
1. Helen Söder 12 rätt, 74 gram på utslagsfrågan 
2. Sverker Andersson 11 rätt, 38 gram på utslagsfrå-
gan 
3. Rolf Söder 11 rätt, 74 gram på utslagsfrågan 

Resultat barn:1. Tova Ekblad 13 rätt, 45 gram på 
utslagsfrågan 
2. Elvira Fahlgren 13 rätt, 130 gram på utslagsfrågan 
3. Havanna Boman 12 rätt, 30 gram på utslagsfrågan. 
Rätt svar utslagsfråga: Popcornspåsen vägde 53 
gram. 
     Anders Ebbesson 


