KEDUMSBLADET
Nr 3 2020

Tätortsvandring
9 september
14.00-15.30 Arentorp, Skandia Elevator
16.00-16.30 Tumleberg, Nya lekplatsen
Personal från Tekniska förvaltningen besöker tätorterna i Vara kommun och tillsammans med föreningar på orten diskuterar de
nya objekt som är utvecklande för orten och
om det finns några platser eller andra saker
som känns otrygga.
Du kan mejla förslag i förväg. Skicka dessa
till Mikael Jönsson på epost:
mikael.jonsson@vara.se
eller per brev till Vara kommun.
Du kan också, för Arentorps del, kontakta
Susanne Löfman, tel 0702245595 och för
Tumleberg, Anders Ebbesson, tel
0737814133
Nu är nyponen fina på den ”artrika väganten” utmed cykelvägen
Vi vill nu hälsa dig välkommen till årets

Arentorp/Helås golfmästerskap!
Tävlingen för dig med rötter eller anknytning till
Arentorp/ Helås.
Tävlingen spelas lördag 26/9 (starttid beräknas
efter lottning, Första starttid 09:00)
Tävlingsform är 18 hål slaggolf innan vi korar
vinnaren.
Vi har även närmast hål tävling på hål 4 och
longest drive på hål 17.
Tävlingsavgift: 100kr
Anmälan sker via sms, samtal till mig eller på
Facebookgruppen. Namn och golf id önskas:
• Arvid Karlsson: 073 354 06 54
OBS! anmälan senast 22/9

Hoppas vi ses där och hjälp till att sprid
budskapet så vi får en härlig tävling.

0512-13090

BYGGNADSFIRMA
ÖRJAN JOHANSSON

070-783 82 57

Kedumsbladet
ges ut i samarbete mellan intresseföreningen, hembygdsföreningen 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)

Uppmaningar i tiden!
Använd reflex!

Håll avstånd!
Tvätta händerna!
Var rädda om er!
Använd cykelbana där sådan finns och cykelhjälm när du är ute och cyklar!

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

Kom ihåg att stödja våra föreningar och
lös medlemsavgift!

Södra Kedums kyrka

S Kedums hembygdsförening
Medlemsavgift 50:-/person, bankgiro 402-7538

Arentorps intresse– och byggnadsförening
Medlemsavgift 150 kr/ hushåll, bankgiro 243-3118

Öppen kyrka med enkel kaffeservering.

Arentorp Helsås FK

Torsdagar 10.00-11.30

gå in på hemsidan www.svenskalag.se/arentorphelasfk

Sticka-skicka. Vi bjuder på kaffe/te, du tar med doppet.
Onsdagar 18.00-20.00 i oktober och november

Årsmöte
Som så mycket annat detta år fick Intresseföreningens årsmöte skjutas upp. Men den 16 juni genomfördes årsmötet vid den nya grillplatsen. Där var inte så
svårt att hålla Coronaavstånd. 2019 års aktiviteter
summerades och framtiden diskuterades . Närmaste
stora projekt är att byta träpanel och ev några fönster på Föreningshuset som vi hoppas kommer igång
snart.
Charlotte Brynoflsson avtackades ur styrelsen för 10
års arbete som kassör. Styrelsen består av Susanne
Löfman, ordförande, Stimpan Kedner, sekreterare,
Louise Wiberg, kassör, Mats Ahlin, Cecilia Hedvall,
Maria Werner, Jim Olofsson.

Styrelsen vill rikta
ett stort Tack till
alla som på ett eller annat sätt deltagit i föreningens
aktiviteter och till
ALLA som arbetat i
de olika arbetsgrupperna,
Aktivitets–
Badsjö–
Trädgård/Miljö–
och
Marknadsföringsgruppen.

Filmkväll. Filmen ”Unga Astrid” visas.
Tisdag 3 november 18.30
Anmälan till Solveig Sundström 0733-73 30 13 senast 2
november. Vi bjuder på kaffe/te, du tar med doppet.

Pilgrimsvandringar
Måndagar 18.00-20.00. Varje vandring är ca 2 km. Ta
med en enkel fika. Samling på respektive parkering.
Almesåsen, Ryda 7 september, 5 oktober och 2 november
Nordvalla, Vedum 14 september, 12 oktober och 9 november
Vara kyrka 21 september, 19 oktober och 16 november
Oltorp, Kvänum 28 september, 26 oktober och 23 november
För mer info ring Solveig Sundström 0733-73 30 13

Från min värmländska

Ja, järnvägar...
När jag gick i skolan fick jag lära mig Sveriges stambanor. Så det enda jag visste om Charlottenberg när
jag flyttade hit var att nordvästra stambanan utgick
från Laxå och slutade här.
Järnväg var jag förtrogen med; det gick två över våra
ägor hemma i Lunnagården. De var visserligen smalspåriga, och det var nog aldrig tal om att de skulle
elektrifieras, men de trafikerades tämligen flitigt
med både ångloksdrivna tåg, rälsbussar och röda
motordrivna lok för godstrafik, gemenligen kallade
paddor. Mellan järnvägarna låg gårdens lilla skog,
och på sommaren gick korna där. När korna skulle
ledas dit och hem var det noga att hålla reda på semaforerna vid infarten till Tumlebergs station. Var
de upphissade var tåg på väg. Det gick också att
lägga örat mot rälsen och lyssna. Gärdesvägens
första grind vid järnvägsövergången hade en liten
lutning, så man kunde åka på den när den öppnades.
Dessutom gnisslade den exakt melodin till Evert Taubes ”Tamborito i Panama”.
1953 lades järnvägen till Håkantorp ner. På bild i
tidningen visades hur rälsbussföraren Olle Enlund
satte upp skylten Lidköping-Tumleberg för sista
gången. Fader Mårten tog med sig båda sina söner
till Tumlebergs station för att åka till Arentorp på
sista rälsbussen för att sedan promenera hem. Vid
den tiden tog konduktören biljetten när den var förbrukad, varför far köpte tur & retur och därför fick vi
behålla våra biljetter. Min resa kostade 50 öre.

horisont

Den nya moderna rälsbussen fotograferad en marsdag
1957,när jag skaffat min nya kamera Agfa Isolette I
som kunde ta bilder på 1/200 sekund!
Sedermera blev jag granne med Olle Enlund i Lidköping.
Han bodde på de la Gardievägen 68 och jag på 70.
Från höstterminen 1956 började mina dagliga resor till realskolan i Vara. Till en början kostade en månadsbiljett 10:Priset kom väl att öka något innan jag tog realen fyra år
senare, för 60 år sedan!
(Vi skulle haft jubileum, men så kom covid-19, och dagboken fylldes med ”inställt”). Till en början var rälsbussarna
ljusgula och hade enkel inredning. Redan första året kom
VGJ med nya orange rälsbussar med bekväma stoppade
säten. Det var grejer det.
Eftersom månadsbiljetten också gällde på söndagar, var
det perfekt för biobesök på Kronan eller Park Bio. Förutom
biobiljetten blev det väl en rulle ”Center” eller en enkronas
Mmmmmmarabou- mjölkchokladkaka också. Filmen föregicks av reklamfilmer: Martin Ljung talade om att det var
fult att inte måla. Så fick man veta tejprullen Sajp med rivring var enkel att använda: ”Drag ut, vik och riv av mot den
tandade kanten, alltså drag ut...”, att bagagerummet på
Vauxhall Victor var ”ett jättestort rumumumum” och
tick,tack,tick,tack, tick, tack Certina.
Så småningom lades också Västgötabanan ner, och nu kan
en knappt se spåret av dem......
Här går fortfarande tågen mellan Stockholm och Oslo, men
det finns inte längre någon anställd på stationen eller på
bangården. Och själv åker jag tåg ytterst sällan.
Ja, järnvägar vad mycket det finns att minnas.

/Bengt Larsson

Fars och min biljett på sista tåget 31 augusti
1953

Arentorps andra promenad-loppis gick av stapeln den 30/8 mellan
10-14, över 50! säljare fanns runt om i samhället, hembygdsföreningen hade öppet sitt museum och Musik och eventvillan hade
öppet hus så det var mycket som hände i vårt samhälle denna dagen.
Och vilken dag vi fick! Början av Kedumsvägen var fullparkerad
större delen av dagen och det var folk som kom från alla möjliga
ställen Så kul att så mycket folk kom och besökte vår loppis. Efter
att prata med ett flertal säljare så var det många som sa att loppisen var oerhört uppskattad av båda säljare och besökare.
Stort tack till alla som gjorde denna dagen till en superbra och lyckad dag!
Text o bild Stina Restin Fahlgren

Towe tyckte det var jättekul att gå på loppis, hon
letade efter ett par inlines
Början av Kedumsvägen

Loppis hemma hos Ingrid Ahlstedt

Utanför Anders och Agneta Karlberg kunde man göra fina fynd.

Camilla Larsson hade fixat loppis på uppfarten

Full fart hos Linda och Vera Engblad

Örjans
fotbollskrönika
Efter en vår endast fylld av träningar så drog seriespelet för västgötafotbollen igång veckan efter
midsommar. Men för våra lag så blev det endast
en match då damlaget flyttade sin match till hösten och även herrarna fick en match flyttad.
Herrarna fick alltså en match i juli borta mot JK
10 och det blev inget munter tillställning. Ett
mycket ungdomligt A-lag förlorade med hela 6-0
mot ett mycket bra hemmalag och det har ju visat
sig även i höst då JK 10 fortfarande inte förlorat
någon match nu i månadskiftet augustiseptember.
Inför höststarten så blev det lite turbulent då herrtränaren Erik Landqvist lämnade klubben.
Det hela började med att IK Gauthiod blev av
med sin tränare och då hörde de av sig och undrade om de fick fråga vår tränare ”Lankan” om
han kunde ta över. Han har spelat i Gauthiod i
många år och bor även i Grästorp. Efter en del
diskussioner och förhandlingar bestämdes att Erik
tar över Gauthiod och samtidigt fick Arentorp
Helås leta efter en lösning under hösten. De hela
slutade med att Anders Svantesson tog över tränarrollen igen och till sin hjälp får han bröderna
Werner, Tommy och Magnus.
Denna trojkan fick en bra start på hösten då Tråvad/Larv besegrades med 1-0 på Almesåsen.
Därefter har det rullat på bra, först besegrades
Rackeby borta med 3-1 och sedan slogs Järpås
tillbaka med 2-1 efter en sen vändning. Sen ställdes kosan till Saleby och där blev det en säker 5-0
-vinst och i söndags fortsatte det med hela 6-0
hemma mot Mellby IK.
I skrivande stund har man en tredje plats i serien.
Åt suveräna JK 10 är det nog inte mycket att göra
åt men en kvalplats kommer man med all säkerhet
vara med och slåss om.

Damlaget, som i år gör comeback i div II, började
alltså sin serie tidigt i augusti. Första matchen var
hemma mot Skultorp och det blev förlust med
hela 6-0. Sedan väntade tre bortamatcher i rad och
det slutade med tre förluster. Först Bankeryd med
0-4, sedan Falköpings KIK med 1-3 och till slut
Mariestads Bois med 0-2, alltså lite bättre för
varje match som gått. Detta visade sig verkligen
förra helgen då bottenkollegan Våmb besegrades
hemma med hela 5-1. Detta betyder att Arentorp
Helås ligger näst sist på tre poäng och Våmb ligger sist med noll poäng och endast ett lag åker ur.
En spännande höst väntar.
Både damernas och herrarnas U-lag har också
spelat nu under hösten och vi nöjer oss med att
konstatera att det inte gått särskilt bra.
Under våren matcher så fick det inte komma någon publik vare sig på seniormatcher eller ungdomsmatcherna p g a den rådande pandemin.
Detta luckrades upp i början av augusti så nu får
50 personer komma in och se matcherna. Styrelsen har beslutat att det är först till kvarn som gäller, de 50 första släpps in sen dras repet.
Så om Ni vill följa våra lag i höst så gäller det att
vara tidigt på plats. Matcherna sänds även på nätet
i appen ”Min fotboll” där matcherna kan köpas
hem.
Örjan Johansson
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Kommunala villatomter i Arentorp
Funderar du på att bygga hus? Men har inte
hittat en tomt i ett läge som passar?
En sak som inte så många känner till är att det
finns ett område med kommunala tomter öster
om Kyrkan i en tänkt förlängning av Lunnevägen/Kasebergsvägen.
För området gjordes redan 1994 en detaljplan.
Den reglerar vad som får byggas och ger en garanti för att få bygga i enlighet med planen.
Området har ett bra läge med cykelavstånd till
skolor och arbetsplatser samt naturområden
bakom knuten.
I dagsläget är gatan inte utbyggd, men om det
finns intresse kan kommunen bygga ut gatan
och tillgängliggöra tomterna.
Om du vill veta mer kan du höra av dig till:

Mikko Mäkelä
Tel 0512-310 60

KRYSSET
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
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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 Klädkjedja
23 Strävan
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Mikko.Makela@vara.se
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Lös krysset och lämna det i postlådan vid Föreningshuset senast den
8/11
Tre vinnare får två skraplotter var.
Vinnare:
Rut Pettersson
Agnes Esberg
Kerstin Andersson

Namn:……………………..………………………………………..

Tele:………………………………….……………………………...

Naturkraften lever i Tumleberg!

Vägverket har satt upp skyltar om Artrik vägkant utmed
vägen från cementfabriken mot kyrkan. Vid en snabbinventering i början av juli kunde jag räkna till 35 olika sorters blommor på slänten mot cykelvägen. Då räknade jag
inte gräs .Den mest iögonfallande är väl
väddklinten med sina stora rödvioletta blommor. Visst är det fint där med alla olika sorters blommor!

Syns man inte, finns man inte! Naturkraft Tumleberg vill definitivt finnas för att driva utvecklingen på orten och alla roliga
aktiviteter framöver! En grupp har tillsammans med en grafisk
designer jobbat fram en logotyp med en symbol som står för
växtkraft och framtidstro.

Hjortemossen har i sommar varit ett mycket populärt utflyktsmål för människor från både när och fjärran. Man har gått och
cyklat och andats skogsluft och njutit av årstidsväxlingarna samtidigt som man har kunnat hålla fysiskt avstånd i pandemitider.
På senare tid har det mer och mer uppmärkEn grill kom på plats i Naturhålan med Vara kommuns hjälp.
sammats att våra pollinerande insekter har minskat drasDen var så pass populär att någon bestämde sig för att ta med
tiskt i antal. Vi måste alla hjälpas åt att skapa och/eller ta
den hem… Väldigt tråkigt!! Det hela är polisanmält och om nåvara på miljöer där blommor och insekter trivs, som den
gon sett eller hört något som kan vara av intresse för polisen så
här vägslänten vid cementfabriken.
hör av er dit!
Ett hot mot den bilogiska mångfalden är de invasibla växUtvecklingen av Hjortemossen är en viktig del i Naturkraft Tumterna som brer ut sej över större områden som tex
leberg. Nästa steg är att prata med alla markägare på mossen
blomsterlupin, parkslide och vresros. Där kan vi också
(inte det lättaste då de är många!) och få ordning på de avtal
hjälpas åt att förhindra spridning.
som behövs för att säkra framtiden för stigar och leder. SamförKerstin Larsson
stånd mellan förening, besökare och markägare är betydelsefullt för att Hjortemossen ska vara och förbli en hållbar resurs
Ja det var en kväll i juni, då när
för alla som älskar att vara ute i naturen!
sommaren är som bäst...
Konkret planernas nu ombyggnation av det gamla omklädningsDå samlades några av Bengt Johanssons ättlingar till en grillrummet som finns i Naturhålan. Det är tänkt förvandlas till ett
kväll i Korsmaden.
Först lite gemensamt trädgårdsarbete i följd av mycket god vindfång, kanske i kombination med en liten scen? Trubadur till
mat och trevliga samtal - givetvis på avstånd i dessa tider.
grillkvällen kanske? Bluegrass i gröngräset? En svängom som
Kvällen avslutades med Siv Johanssons fantastiska jordkan konkurrera med myggdansen kunde väl vara på sin plats!
gubbstårta.
Text Susanne Ekblom Renström
Som ett andra viktigt ben i Naturkraft Tumleberg finns Tumlebergs bygdegårdsförening. Det har nu äntligen kunnat ha sitt
årsmöte för i år – digitalt för säkerhets skull – och arbetar med
både bygdegården som lokal och med att samordna t ex finansieringsfrågorna kring aktiviteterna i Naturkraft Tumleberg.
Planerna för själva bygdegården är spännande redan innan
arbetet satts igång – för det behövs mer diskussioner i bygden
om funktioner och önskemål – men närmast kommer det akuta
arbetet med att byta tak att sättas igång i september. Boverket
och Vara kommun har beviljat medel, men många flinka händer
och armar kommer att behövas för att få det på plats.
Foto Thelma Holmström
På bild, från vänster främre rad; Irma Ahlstedt, Britt-Inger Jansson,
Bertil Johansson, Liselott Johansson, Hunden Ove, Roland Ahlstedt,
Tjalle Jansson
Från vänster bakre rad; Siv Johansson, Susanne Ekblom Renström,
Erik Renström, Eva Ahlstedt,

Anders Ebbesson

