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Bygdevandring
20 juni kl 18:00
Ta med egen fika!

Måndag 3/5 invigde vi vår nya boulebana!
Vädret var lite kallt och blåsigt men det smakade
gott med kaffe efter spelet iallafall!

Vi börjar hos Henrik Bäck
och går upp mot
Naum-Tumlebergsvägen

Välkommen att spela med oss,
Måndagar kl.15, ta med kaffekorg!
Text&foto Ruth Fridner

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 2022:
vecka 7, 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 för fika och gemenskap
Torsdagar tom 7 juli kl 10.00-11.30
Midsommarlunch 23 juni kl 12:00.
Anmälan senast 20 juni till Solveig Sundström, 0733733013

Grillkväll 30 juni kl 18:00. Håkan Lüppert sjunger countrysånger.
Anmälan senast 27 juni till Solveig Sundström 0733733013
Pilgrimsvandringar tisdagar 18.00
Vandringarna är 2-4 km. Ta med fika.
Samling på respektive parkering.
7 juni
Önums kyrka
14 juni
Södra Lundby kyrka
21 juni
Sparlösa kyrka
28 juni
Öttums kyrka
Frågor? Ring till Solveig Sundström 0733 73 30 13

KRYSSET

Lös krysset och lämna det i postlådan
vid Föreningshuset senast den 1/9
Tre vinnare får två skraplotter var.
Vinnare:
Siv Johansson
Ruth Fridner
Solveig Johansson

Namn:……………………..………………………………………..

Tele:………………………………….……………………………...

Från min värmländska

horisont

Ingen sommar utan blåklint

Vi är i skolavslutningstider. Under min tid som lärare
hade jag oftast, förutom undervisningen i min egen
klass, musik i alla klasserna på mellanstadiet. Det betydde att jag blev ansvarig för de flesta terminsavslutningarna. Vi hade ingen kyrka att gå till i Charlottenberg,
så de ägde rum i skolans gymnastiksal.
”Den blomstertid nu kommer” var alltid med ändå.
Jag minns inte särskilt mycket från mina egna små- och
folkskoleavslutningar.
Svarta tavlan var alltid vackert målad med färgkritor av
lärarinnorna. Dagen före examen, som vi väl alltid sade,
”klädde” vi skolsalen. Jag vill minnas att det fanns späda
björkar i skolsalen. Man tog inte så allvarligt på allergier
på den tiden. Sen hade vi en medförd blombukett på
skolbänken. Den placerades i en medhavd liten vas eller
ett gammalt senapsglas. Av någon anledning tyckte jag att de enda blommor som skulle finnas på min skolbänk var
blåklint och prästkragar. Ett år, 1953 eller 1954, var våren sen, och jag hade inte funnit någon blåklint. Det kändes
tomt och fattigt och fel när vi lämnade den smyckade skolsalen. Ingen blåklint! Kunde det kanske finnas blåklint
någonstans längre ut på slätten där det var mera öppet? Jag cyklade iväg mot Varahållet. Egentligen blev det nog
lite längre bort än vad som var lovligt. Och se, som vanligt var vår Herre nådig! I en åker till vänster om vägen, strax
efter att jag kommit ut på dåvarande rikssexan fanns det blommande blåklint. Jag plockade några till min bukett,
och när jag kom till skolan på examensdagen kunde jag triumferande konstatera för min dåvarande lärarinna, Karin
Tegborg: - ” Det blir allt en riktig examen i år också, Fröken”. Så tog examen vid med finklädda barn, förhör i några
ämnen och föräldrarna ståendes utefter väggarna. Sen bar det iväg till kyrkan och ”Den blomstertid nu kommer”.
Blåklint kräver ett ljummare klimat än vi har här, så varje år åker jag, helst till hembygden, för att hitta blåklint. De
flesta bönder idag ser väl helst att de inte har några i sin gröda, men vi behöver vackra blommor att glädja vårt
sinne med också. Ingen sommar utan blåklint!
Blåklinten är visserligen Östergötlands landskapsblomma, men den är också Estlands nationalblomma. Första
gången min damkör kom till Tallinn mötte vår vänkör upp i hamnen, och jag fick i egenskap av körledare en fantastiskt bunden bukett av blåklint. ”Lillekimp” heter den där - den lilla blomman i rågen.
Den blomstertid nu kommer! Njut av sommaren och alla vackra blommor!
Bengt Larsson

Kate All
Kate är född i Arentorp, där föräldrarna Elsa och Sven Johansson
hade en charkuteributik. Sin utbildning till bildkonstnärinna gjorde
hon i Köpenhamn, Göteborg, Tjörn och Borås på 70-talet.
Södra Kedums kyrka pryds av Kates fina doptavla i batik samt duk
och klädet till dopfunten. Detta invigdes på pingstdagen 1981 i
samband med återinvigningen efter restaureringen av kyrkan.
Hennes alster finns i många kyrkor bl a Ryda, Tumleberg och i
Skövde. Även andra platser bl a Norrköping. Kate bor sedan flera
år i Skövde där hon utöver sitt konstnärskap arbetat som lärarinna
i teckning och konst.
Irene Lorentsson

Start & Mål vid Naturhålan Tumleberg

För mer information se
facebook.com/Tumlebergs-Bygdegård

Under våren har det genomförts ett dialogmöte med politiker och invånare där temat var hållbar landsbygdsutveckling utifrån ett Tumleberg
perspektiv. det var många kreativa idéer som diskuterades. Sammanställning finns på vår Facebooksida.
Det har även genomförs bygdemöte med invånarna i vår bygd där vi bl.a.
gick igenom resultat från tätortsvandingen i Tumleberg. Det följdes upp
hur de olika frågorna utvecklas bl.a. samhällsmasten och trafikmiljön.
Under sommaren kommer Elina och Linnéa ha Sommarcafé i bygdegården. Det kommer kombineras med olika aktiviteter som tipspromenad,
melodikryss med mera. Vi kommer också att arrangera cykelloppet
Slätta MTB. Nytt för i år är att det finns särskilt guidad grupp för tjejer på
90km och en guidad grupp som bara cyklar på stigar.
Det har varit många aktiviteter under vinter/våren.
Föreläsning med E-trädgård där de berättade om sitt företag och gav oss
olika tips på hur man kan sköta sin trädgård.
Föreläsning med Maria Kronvall som berättade hur hon har utvecklat sin
verksamhet ”Lokalen” som är ett samarbete mellan olika företag och
personer som samverkar för att få en gemensam lokal som bl.a. används
som affär.
Det har även hållits Tai Chi och Yoga i bygdegården med många deltagare.
Våffeltipspromenad och Påsk-tipspromenad har också anordnats med
många deltagare.

Arentorps föreningshus
Nu när pandemin har lugnat
sej och vi kan träffas igen, vill
vi påminna om vilken fin samlingslokal vi har i Arentorps
föreningshus.
Här är några bilder som Ingemar Alfredsson tagit när de
dukat fint till ett namngivningskalas.

Vill du hyra Föreningshuset
eller bord och stolar mm kan du kontakta Susanne Löfman, tele 070-2245595

Anders Ebbesson
Naturkraft Tumleberg

ö
Örjan Johansson har skrivit fotbollskrönika i
Kedumsbladet sedan 2007, där vi kunnat följa fotbollslagen i med– och motgångar.
Stor tack, Örjan!
Nu lämnar han över stafettpinnen till Victor Lindelöf och vi ser fram emot att också i fortsättningen kunna läsa om Arentorp Helås fotbollsklubb.
Det har hänt en hel del i våra representationslag sen senaste krönikan, framför allt i vårt damlag, där Anders Karlsson och Emma Larsson lämnat sina tränarposter och ersatts
av Victor Lindelöf och Julia Carlgren.
Damlaget drog sig även ur DM och valde till slut även dra
sig ur div.2 och lägga sig i div.4, detta pga. fortsatt spelarbrist, i div.4 har laget även möjligheten att spela 9 mot 9
vilket förenklar saker och ting en del.
Amanda Lundh valde i och med detta att söka sig uppåt i
seriesystemet och kommer detta år representera Floda
BoIF i div.3, vi önskar henne ett stort lycka till i sin nya
klubb.
I träningsmatcherna inför serien har resultatet varierat för
tjejerna, i första träningsmatchen blev det förlust mot Sils IF
med 2–0, i den andra matchen stod Vara SK för motståndet
och där blev det seger med 3-0, i den tredje och sista matchen blev det förlust mot JK10 IF på naturgräset i Kvänum
med 1-0.
I seriespelet har det också varit ömsom vin och ömsom
vatten gällande resultaten, i premiären stod Brämhults IK
för motståndet och där blev det seger med 5–3, efter detta
följde två stycken förluster, först borta mot Trollhättans
BoIS med 3-1, sedan hemma mot Vårgårda IK med 2-1, damerna lyckades dock studsa tillbaka upp på vinnarspåret i
fredags 20/5, då det blev seger borta mot Hemsjö IF med 32 efter en riktigt tät och tuff match.
Damerna placerar sig i nuläget på tredje plats i en haltande
tabell.
Nästa match för damerna spelas på söndag 12/6 borta mot
Kabel Åttio/Borås AIK/Byttorp

Herrarna har nästintill gått som tåget både på försäsongen och
i seriespelet.
I DM blev det tyvärr respass direkt efter två jämna matcher mot
Råda BK, förlust borta med 1–0, oavgjort hemma 1-1, men två
väldigt bra genomförda matcher mot ett div.5-lag.
Träningsmatcherna har slutat med 4 segrar, 1 oavgjord och 1
förlust.
Erik Forsblad & Simon Karlsson har tillkommit till laget från IK
Gauthiod respektive Främmestads IK och dessa båda herrar har
verkligen visat sina kvalitéer i början av säsongen.
I seriepremiären stod Vedums AIS för motståndet och dom
bjöd verkligen på hårt motstånd, men till sist bärgades en seger
med 2–1.
Efter detta bar det av till Trollhättan för match mot Trollhättans
FF och här bjöds det på underhållning, underläge 1–3 i mitten
på andra halvlek, vändes till seger 4–3 efter att Daniel Fredriksson avgjort i slutminuterna.
Sollebrunn stod för motståndet i tredje seriematchen hemma
på Kedumsvallen och det slutade 1–1, Simon Karlsson kvitterade i slutet.
Den riktiga höjdpunkten hittills kom nog ändå i bortamatchen
mot Levene/Skogslunds IF, efter en egentligen prickfri insats, så
segrade herrarna med 7–3.
Matchen efter ”Skör” så var det dags för seriefinal borta mot
Hjärtums IS och även där blev det seger, denna gång med 3–1.
I senaste matchen var det derby mot Elmer/Fåglum FK på Kedumsvallen, efter hårt slit från samtliga i matchtruppen, så blev
det även där seger, denna gång med 3-0 och herrarna är därmed i tabelltopp i nuläget.
Nästa match spelas borta mot Stora Mellby på måndag 6/6.
Styrelsen har tyvärr fått ta det tråkiga beslutet att låta Almesåsens fotbollsplan vila under våren, Beslutet grundar sig i att det
är för få personer som hjälper till att driva idrottsplatsen, just
nu är det egentligen bara Henrik Karlsson som sköter det hela
och det håller inte i längden.
Även kostnaderna att hålla igång två idrottsplatser är en del i
beslutet.
Om det är så att någon/några vill hjälpa till på Almesåsen, ta då
kontakt med någon i styrelsen!
Victor Lindelöf

Skogens Grillkol och grillbricketter finns att köpa vid
Kedumsvallen (i förrådet till höger om entrén till klubblokalen) –
145 kr/säck (7,5 kg). Betala med Swish 123-003 86 71

S Kedums hembygdsförening
Tack för fin respons och hjälp att identifiera fotona i förra Kedumsbladet!

Tack vare ett tips av Marianne Persson som kände igen
sin mamma Eva-Lisa får vi här hela historia av den lille
grabben i barnsadeln.

Detta är familjen Svensson, Solhaga, Arentorp. Pappa Sven 41 år,
Mamma Amy, 37 år, dottern Eva-Lisa 14 år också jag som skrivit
detta, Sven-Olof 4 år. Då kallades jag för Olle och när jag blev 15
år så kallades jag för ”Chang” i Arentorp och resten av
”väla” (världen)
Fotot är taget av vår hyresgäst Erik Andersson (Erik på Stenbacken) Han köpte tidigt en kamera! Han bodde på andra våningen i
vårt hus Solhaga, Sista huset före kyrkan, på vänster sida på skolvägen. Familjen Evertsson bor där nu.

Kortet är taget 1945 Kriget var slut 1 Maj detta år. Min far Sven, hade muckat från sin beredskapstjänstgöring. 1939 blev min
far inkallad och hamnade i Charlottenberg vid Norska gränsen, men då jag skulle födas 1940 kunde man söka till en beredskap
närmare hemorten. Far hamnade i Tumleberg. På skolans tak byggdes upp ett luftbevakningstorn, där blev min fars uppgift att
upptäcka främmande flygplan. Då och då fick han permission och kunde cykla hem för att se hur mor Amy mådde under havandeskapet med mig och var tom och ordnade en taxi till mor till Skara BB (Vara BB fanns ännu inte) Där föddes jag den 8
augusti 1940 kl 23:56. Barnmorskan var osäker om klockan var över 24:00, så att det skulle blivit den 9:e. Men, nej, det blev
den 8:e. (Jag fyllde 8 år den 8/8 1948! Haha)
När jag skulle döpas blev ju namnfrågan aktuell, men det löstes lätt då grannen till ”Luftbevakningstorns-skolan” hade en son
som hette Sven-Olof. ”Dä sa min pôjk heta” sa far och så blev det. Han som hette Sven-Olof var Sven-Olof Mattsson.
Tillbaka till fotot! Det är taget utanför vårt hus Solhaga. Det visar starten på tältsemestern per cykel runt Vättern någon gång i
början av Juli 1945. Far var då svarvare på Bröderna Larssons Mekaniska verkstad (nuvarande Skandia) Han hade 14 dagars
lagstadgad semester.
Jag satt tryggt i min barnsadel bakom mor Amys rygg. Barnsadeln hade pappa Sven gjort. Mor Amy har berättat för mig att vi
alltid tältade i närheten av kyrkor när vi övernattade. Där fanns alltid ”kyrkdass” vilket ju var praktiskt. Mamma samlade på
”dassdikter” som hon helt ”onödigt” när jag blev äldre lärde mig. De flesta kommer jag ihåg än idag! Ett exempel från Habos
kyrkas dass:
”Detta huset bör man vörda fast där inga möbler bär
ty det lättar livets börda, som man uti ändan bär!”
Mamma har berättat att ”Vättern runt” för familjen tog 10 dagar. Man cyklade också ”nästan” Vänern runt året före.
Pappa Sven blev smed på ”verkstan” när Emil Svensson gick i pension. Far var född 1903 och avled 1977, han hann inte fylla 75
år. Mamma Amy var född 1908 och avled 1992, 84 år. Min syster Eva-Lisa var född 1931 och dog 2018, 87 år.
Vi hette som sagt Svensson i Efternamn. I Arentorp fanns 3 st Sven Svensson! Det var inte lätt att post kom till rätt Sven Svensson. Man försökte då med andra namnet. Det fanns en Sven Karl, en Sven Johan och så min far, Sven Adolf, men det blev inte
bättre av detta! En dag sa mor Amy att så här kan vi inte ha det! Hon skickade in en ansökan om namnändring. Pappa Sven var
från Hasslösa och mamma Amy från Österplana, så Hasselplan blev det! Inga problem att få det godkänt och så heter vi nu!
Hej o Tack! Sven-Olof Hasselplan
Bilden på fotbollslaget har gett lite olika förslag. Henrik Bäck har tillsammans med sina föräldrar och deras kompisar gett följande förslag. Uppe till vänster Hans Andersson, 3e övre
rad från vänster Åke German, Övre rad längst till höger Evert Persson. Dom gissar på att
målvakten heter Karl Martin Johansson.
Sven-Olof Hasselplan har följande förslag: överst från vänster: Bertil Larsson, Nils Gustafsson, Åke German, ?, Karl-Erik Persson. Nedre raden fr v. Uno Emanuelsson, Kurt Johansson,
Karl-Martin Johansson, Harry Johansson och Evert Persson.
Bengt Larsson tror att de knästående på högerkanten är bröderna Harry och Arne Johansson i Grönelund. Andre man stående från höger kan var en Börje Ahlström som
senare var fotbollsdomare.

Den 1/5 var det återigen dags för Promnad-loppis i Arentorp. Oj vilken lyckad
dag det blev, över 50 säljare fanns runt om i samhället, vid hockeyrinken och 24sju butiken.
Matoz var där med sin matvagn och sålde hemlagat mos, korv, fika mm. Man
kan säga att de minst sagt hade fullt upp! Efter 2,5 h var moset slut och de har
sagt att om de får komma nästa gång kommer de tredubbla mängden mos.
I samhället var det fullt med folk i rörelse och det blev en väldigt fin dag med förhoppningsvis god försäljning och många fina fynd.
Så kul att se folk från hela Skaraborg besöka vårt lilla samhälle.
Nu spånas det på nytt datum efter sommaren, gå gärna med i gruppen på Facebook
”Promenad-loppis Arentorp” för mer info.
Stort tack till alla som hjälp till för att loppisen blev så lyckad!”
Text & foto Stina Fahlgren

Badsjögruppen

Kan du hjälpa till en vecka i sommar?

I början av maj samlades vi i Badsjögruppen för att vårstäda. Vi räfsade löv och
rensade strandkanten som vanligt. I fjol fick vi hjälp av Krister Jonsson på Torpa
att gräva bort alla buskar i kanten för att det inte skall växa igen.
Vi har målat innerväggarna i omklädningsrummet för att få det lite ljusare. Nu
fattas det bara lite nya klädkrokar. Då landbryggan till hopptornet gett vika har
Herman Ingvarsson nu snickrat ihop en ny.
Vid senaste tätortsvandringen med kommunen blev vi lovade en ny brygga vid
barnviken. De vill nu ha in en offert som de kan ta ställning till.
I höstas när vattenståndet var lågt slog vi av vassen med en lie i den lilla badviken.
Under vintern har vi haft några som vinterbadat. Friskt jobbat!
Varje sommar, under veckorna 24 – 36, har olika Arentorpsfamiljer ansvar för en
vecka var, att dagligen titta till och hålla rent samt vid behov klippa gräset och
tömma soptunnor.
Har du möjlighet att ta ansvar för en vecka?
I så fall kontakta Kristina 073-0607137.
Text & foto Kristina Fredriksson

Bilderna från förra Kedumsbladet

Det första huset kände
Gunvor Andersson igen
från boken ”Gods och
gårdar” sedan fick jag ett mejl från Frida Fahlgren som berättade att det
är hon som bor där nu tillsammans med Per Lidberg, och av henne fick vi
också en bild på hur fint huset är idag

Männen framför Verkstaden på Stenbacken
är från vänster Karl-Erik Andersson, ”Karl i
lôda”, verkstadsägare Erik Andersson och till
höger Alf Äng.

