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Äntligen vinter!
Så blev det då äntligen lite
kyla så att det gick att spola
isen. Förra vintern fick vi ju
dessvärre inte provat vår nya
fina rink.
Kul att se så många i alla åldrar som åker från morgon till
kväll.
Nu hoppas vi att kylan håller i
sej över sportlovet också!
Vill även rikta ett stort TACK
till alla som hjälper till med
att skotta, skrapa och spola
så att isen håller sej fin.

Bra jobbat!!
Foto: Pia Evertsson

På badsjön går det också bra att åka skridskor.
Foto Therese Adler
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Kedumsbladet
ges ut i samarbete mellan intresseföreningen, hembygdsföreningen och sportklubben.
Den ges ut med fyra nummer per år sedan 2006.

Planerad utgivning 2021:
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

Håll ut, Håll i!

Södra Kedums kyrka

God fortsättning på det nya året!
Coronaviruset har verkligen förändrat tillvaron!
Framsidan av nr 1 har varje år varit fylld av annonser
om årsmöten för våra olika föreningar. Men inte i år.
Hembygdsföreningen och sportklubben väljer att avvakta med årsmötet medan intresseföreningen har ett
datum inplanerat, 29/3. Om inte smittläget förändras
räknar de med att kunna hålla tillräckligt avstånd i föreningshuset för mötet.

Pilgrimsvandringar
Måndagar 18.00 Varje vandring är ca 2 km.
Ta med en enkel fika. Samling på respektive parkering.
Almesåsen, Ryda
1/3 29/3
Nordvalla, Vedum 8/3
Vara kyrka
15/3
Oltorp, Kvänum
22/3

Vi hoppas ju alla att pandemin ska gå över så att vi kan
träffas och ordna diverse aktiviteter för våra medlemmar. Men till dess, kom ihåg att stödja våra föreningar
och lös medlemsavgift!

Tisdagar 18:00
6/4
13/4
20/4
27/4
4/5
11/5

18/5 Kvänums kyrka
25/5 S Kedums kyrka
1/6 Vedums kyrka
8/6 Longs kyrka
15/6 Fyrunga kyrka
22/6 Sparlösa kyrka
29/6 Öttums kyrka
Efter varje vandring erbjuds (med reservation pga Covid-19
läget) 20.00 Stillhet inför natten i kyrkan.

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

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

Arentorp Helsås FK

Norra Vånga kyrka
Ryda kyrka
Larvs kyrka
Slädene kyrka
Edsvära kyrka
Levene kyrka

gå in på hemsidan www.svenskalag.se/arentorphelasfk
För mer info ring Solveig Sundström 0733-73 30 13
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Lös krysset och lämna det i postlådan
vid Föreningshuset senast den 28/5
Tre vinnare får två skraplotter var. Namn:……………………..………………………………………..
Vinnare:
Bengt Lindåse
Kristina Fredriksson
Tele:………………………………….……………………………...
Rut Pettersson

Från min värmländska
Hästkrafter
När min broder Lars hastigt avled 1983 fick jag ta hand
om allt därhemma. Bernt och Anders Ahlén arrenderade
gården och tog över de redskap de behövde, men en del
måste avyttras, bl.a. en mindre traktor av märket Fordson.
På skoj frågade jag om någon i min skolklass behövde en
traktor. -” Jag vet att farbror Holger har pratat om att köpa
en”, sa en av pojkarna. På kvällen ringde Holger Magnusson, och hux flux var traktorn såld. Ett företag här i Charlottenberg fick varor från Skövde varje vecka, och den
transporten skulle också kunna ta med traktorn. Den kördes till lastkajen i Vara och lastades på, och Holger tog
emot den här. Han använde den till enklare skogsarbete
långt upp i åren och hade den kvar till bara för några år
sedan, då en släkting övertog den. Den är fortfarande i
drift. Strax före jul 2020 avled Holger, 96 år gammal.

horisont

Plöjning med Fordson på Enekulla
Fader Mårtens bästa vän hemma var utan tvekan ardennerhästen Bläsen. De var verkligen arbetskamrater. När
tyngre arbete skulle utföras lånade Far farbror Gunnars
Brunte på Enekulla. I början på 1950-talet kunde far
någon enstaka gång be min kusin Karl Erik Kjell från
Hallgrindstorp att komma och plöja något gärde med sin
David Brown, men jag minns inte att han någonsin anlitade Sällberg eller Grönqvist som hade traktorstationer i
närheten. Så, harva och plöja. Kringvända efter kringvända, fåra upp och fåra ner, gick far där med sin häst.
Slåttermaskin, självbindare och kvarnlass, allt drogs
med häst.

Brunte, Bläsen och far plöjer på ”di långe lanna”.
1960 köpte så Lars gårdens första traktor. Det var en liten Volvo
Krabat. Då behövdes också en hel del nya redskap anpassade för
traktorn. Far visade aldrig något intresse för traktorn eller att arbeta
-Volvo Krabat. Försäljningsbroschyr 1960
med den. Så vitt jag vet satt han inte ens i den. Bläsen fick åldras i
lugn och ro, men när han gav sig av på sin sista resa var far inte i närheten. Förhållandet mellan den gamle bonden
och hans häst var något alldeles speciellt.
Efter några år köpte Lars ovannämnda Fordson och senare också en något större och kraftfullare Ford.
Själv hade jag aldrig några planer på att bli bonde, men sela på Bläsen, spänna den för lastvagnen och köra till kvarnen i Tumleberg kunde, ville och fick jag göra. Jag kunde t.o.m. i ganska unga år få åka ensam till Andreassons i Essunga och hämta kraftfoder och köpegödsel. Bläsen var mycket lugn. Inte ens reaplan från Såtenäs på låg höjd bekom
honom. Jag minns ännu jorddoften i den ljumma vårkvällen, när jag och Bläsen körde träbulten över de nysådda åkrarna längs det stora diket, där kabbelekan blommade.
Nu är det snart vår igen, och jag vet att jag kommer att sakna de där vårkvällarna med sin säregna doft, då koltrasten
sjöng i toppen av den stora granen vid Lekanders garage. Det gör den inte längre. Åskan slog ner i den.
Bengt Larsson

Arentorps Legoindustri AB investerar
Mitt i Coronatider har Arentorps Legoindustri investerat i en ny
CNC styrd fleroperationssvarv av modell större.
Investeringssumman ligger i storleksordningen 3 miljoner kronor.
Bakom detta ligger en ständig tillströmning av nya kunder, där ett
större behov har uppstått på kapacitet på detaljer av större dimensioner. På sikt kan detta innebära en eller annan nyanställning.
Arentorps Legoindustri har sitt ursprung från 1950-talet då Evert
Larsson startade ett företag. Företaget drivs idag vidare på samma
plats som det startades av tredje generationen. Av bolagets många
kunder kommer många från närområdet.
Antal sysselsatta är för närvarande 16 personer. Omsättningen ligger på 20 miljoner. Arbetet bedrivs i 2-skift vilket innebär att det är
bemannat måndag – torsdag mellan 5:00 – 22:45 och fredag 5:00 – 16:00.

Text & foto Roland Larsson

Familjerally i Corona-tider
Det Coronasäkrade familjerallyt 22/10 blev en succé!
47 bilar med glada deltagare i startade och en del hade rest en bit för att vara
med.
Alla åldrar var representerade och frågorna och klurigheterna var utformade
så att alla skulle kunna ha något att göra utefter rutten. Rundturen som tog
ca 1,5 timma att köra tog deltagarna över bl.a. Jonslund, Essunga, Hyringa
och Sparlösa. På Raggården hade de som ville möjlighet att köpa fika efter
momentet att gissa bilens totalvikt.
Föreningen är mycket glad för det stora deltagandet och vi siktar på repris!
Vinnare av bilrallyt blev Thore o Gunilla Andersson,
med imponerande full pott: 53 poäng av 53 möjliga.
På uppgiften med att gissa totalvikt blev det 2 vinnare
som endast var 5kg ifrån. Torsten Wahlström samt
Krister o Pia Jonsson.
Stort Grattis!
Vi tackar våra prissponsorer Conditori Nordpolen
samt Arentorps Legoindustri.
Det var 18 st som klarade ordgåtan
Ordet var, specialistsjuksköterska.
Text: Therese Adler

En uppgift under färden var att fotografera ett badkar, en plantskoleskylt och en lanthandel. Foto Kerstin Larsson

Örjans
fotbollskrönika
En ny säsong har dragit igång igen men med en stor
ovisshet vad som kommer att hända p g a pandemin.
Våra damer och herrar började att träna på konstgräs
några veckor senare i år och än så länge har det inte lämnats besked om det blir något DM. Förbundet planerar
för att dra igång serierna i april men vi får se vad som
händer.
OM det blir DM skall damlaget möta Brämhult, JK 10
och Skoftebyn i nämnd ordning. En ev seriestart är planerad till fredag 16/4 borta mot Mariedal i Borås. Herrarna börjar DM hemma mot Frisco och därefter två
bortamatcher mot Mellby och JK 10. Seriestarten är planerad till 25/4 men någon lottning har inte kommit
ännu.
Vad har hänt i lagen då under vintern?

Damlaget kommer att tränas av Anders ”Ajje” Karlsson.
Anders kommer från St Levene och är 38 år. Han kommer närmast från Gauthiods damers organisation och
tidigare har han bl a varit verksam i Emtungas damer och
herrar. Till sin hjälp får han Emma Larsson. Hon har
problem med skador och kommer under året att fungera
som assisterande tränare.
På spelarsidan har målvakten Therese Johansson återvänt
hem efter förra årets sejour i Gauthiod. Även Vedums
skyttedrottning Matilda Fransson skall pröva lyckan hos
oss. Dessutom har det kommit en tjej som går på AMB i
Vara och heter Hanna Larsson. Hon var registrerad i
Vara SK förra året men spelade inget där.
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Ny tränare hos herrarna är Philip Enström. Philip blir
29 år snart och bor i Vara. Han kommer att vara spelande tränare och är fostrad i Främmestads IK , där han
spelat i div III dom senaste åren. Han har även representerat Elmer/Fåglum och Vara. Till sin hjälp har han
pappa Bengt-Arne. B-A har ett mångårigt förflutet som
både spelare och tränare. Även Tommy Werner finns
med som assisterande.
På spelarfronten så är, förutom Philip, även Daniel
Fredriksson ny. Daniel har också spelat i Främmestad i
div III de senaste säsongerna och kommer ursprungligen från Gauthiod. Dom som lämnat oss under vintern
är Robin Särud, som skall spela med Gauthiod i div II
denna säsong. Viktor Johansson, en Grästorps-kille som
spelat här några år, har gått till Främmestad. Dessutom
har Hugo Lundh börjat på fotbollsgymnasiet i Alingsås
och där kommer han att spela i Gerdskens juniorlag,
som spelar i juniorallsvenskan.
Vi önskar alla nya spelare och ledare hjärtligt välkomna
till vår fina klubb.
Vi önskar även de flyktade spelarna lycka till i sina nya
föreningar och där hoppas vi att vi får se dem i Arentorp Helås igen .
Örjan

Årsmöte

1
4

med

Arentorps intresse-och
byggnadsförening
29 mars kl 19:00
i Föreningshuset
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Försvinner gör Charlotta Norberg. Hon har börjat läsa i
Jönköping och kommer att spela för Huskvarna FF i div
I.
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Beroende på Coronaläget kan datumet ändras!

Vi hoppas kunna hälsa alla
välkomna!

Vinteraktiviteter i Korsmaden på 40– 50- och 60-talet.
På den tiden var det verkligen vinter med mycket snö och kallt. När det blev is på
vägen så togs sparkarna fram. Vägen gick mellan Everts och vårt och på den tiden var
det ingen biltrafik, så det var bara att åka ner i backen. Åhej vad det gick undan!
Skidor åkte vi först i trädgården i backarna där. Högaberget, (av en del kallad Getabacken) var bara en bit bort, men vilken backe, den slutade med ett gupp. När jag skulle åka
där började jag vid guppet, om jag klarade det så blev det lite högre för varje gång. Men
aldrig hela backen för min del, men det var många som åkte hela vägen och vilken fart
de fick!
Nedanför Högaberget låg Bergkvistes damm, där prövade vi på att åka skridskor. Efter
skolan åkte vi där på eftermiddagarna tills det började skymma på kvällen. Anna och
Hugo Bergkvist brukade titta på oss från sitt köksfönster.

Skidåkare uppe på Högaberget: Bertil Johansson,
min syster Irene och Bernt-Göran Ekblom

I mitten av januari var det julgransrösten, då
träffades vi hos varandra på ”julkalas” med
lekar och bus.
Ja, vi har många fina minnen från Korsmaden
och ”vilken tur att vädret fanns”
Hälsningar Gunvor

Korten är från början av 60-talet

Högaberget, Getabacken

Bergkvistes hus

Full fart i Tumleberg!
Det växande nätverket Naturkraft Tumlebergs motor är i dagens läge Tumlebergs bygdegårdsförening. Bygdegårdsföreningens årsmöte planeras till slutet av april och är tänkt att
kombineras med ett byamöte och diskussioner kring platsutveckling. Vi som bor och verkar på landsbygden kan ju i
mångt och mycket driva vår egen utveckling, så vi hoppas på
så stor uppslutning som går med hänsyn till då rådande pandemirestriktioner!
Bland utvecklingsområdena för framtiden finns cykelpaket för
när- och fjärrturister, ett matprojekt med arbetsnamnet Mat
på Mossen och ett centrum för många ändamål kallat Tumleberg Green Box i bygdegården. I bygdegården är första prioritet att snarast få ihop finansiering för att lösa vatten- och avloppsfrågan, efter att takbytet i år har genomförts med stöd
från Boverket och kommunen, donerade takpannor och
många ideella timmar.
Alla som arrangerar friluftsaktiviteter eller sköter utomhusmiljöer för friluftsliv är nog eniga om att pandemiåret 2020 blev
något alldeles extra. Medan alltför många har varit sjuka och
pandemin legat som ett ok över hela samhället har friluftslivet
blomstrat som väl aldrig förr.
Så har det varit i Tumleberg också. Hjortemossen har varit
målet för tusentals besök under året och stigar och leder har
behövt extra omsorger från kunniga entusiaster under alla

årstider. Bara tomtepromenaden som bygdegårdsföreningen anordnade strax före jul drog omkring 400 personer. Stora arrangemang kräver organisation och bemanning och många var på benen även från föreningen när tomten och hans gäng rumsterade
om på mossen. Nästa promenad blir Vinterpromenaden – välkommen då!
Besökare syns på mossen och bilar står på parkeringen vid Naturhålan alla dagar i veckan. Grillen används flitigt och under året har
platsens vindskydd restaurerats med stöd från Svensk Trädtjänst
och Byggprofiler. Ljumma sommarkvällar kan det bli en liten scen
för musik medan grillen sprider goda dofter.
2020 års tätortsvandring blev, som det mesta detta år, lite annorlunda, men nya önskemål lämnades i alla fall över till kommunen. Det är ju de boende på orten som känner behoven bäst, så
det är deras synpunkter som samlas in. I år har det resulterat t ex i
en flaggstång och en julbelysning som gör att Tumleberg känns
igen på långt håll.
Föreningen och Naturkraft Tumleberg hoppas framöver kunna
driva lite större projekt som fångar upp och utvecklar tankarna
kring modernt liv landsbygden. Vi behöver varenda en som bor
härute eller som av olika skäl vill jobba för den här bygden! Alla
kan bidra på något sätt och alla är lika välkomna! Kontakta oss på
e-postadress naturkrafttumleberg@gmail.com.
Jerker Emanuelsson

Reparation av föreningshuset
Stora salen i föreningshuset har fått en rejäl ansiktslyftning!
Under jullovet började ungdomarna Thea, Elsa och
Clara Adler samt Philip Wiberg att måla väggar och
lister i stora salen.
Färgen är sponsrad av Thomas Nilssons måleri, Optimera i Vara och Dennis Adlers bygg.
När Målningen var klar kom Ångtvättbilen och slipade
och oljade golven. Också det en välbehövlig uppfräschning.
De här ungdomarna har insett att det är roligt att engagera sig och göra nytta som både man själv och andra
får glädje av.
Och snyggt blev det! Stort tack för ert arbete!
Nu hoppas vi bara att pandemin och alla restriktioner
ska gå över så att vi kan samlas och ha trevligt på alla
möjliga tillställningar i vårt fina föreningshus
Text Kerstin Larsson Foto Louise Wiberg

