
KEDUMSBLADET 
Nr 4 2022 

Grattis Arentorp Helås FK:s herrar till seriesegern  

och Lycka till nästa säsong i division 5 



Kedumsbladet  

ges ut i samarbete mellan intresseföreningen, hembygds-

föreningen, sportklubben och Naturkraft Tumleberg/

Tumlebergs bygdegårdsförening. 

Den ges ut med fyra nummer per år sedan 2006. 

Planerad utgivning 2023: 

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, från 100 kr/nummer 

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

Alla Kedumsblad finns att läsa på hemsidan  

arentorp.com 

 

 

BYGGNADSFIRMA 
ÖRJAN  JOHANSSON 

070-783 82 57 

Fredrik 072-23 97022    Emil 070-27 65677  

Klang musik och massage 
 

Behandling och massage av ömma och stela muskler 
Ger även företagsmassage på plats eller med avtal 

 

tel 070-6982521 
Södra Kedum Stallberg 3 

https://klangmusikochmassage.se 
Följ mig gärna på fb och Instagram 



Lös krysset och lämna det i postlådan 

vid Föreningshuset senast den  1/2 

Tre vinnare får två skraplotter var. 

Vinnare:  

Britt Fredriksson 

Ingrid Ahlstedt 

Bertil Johansson 

Namn:……………………..……………………………………….. 

 

 

Tele:………………………………….……………………………... 

KRYSSET 

Södra Kedums kyrka 
 
 
 

Öppen kyrka torsdagar 10.00-11.30 
tom vecka 50. Vårterminen startar vecka 4. 
Kom in och drick en kopp kaffe och umgås. 
Våfflor 1:a torsdagen i månaden 
Luncher följande torsdagar 12.00: 
Jullunch onsdag 21 december 12.00 OBS! Fullbokat! 
Lunch 16 februari kl 12:00 (ej öppen kyrka kl 10:00) 
Anmälan till luncher senast måndag i samma vecka till Solveig 
Sundström 0733-73 30 13 
 
Sticka—Skicka onsdagar 18:00-20:00 (Ej december) start 25 jan 
 
Vara församlingshem 
Söndag 27/11  13:00-17:00 
Adventskaffe 
Kom in och drick kaffe och se det nyrenoverade församlings-
hemmet 
 
Nyårsbuffé onsdag 4/1 kl 12:00 100:-  
anmälan senast 28/12 till Solveig Sundström 0733-73 30 13 
 
Pilgrimsvandringar tisdagar 18.00 
Varje vandring är ca. 2 km. Ta med en enkel fika. Samling på re-
spektive plats parkering. 
Almesåsen, Ryda   7/2 och 7 mars 
Nordvalla, Vedum  14/2 och 14/3 
Vara kyrka    21/2 och 21/3 
Oltorp, Kvänum   28/2 och 28/3 
 
För information kontakta: Solveig Sundström 0733-73 30 13 eller 
Maria Claesson 0733-73 30 10 

1  Där bodde vackra Maj 2  Vackra i bur 

4  Hörs från kör  3  Har tekopp 

6  Laglösa  4  Värmekälla 

11  Hänryckning  5  Ska man vid nymåne 

12  Schackpjäs  7  Kaffevariant 

13  Har en del på loftet  8  Bokstav 

14  Sälens unge  9  Förebild 

16  Han blev gammal  10  Efter bönen 

18  Torkad blomma  11  Snickare 

21  Satsa allt  15  Upphöra 

22  Gör det ibland katt  17  Bellmantös 

    19  Där går att fynda 

    20  Genklang 
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Tätortsvandring 
Den 13 september var det tätortsvandring i Arentorp. 

Varje år anordnar Vara kommun tätortsvandringar i 

våra orter. ”På en tätortsvandring får föreningar följa 

med på en gångtur och komma med förslag på för-

bättringar och nya goda idéer för icke kostnadsdri-

vande åtgärder på den kommunala marken. ” som det 

står på kommunens hemsida. 

Förutom personal från Vara tekniska förvaltning var 

också polisen med för att prata om tryggheten i sam-

hället. Vid årets vandring i Arentorp deltog flera unga 

mammor som framförde önskemål  om upprustning 

av lekplatsen. 

Vid ishockeyrinken framfördes önskemål om någon 

typ av avdelare på isen, så att både små och större ska 

kunna åka skridskor samtidigt, och gärna någon lek-

ställning eller en kulle att åka pulka  på. 

Ett sista önskemål var att få en ny anslagstavla vid 

affären. 

Det är inte helt klart vad som kommer att göras, men 

ett förhandsbesked är att ”Det kommer att hända 

grejer”. 

Mer om det i nästa nummer. 



Från min värmländska  
horisont 

Egentligen är det inte klokt vad mycket grejer som ligger där i 

lådor och kartonger, ni vet sånt som man inte förmår att 

slänga. Eftersom det börjar närma sig jul, och det kom en på-

minnelse om att det var dags för några rader i Kedumsbladet, 

började jag rota efter någon bild att skicka med som julkort. 

Och då fann jag just ett julkort. Det är skickat till min mor An-

nie, året är 1921, hon har just fyllt 16 år, och hon får det från 

sin bror Wilhelm, som var järnvägsarbetare i Göteborg, och 

hans Olga. Det har redan gått sju år sedan hennes mor Ida dog i 

lunginflammation, och hon och morfar Johannes blev ensamma 

i den lilla stugan Mossehagen vid Ryda berg. 

Jag minns inte, att vi hade några skruvade julljus i olika färger, 

inte hade jag så fina kläder med  sjömanskrage och allting, men 

våra köksstolar såg sådana ut fast de var gröna. Men jag minns, 

att vi hade en lingonkrans med röda band och stearinljus häng-

ande i taket i köket. Den var nog lite mindre. Det var säkert 

mor som gjorde i ordning och satte upp den. Annars hade vi 

våra uppgifter. Lars satte upp pappersbonader med julmotiv i 

alla rum, far satte upp sperveneka, och jag gjorde i ordning jul-

krubban. Allt det andra som hörde till gjorde mor. Hon städade 

och fejade, tog hand om allt efter julgrisslakten, la lutfisken i 

blöt, griljerade julskinkan, nåt år var det grishuvud med äpple i 

munnen också, bakade lussekatter och pepparkakor, ja, de var 

otroliga, den gamla tidens bondmoror. Julgranen letade far 

upp, och den kläddes oftast av oss pojkar. Det var julgransljus i 

hållare som skulle nypas fast runt en gren så att inte lågan an-

tände grenen ovanför, det var glitter och i skolan tillverkade 

julgranskarameller och korgar och med tiden också några 

granna kulor. I toppen tronade en stjärna, och eftersom Lars tidigt blev lång och ståtlig, var det han som satte den på 

plats. Granen stod i salen, finrummet, som man bara vistades i vid högtidliga tillfällen. Centralvärme hade vi inte, men 

där stod en kakelugn. En brasa där värmde snabbt rummet. Ljuskransen i köket minns jag bara från mina tidigare bar-

naår. Efterhand förenklades julfirandet därhemma. Min sista jul därhemma var för 56 år sen… 

Här i Eda blev jularna annorlunda. För en kantor var julen fylld av arbete. I flera år var det sju gudstjänster, varav sex med 

körsång, från kl.10 på julaftons förmiddag till julottan kl.7 på juldagsmorgonen. Något julfirande i lugn och ro med famil-

jen var det inte tal om, och det gav mig ständigt dåligt samvete. Mina söner säger ändå tröstande, att de inte funderade 

så mycket över det. Det var jul, den firades hos morfar och mormor och pappa jobbade. 

Jag har just återgått i min gamla körledarroll. Min duktiga efterträdare från Korea vill fira sin jul i Korea, och gammel-

maestron skall ta hand om körerna igen över advent och jul. Vi skall klara av två julkonserter och medverka i fyra andra 

gudstjänster. Om jag får en nästa födelsedag blir det min åttionde, så jag grunnar på, om jag klarar av det. För mig har 

det här uppdraget tydliggjort uttrycket ”skäckblandad förtjusning”. Men visst känns det bra, att åter få ta fram notbladet 

som har en lila stämpel i ena hörnet där det står ”SödraKedums sångkör”. Det är så länge sedan den noten aldrig kom 

tillbaka till körbiblioteket därhemma, så jag hoppas att stölden är preskriberad. Sångtexten är av den danske poeten 

Brorson och musiken är av Carl Nielsen, också dansk. Den heter ”Förunderligt och märkligt”, och är för mig en omistlig 

körhymn, ända sedan jag sjöng den i Kedumskören för första gången på julottan 1959. 

 Med detta vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år! 

                 Bengt Larsson 

Hittat i en låda: Ett mer än sekelgammalt julkort  



S Kedums hembygdsförening 

70-års jubileet firades den 18 september i För-

eningshuset.  

Ett femtiotal personer kom  för att se samlingarna 

och bläddra i foto- och tidningsklippsalbum.  Det 

blev många samtal om minnen och nostalgi. 

Därefter smakade kaffe och tårta bra.  

Rolf Larsson, Saleby representerade  Västergötlands 

hembygdsförbund och delade ut diplom till hem-

bygdsföreningen för ”föredömlig och värdefull in-

sats inom hembygdsarbetet”. 

Kerstin Larsson berättade om föreningens historia 

innan Tage Brolin, Främmestad, visade sin film och 

berättade om Gammelsvenskby i Ukraina där han 

varit många gånger innan pandemi och krig hind-

rade honom att resa dit.  

Som avslutning blev det dragning på lotterierna som 

sålts under dagen. 

Hembygdsföreningen 70 år 

I en tid då många små kommuner slogs samman, (Södra Ke-

dums landskommun slogs ihop med Ryda, Naum, Skarstad, 

Hällum och Önum), väcktes tanken att man borde starta en 

hembygdsförening som tog tillvara den gamla socknens in-

tressen. Aktiviteterna har skiftat genom åren. Flera studie-

cirklar har genomförts  och årliga bygdevandringar.  Det har 

ordnats resor och utställningar mm. 

Nedan punktas några årtal med särskilda aktiviteter 

 1952 startades Södra Kedums  hembygdsförening, 

medlemsavgiften var då 2 kronor/år eller 25 kronor 

för ständig medlem.  

 1958-59 inreddes ett rum på övervåningen i försam-

lingshemmet med en utställning av föremål som 

skänkts till föreningen. 

 1972 iordningställdes ett brandskyddat arkiv i försam-

lingshemmets källare. Tyvärr var det inte vatten-

skyddat då det 2007 blev översvämning. Vi fick då 

istället göra iordning ett arkiv i  Föreningshusets käl-

lare som invigdes 2009 

 1974 utkom Kedumsboken, 700 sidor bygdehistoria! 

 1974 köptes Kyrkstallet för en krona 

 1981 startade studiecirkeln ”Försvunnen bebyggelse” 

vilket resulterade i ca 180 dokumenterade boplatser. 

(den finns att se på webbarkiv.vara.se/namnarkiv) 

 1999 blev del två av Kedumsboken klar. Den innehål-

ler bl a resultaten från studiecirklarna samt ett namn 

och ett platsregister till den första Kedumsboken.  

 2018 flyttades samlingarna från församlingshemmet 

till Södergaveln på föreningshuset. 

Båda Kedumsböckerna finns fortfa-

rande att köpa, 150 kr/st 

Vill du se våra samlingar eller vad vi 

har i arkivet är du välkommen att 

kontakta mej eller någon av oss i sty-

relsen. 

Kerstin Larsson, tel 0709-180903 



ö

Då var det dags för en krönika igen och vilken fotbolls-
höst som våra damer och herrar bjudit oss på.  
Som alltid, damerna först och det var ju dags för 
match hemma mot Hemsjö IF när vi lämnade er förra 
gången. Denna match vanns komfortabelt med hela 7-
1, en riktigt ketchupeffekt för tjejerna som ju hade lite 
problem med att göra mål under våren. 
Efter denna väl genomförda match så stod den upp-
skjutna matchen från i våras mot serieledarna Troll-
hättans BoIS på agendan, denna match fick spelas på 
Bendersvallen, då det inte fanns några matchtider kvar 
på helgerna att lägga denna match på. Tyvärr förlust 
med 3-1 mot detta BoIS som sedermera skulle gå och 
vinna hela serien, men tjejerna gjorde en otroligt bra 
match mot ett mycket duktigt lag. 
Nu återstod det bara 4 matcher av säsongen och tje-
jerna hade verkligen bestämt sig för att avsluta serien 
på allra bästa sätt, för först åktes det på bortamatch 
mot Sollebrunn/Långared på vackra Ollevi i Långared, 
som alltid tidig match på söndagar i denna by, men 
vinst blev det i alla fall med klara 5-0. 
Jumbon Östadkulle/Södra Härene hemma på Almeså-
sen blev nästa uppgift och här slog tjejerna till med 
tvåsiffrigt, 10-0 skrevs segersiffrorna till, denna ovan-
ligt varma dag i september. 
Två matcher kvar nu och först väntade en lurig borta-
match mot laget med världshistoriens längsta namn, 
Kabel Åttio/Borås AIK/Byttorp, först och främst var det 
fruktansvärt svårt att ens hitta till idrottsplatsen, men 
tillslut så hittade alla 14st spelare rätt och det kunde 
fokuseras på match, en jämn tillställning, där tjejerna 
hela tiden kändes lite spetsigare, seger med 2-0 blev 
det, men vi blev en målvakt fattigare på kuppen, Stina 
Restin Fahlgren bröt tummen i slutet på första halvlek, 
men vägrade att bytas ut och spelade således hela 
andra halvlek med bruten tumme, snacka om psyke, 
men så har ju målvakter också alltid varit lite speciella 
utav sig... 
Nu skulle säsongen avslutas och det gjordes den på 
Almeåsen och dit hade Skepplanda tagit sig, ett Skepp-
landa som tjejerna åkt på pumpen emot rejält i våras, 
0-6 i den matchen, men vilken revansch som togs 
denna oktoberdag, 5-2 mot serietvåan och säsongen 
avslutades på bästa möjliga sätt. 
Damerna slutar på en tredjeplats i serien och det får 
verkligen ses som väl godkänt efter den våren dom 
hade med en ordentligt tunn trupp där det ibland var 
svårt att till och med få ihop till ett 9-mannalag. 
Tränarna Victor Lindelöf och Julia Carlgren tackar för 
sig efter denna säsong, men efterträdarna är redan 

utsedda och presenterade, det blir Matilda Norberg 
som blir spelande huvudtränare och till sin hjälp får en 
rutinerad duo, Anders Svantesson och Magnus Wer-
ner. En trio som fotbollssektionen i dam är mycket 
nöjda med och vi alla ser med tillförsikt framemot fot-
bollssäsongen 2023! 
Vi börjar med U-herr gällande herrtruppen, där jag 
lovade er i förra Kedumsbladet en genomgång om hur 
det gått under säsongen. 
När våren summerade så låg U-laget på en 2:a plats, 
med rejält häng på 1:a platsen. 
Hösten började i dur då Vara SK U2 besegrades med 1-
0 hemma på Kedumsvallen, sen skulle dock serien av-
göras då en ren seriefinal utspelades på Torsbovallen i 
Trollhättan med match mot ett ofantligt rutinerat 
Trollhättans BoIS C, här pratar vi om spelare med både 
rutin från Allsvenskan och Superettan, det blev ett re-
jält fall och det slutade med förlust 9-1. 
Men sen blev det idel segrar efter detta och U-laget 
landade in på mycket fin 2:a plats i tabellen. 
Nu är det väl ändå dags att redogöra för er hur det gick 
för herrarna i A-laget tillslut? (dom flesta utav er vet 
nog redan tror jag...) 
Det skulle spelas match borta mot Elmer Fåglum FK 
förra Kedumsbladet, denna match blev en ensidig 
historia och vinst med 9-0, där Erik Forsblad stod för 
ett hattrick. 
Sedan en tuff hemmamatch på Almesåsen mot topp-
konkurrenten Stora Mellby, en mycket tät och jämn 
historia där herrarna tillslut drog det längsta strået när 
Albin Lindström dunkade in 1-0 en bit in i andra halv-
lek. Nu var det två matcher kvar på säsongen och nu 
hade herrarna gått upp i ensam serieledning då "Skör" 
mycket överraskande förlorat mot IK Frisco, ett IK 
Frisco som herrarna skulle möta i nästa match. 
Seger med 6-2 blev det mot ett lurigt IK Frisco och nu 
skulle allt avgöras i sista matchen. 
Södra Härene stod för motståndet en regnig söndag i 
början på oktober, vinst och seriesegern var säkrad, 
och visst blev det seger, med hela 7-0 till och med och 
firandet kunde ta sin början efter slutsignalen. 
Arentorp Helås FK A-herr spelar 2023 i division 5. 
Philip Enström och Bengt-Arne Enström har valt att 
inte träna laget 2023, det kommer istället Joakim An-
dersson från Herrljunga att göra. 
Joakim kommer närmast från ett sabbatsår, men trä-
nade dessförinnan IK Frisco Dam, Joakim har en lång 
bakgrund som tränare och har även tränat Vara SK och 
varit assisterande tränare i IK Gauthiod. 

Victor Lindelöf 



Skogsbingo 2022 

Varmt TACK alla Ni som deltagit under 

årets Skogsbingo! Härligt att så många 

kommer ut på promenad till Almesåsens 

motionscenter och stöttar Ryda SK! 

Varmt tack även till Er värdar som arbetar under dessa 

promenader! 

Ha en fin vinter så ses vi till våren igen. 

Ryda SK - Skogsbingo 

Naturpasset 2022 

Jätteroligt att så många köper våra pass och ger sig 

ut i skog eller på cykel och letar kontroller!  

Vi försöker att ha lagom långa rundor på cykelvän-

liga vägar och att alternera turerna åt olika håll från Vara tätort. 

För att få variation på cykelrundorna kan det ibland bli att man 

får korsa någon mer trafikerad väg. Vad gäller skogspasset byter 

vi skogsområde mellan åren för att få lite olika terräng. En del 

kontroller kan upplevas som svårare eller lättare beroende på 

vilket håll man väljer att ta kontrollen från.  

Stort tack till Sporttorget och Biblioteket i Vara, samt Conditori 

Lifweni, Levene för att ni alltid är så positiva och hjälper oss att 

sälja kartor!  

Tack även till alla er som köper våra kartor! Hoppas på återse-

ende nästa sommar! 

Ryda SK – Naturpasset 

Familjerally 

27 bilar startade  i intresseföreningens familjerally den 23 oktober.  

Vid starten i föreningshuset fick varje bil en körorder och ett häfte med uppgifter och frågor att lösa under vägen.  Turen gick 

så här: Arentorp—Tumleberg—Kyrkås—Magra— Bjärlanda —Gendalen—Främmestad—Fridhem—Arentorp. Förutom att 

svara på frågorna, vars svar man hittade utefter vägen, skulle man ta kort på en skola, en bilverkstad och en fornminnesväg-

skylt.  Under hela resan skulle man hålla utkik och räkna mötesplatsskyltar och hitta minst tre bygdegårdar. Så det gällde att 

vara uppmärksam! 

Väl tillbaka vid föreningshuset  fanns fika med våfflor och hembakat och ännu en uppgift att lösa: Gissa staden, luriga omskriv-

ningar som skulle ge namnet på städer i Sverige och värden.   

I föreningshuset kunde man också köpa lotter där vinsterna var skänkta av lokala sponsorer. 

Intresseföreningen riktar ett stort Tack till alla sponsorer som bidragit till vinsterna: Karlbergs El, 24 Sju Arentorp, Dennis Adler 
Bygg AB, Imazo, Skandia Elevator, Nic Reine Nilsson, Elins Bageri, BestEl, Raggården, Arentorps Legoindustri samt Amiga.  

Det var mycket jämt i striden om de tre förstaplatserna men vi lyckades vaska fram tre vinnare: 
1. Louise Grabo 
2.Sofia Persson 
3. Johanna Persson 

Arentorps intresse– och  
byggnadsförening 

Grattis! 



Det händer mycket grejer i Tumleberg med omnejd! Senaste 

månaden hade vi först samverkansträff med föreningar och 

företag i närområdet. Föreningar från Arentorp, Malma, Ess-

unga, Jonslund och Tumleberg deltog. Även en del företag från 

dessa orter plus från Lekåsa deltog. Anna-Lena Skalstad från 

Grästorp pratade om sin tid som landsbygdsutvecklare i Vuol-

lerim i Norrland där de kommit väldigt långt med många saker 

och det var intressant och inspirerande att lyssna på. Det ord-

nades även en workshop där deltagarna fick diskutera olika 

frågor för att kunna utveckla området på olika sätt. Många bra 

idéer och förslag kom fram. Det bestämdes även att samar-

betet skall fortsätta med en träff i Essunga Bygdegård osn-

dagen den 25 januari 2023.  

Lördagen den 12 november var det Sven-Ingvars kväll i Tumle-

bergs Bygdegård. Svenne & Jörgen spelade deras populära 

låtar till publikens stora uppskattning! Det var mer eller mindre 

fullsatt i bygdegården och många av gästerna var inbjudna som 

tack för att de jobbat för föreningen på olika sätt men även 

allmänheten var välkommen. Det bjöds på god mat och dryck 

och det var ett mycket lyckat arrangemang. Hela Sverige Skall 

Leva Skaraborg dök även upp på festen och delade ut pris som 

”Bäst i Skaraborg” till Tumlebergs Bygdegård/Naturkraft 

Tumleberg för det jobb som gjorts inom landsbygdsut-

veckling. Det innebär även att föreningen går vidare till 

Sverige finalen i denna kategori! 

Text & bilder Jerker Emanuelsson 


