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Foto från S Kedums kyrkas torn 20190425.
Fler bilder tagna från kyrktornet finns på www.arentorp.com.
På nästa sida kan du se samma vy fotograferat för ca 100 år sedan.

CYKELFESTEN!!
Lördagen den 14:e september
Cykla runt i bygden, ät god mat tillsammans med trevliga
människor från Arentorp med omnejd, och avsluta med
gemensamt kaffe i föreningshuset. Du/ni förebereder en måltid
hemma hos er. Om det ska vara förrätt, varmrätt eller efterrätt
får ni veta ca 1 innan. Lördagen 14/9 samlas vi vid Arentorps
föreningshu vecka s kl.16.00. Där får ni veta var ni ska äta förrätt.
Vid måltiderna får ni veta vem ni ska cykla till för att äta nästa
rätt osv.
Anmälan senast 1/9 till:
Caisa Naess
070 6357979
Carola Larsson 070 8134114
Theres Adler
070 5300297
Vid anmälan vill vi ha namn, mailadress,
hemadress och ev. allergier.
Anmälningsavgift 75 kr/pers

måndag17 juni

Ribbingstorp

där vi får höra om gårdens nuvarande
verksamheter och historia
samling vid Ribbingstorp kl 18:30
Ta med fika o något att sitta på

RESA

18 augusti
Vi besöker:
Vedstaplarna i Gökhem
Ålleberg
Stenstorps Dahlénmuseet och
Bonadssamlingen
läs mer på sidan 4

Välkomna till en trevlig kväll
medmat, prat och motion!
(arr. Arentorps
Intresseförening)

www.arentorp.com

BYGDEVANDRING

Välkomna!

kedumsbladet@arentorp.com

0512-13090

BERGSLIDENS
			
SERVICE
Reparationer av traktorer, grävmaskiner, bilar
+ diverse uppdrag inom reparationer
0705-513423
Jan-Åke Wiktorsson

SUDOKU

Insänt av Anders Karlberg

Kedumsbladet ges ut i samarbete
mellan intresseföreningen, hembygdsföreningen och sportklubben.
Den ges ut med fyra nummer per år.
Planerad utgivning 2019:
veck 6, 22, 36 och 47.

(oftast lördag eller söndag, aktuell vecka)

Bidrag lämnas till Kerstin Larsson,
tele 0709-180 903 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 går att läsa på hemsidan
		www.arentorp.com

Utsikt från Södra Kedums kyrkas kyrktorn, fotograferat av C. J. Rylander på 1910-talet. (Kanske 1918-19 då
kyrkan byggdes upp igen efter branden) Fler gamla bilder från Arentorp finns att se på webbarkiv.vara.se.

Tack till alla som deltagit på
Skogsbingon i Rydaskogen under
våren!
Välkomna tillbaka i höst, 1
september!
Ryda SK Skogsbingo

Boule

Välkommen att spela
på måndagar kl.15 på
Arentorps boulebana.
Ta med fika korg!!

Krysset

Lösningen till kryss nr 1

Lös krysset och lämna det i
postlådan vid föreningshuset senast den 10 augusti.
Tre vinnare får två skraplotter var. Vinnare:

Birgitta Jonsson
Gunvor Andersson
Inger Johansson

Namn.............................................................................
Tele........................................

S Kedums hembygdsförening
BYGDEVANDRING
Traditionsenligt har vi en bygdevandring på måndagskvällen i midsommarveckan. Men, i år vidgar
vi våra vyer och tar oss utanför sockengränsen.
På Ribbingstorp får vi höra om gårdens historia och
nuvarande verksamheter. Ta med fikakorg och ev
något att sitta på, så samlas vi där kl 18:30

Vid förra söndagens öppna hus i Södergaveln passade
drygt 45 personer på att bese hembygdsföreningens
samlingar. Missade du tillfället eller har du förslag på
när vi ska ha öppet nästa gång? Kontakta Kerstin, tel
0709-180903 eller någon annan i styrelsen!
Vi öppnar och visar gärna!

RESA
Den 18 augusti samlas vi vid kyrkans parkeringsplats kl 8:00. Första stoppet blir i Gökhem där vi tittar på de berömda vedstaplarna. Därifrån fortsätter
vi till Ålleberg där vi får förmiddagskaffe och tittar
på flygmuseet. Efter det fortsätter vi mot Stenstorp
för lunch, Dahlénmuseet och bonadssamlingar.
Anmäl dej till resan senast 10/8 till
Roland tel 070-432 9279,
Bertil tel 070-5878241 eller
Britt-Marie tel 070-6624005

Gillar du att cykla
och/eller
promenera?
Sommaren 2019 erbjuder Ryda SK tre olika naturpass:
 Cykelpass som sträcker sig från Vara och västerut mot
Tumleberg, Hyringa och Levene. Med cykel letar du upp
kontrollpunkterna och där finner du svaret på frågorna
som bifogas.
 Natur- och Kulturpass i Vara
Här letar du upp kontrollpunkterna, vid kulturellt intressanta
platser i Varas tätort. Jämför kontrollpunkten du är på,
med rätt foto. I år firar dessutom Vara 125 år som köping!
 Naturpass i skogen i Kocklanna.
Här letar du upp kontrollpunkterna, på kontrollen finns en
bokstav som du fyller i på ditt kontrollkort. (Obs! Startar
1 juni.) Promenera eller spring vilket som passar dig bäst!

En karta kostar 70 kr och finns att köpa på
Sporttorget i Vara.
Tisdagen den 18/6 kl.18.30 har vi introduktion för dig som vill lära dig mer
om orientering, innan du ger dig ut i skogen. Vi träffas i Kocklanna (vid P2,
se på kartan). Kom motionsklädd så går vi en sväng i skogen! Målgrupp:
Allt från ungdom till pensionär.

Upplysningar: Maria Ahlberg, tel: 0733 58 90 77
eller mail: ryda.sk@telia.com

www.rydask.se

Ryda SK

Södra Kedums kyrka
Välkommen till

Öppen kyrka i Arentorp

torsdagar 10.00-12.00
Kaffe med dopp.
Behållningen går till missionsprojektet
Tumaini Children´s Centre, Tanzania.

Midsommarlunch

Torsdag 20 juni 12.00
Underhållning av
Emanuel Carlsson
Lotterier.
Anmälan senast 15 juni till:
Solveig Sundström 0512-133 10
Carina Sagen 0512-79 72 02.

Ingvigning av S Kedums hembygdsförenings nya
lokaler i Södergaveln, Arentorps föreningshus.
Efter ett drygt år av reparation, inventering och iordningställande av lokalerna i Föreningshusets var det dags för invigningsfest!
S Kedums hembygdsförening bildades 1952 och då iordningställdes ett
hembygdsrum och en utställning av skänkta föremål på andra våningen
av församlingshemmet. När församlingen beslutade att bygga om kyrkan
och sälja församlingshemmet fick hembygdsföreningen se sej om efter nya
lokaler för samlingarna. Arentorps Intresse-och byggnadsförening upplät lokalerna i Föreningshuset södergavel. Dessa lokaler har genom åren
bl a inrymt kök för föreningshuset, ungdomsgård, bordtennislokal och
fritidshem mm.
Då ”köket” var vattenskadat fick allt där rivas ut, avfuktas och repareras,
När reparationen var klar hjälptes styrelsen åt att flytta alla saker från församlingshemmet till Södergaveln. Därefter har styrelsen träffats var och
varannan vecka för att ställa i ordning allt. Samtidigt har vi inventerat alla
föremål. Sedan tidigare fanns en bok med drygt 500 föremål dokumenterade, nu finns 719 föremål dokumenterade.
På invigningsdagen öppnades dörrarna till Södergaveln kl 13:30. Besökarna strömmade till med många berömmande ord.
Samtidigt kunde man titta på fotoutställning uppe i föreningshuset, dels
foton där vi önskade hjälp med identifiering, dels album med tidningsurklipp och foton.
Det blev mycket nostalgi, minnen och trevliga samtal.
När klockan blev tre började programmet med att ordförande Kerstin
Larsson hälsade alla välkomna. Hon tackade intresseföreningen för att
de upplåtit lokalen och Ingemar Larsson och Leif Karlberg som reparerat rummen och bytt elen. Jörgen Nilsson började sedan underhållningen
med musik och visade prov på sin breda repertoar på dragspel, saxofon
och sång, allt från visa till rock´n roll!
Därefter var det dags för de dryga 70-talet deltagarna att smaka på kaffe
och en fint dekorerad tårta från Elins bageri.
Stig-Åke Andersson som representerade Västergötlands hembygdsförbund gratulerade till nya fina lokaler.
Därefter var det dags för professor emeritus Kjell Aleklett. Han har under
ett par års tid forskat om sin släkt och speciellt då om sin farfars farfar,
Johan Kind, som blev soldat i Bernadottes Armé,. Han var född i Frälsegården i Ryda, men vid tio års ålder flyttade han till Mansåsen, Södra
Kedum och 1811 mönstrade han som soldat vid Västgöta regemente och
flyttade till soldattorpet vid Högesten. 1813 drog har ut i krig mot Napoleon för att återvända 1814 med tapperhetsmedalj.
Innan avslutande lottdragning fick vi höra lite mer musik av Jörgen.
Tack till alla som sponsrade vinsterna bl a presentkort, ägg, cd-skivor,
honung, fågelholk, tomatplantor paraplyer mm.

Örjans
fotbollskrönika
Vårt damlag åkte ju ur div II förra året efter fem säsonger och
fick i år starta om i div III.
Detta har hittills gått som tåget, sex matcher har spelats och det
har blivit lika många segrar.
Premiären var borta mot Skara under påskhelgen och det slutade med en komfortabel seger med hela 8-0. Samma siffror blev
det sedan i den första hemmamatchen mot Emtunga.
16-0 på två matcher alltså och efter detta ställdes färden till Axvall och dom besegrades med 4-2.
Nästa match var hemma mot Wargön och detta slutade med
vinst med hela 8-1 och sedan bar det av till Tibro för match mot
Hörnebo. Även här blev det klara siffror, seger med 6-1.
Förra veckan väntade spel hemma mot dittills obesegrade Vänersborgs IF och det blev en tuff match men till slut blev det
seger med 3-1.
Tabellraden är alltså sex vunna av sex matcher och målskillnad
37-5 och då kan man ju tro att detta innebär serieledning. Men
icke! IFK Värsås har också sex vunna på lika många matcher
men har 42-2 i målskillnad dvs fem mål bättre. Och denna helg
när Kedumsbladet kommer ut möts de båda lagen på fredagskvällen uppe i Värsås.
Som ni förstår är det rätt så stor klasskillnad i serien och det gäller att ösa på framåt för det kan mycket väl bli en målskillnadshistoria framåt hösten vem som ska vinna serien. Tvåan kommer att få kvalspela efter serien om en plats i div II.
Måste även nämna att damlaget tog sig vidare i DM efter gruppspelet. Där väntade elitettan-laget Lidköpings FK på Bendersvallen och det blev en alldeles för svår uppgift, förlust-siffrorna
stannade vid 8-0.
DAMERNAS KOMMANDE MATCHER
Fre
Mån
Mån
Tis
Mån
Tis
Tors
Ons
Lör
Ons
Lör
Lör
Sön

31/5
17/6
24/6
2/7
8/7
12/8
15/8
21/8
24/8
28/8
7/9
21/9
29/9

kl.19.00
kl.19.00
kl.19.00
kl.19.00
kl.19.00
kl.19.00
kl.19.00
kl.18.45
kl.13.00
kl.19.30
kl.12.00
kl.15.00
kl.15.00

IFK Värsås
Levene/Skogslund
JK 10
Skara
Emtunga
Axvall
Wargön
Fagersanna mm
Hörnebo
Vänersborgs IF
Värsås
Levene/Skogslund
JK 10

HERRLAGETS KOMMANDE MATCHER

Lör
Mån
Lör
Tis
Lör
Fre
Tis
Mån
Fre
Lör
Lör
Lör
Sön
Lör
Sön

1/6
10/6
15/6
25/6
29/6
5/7
13/8
19/8
23/8
31/8
7/9
14/9
22/9
28/9
6/10

kl.15.00
kl.19.00
kl.15.00
kl.19.00
kl.15.00
kl.19.00
kl.19.00
kl.18.30
kl.19.00
kl.15.00
kl.16.00
kl.15.00
kl.14.00
kl.15.00
kl.15.00

borta
borta
Almesåsen
Almesåsen
borta
Kedumsvallen
borta
borta
Kedumsvallen
borta
Kedumsvallen
Kedumsvallen
borta

Trollh IF		 borta (Skogshöjden)
Corner		 Almesåsen
Levene/Skogslund		borta
Edet		Almesåsen
Halvorstorp		Almesåsen
Nossebro		borta
Sjuntorp		Kedumsvallen
Vedum		 borta
Trollh. Syrianska		 borta (Granngården)
Trässberg		Kedumsvalen
Vara		borta
Trollh IF		 Kedumsvallen
Corner		borta
Levene/Skogslund		Kedumsvallen
Edet		borta

Herrlaget gör i år comeback i div V och det har gått lite trögare.
Trots stundtals riktigt bra spel har poängen inte trillat in som
dom borde gjort.
Det började borta i Trollhättan mot Halvorstorp och detta slutade 1-1 men det kändes som vi låg närmare segern.
Efter detta väntade derby mot Nossebro hemma och även här
blev resultatet 1-1 efter att AHFK haft ledningen i paus. Nästa
match var Sjuntorp borta och där gör Simon 1-0 och sedan är
det lägen på fler mål. Tyvärr kvitterar Sjuntorp innan paus och i
mitten av andra halvleks tilldöms vi en straff som tyvärr missas.
10 min kvar gör Sjuntorp 2-1 och dessa siffror står sig matchen
ut. Surt!!
Bottenlaget Vedum väntade i nästa omgång och där blev det klar
seger med 2-0.
I den femte omgången väntade serieledande Trollhättans Syrianska på Almesåsen och första halvleken där var nog den bästa i år,
men tyvärr underläge med 0-1 i paus och sedan får dom ett par
billiga mål i andra halvlek och det slutar med förlust med 3-0.
Några dagar senare väntade Trässberg på bortaplan och detta
slutade 2-2 efter att AHFK haft ledningen med 1-0. Trässberg
vände sedan till 2-1 innan Anders kvitterade till 2-2.
I fredags så väntade derbyt mot Vara på Almesåsen. Trots mycket regn under matchen och även tidigare på dagen kom det runt
300 för att se matchen. Tyvärr så gjorde hemmapojkarna sin
sämsta insats för året och Vara vann med klara 3-0.
Detta betyder fem poäng på sju matcher och just nu en tionde
plats. Förhoppningsvis kanske det kan strömma in lite fler poäng
de kommande matcherna då motståndet ser lite mänskligare ut,
åtminstone på papperet. Spelprogrammet har varit rätt så intensivt under maj och flera spelare har varit skadedrabbade och
dom kanske snart kommer tillbaks i spel igen.
Som vanligt så spelar vi vårmatcherna i Helås och i höst börjar
vi spela på Kedumsvallen. Alla ungdomsmatcher under året går
i Arentorp så välkomna upp till fotbollsplanen för att titta på
fotboll, det går många matcher däruppe.

Passa på att köpa sommarens
Grillkol/briketter av AHFK säckarna finns på

Kedumsvallen i förrådet till höger med dubbla dörrar
på Klubblokalen (där man även kan lämna in sin pant)
och man swishar sin betalning till: 123-001 86 71 märk
med grillkol. 140kr/säck

Vill du skänka din pant till vår förening?

Då kan du lämna den på Kedumvallen i förrådet till höger på klubblokalen.
Vi ser gärna att ni lägger burkar och PET-flaskor i olika
påsar för att underlätta hanteringen.
Viktigt att endast burkar och PET-flaskor lämnas i säckarna, inget glas, konserver mm.

Tack för att ni stödjer Arentorp Helås FK!

SOMMARKONSERT I TUMLEBERG
SIMON LJUNGMAN MED BAND
GÄSTSÅNGERSKA OLIVIA EMANUELSSON

Simon, som är känd som Håkan Hellströms gitarrist
och även som gitarrist och sångare i Augustifamiljen
från På spåret på TV, växte upp i Tumleberg och nu
kommer han tillbaka och gör en exklusiv utomhusspelning med sitt band vid Tumlebers Bygdegård.

Olivia Emanuelsson från Tumleberg är
gästsångerska i några låtar.
När: Söndagen den 16 juni kl 17:00.
Var: Tumlebergs bygdegård
Det är begränsat till 100 biljetter som alla köps i förköp. Det är först till kvarn som gäller. Ta gärna med
campingstol då det annars bara finns ståplatser. Vid
regn flyttas konserten in i bygdegården.
Pris: 200 kr
Bokning sker till telefon 0512-80243
eller 0707-972325
I pausen är det försäljning av kaffe, dricka och
fikabröd.

Hjärtligt välkomna!

Tumlebergs bygdegårdsförening

Den röda folkvagnen bytte R 15176 mot
S 22536. Bilden tagen av fästmö Ulla.

Från min värmländska horisont.
I dagarna fyller min yngsta sonson Albin 18 år. Han har övningskört med sin far sen han var 16 och bilen är redan klar,
en röd, robust gammal Volvo, klart lämplig för en yngling.
Lite annorlunda var det när jag var i hans ålder. Jag hade tidigt
målsättningen att försöka avlägga studentexamen, så när jag
sent i maj 1961 fyllde 18 år gick jag i första ring på Högre Allmänna Läroverket i Lidköping.
En annan viktig målsättning var att ta körkort för bil och skaffa en. Så fort sommarlovet började anmälde jag mig på Ivars
(hette han Andersson?) trafikskola i Jung. Till Jung cyklade
jag på teorilektionerna kvällstid. Övningskörningen gjordes i
Lidköping, som jag vid det laget var tämligen bekant med. Ivar
var en ganska hetlevrad herre, och utskällningarna riktade sig
både till elever och medtrafikanter. Efter åttonde körlektionen
släppte Ivar av mig vid Gamla Rådhuset och sa: - ”Gå in och
drick kaffe för om en timme skall du köra upp!”. Det var jag
inte alls inställd på, och nervositeten märktes nog under körningen. Men när uppkörningen var över sa ändå inspektören:
” Ja, jag får väl godkänna er.” Jag hade körkort!
Hemma fanns ingen bil och eftersom jag var gymnasist hade
jag inga pengar. Men jag hade en förstående bror, som inte var
så het och inte hade så bråttom som sin sex år yngre bror. Han
saknade fortfarande körkort. Han kom till min räddning, och
vi inhandlade på en bilaffär i Vara R 18649, en försommargrön
Ford Prefect av 1956 års modell, tidigare ägd av en kyrkvaktare
i Larv. Det var en liten sävlig engelskbyggd fyradörrars sedan
med blygsamma prestanda. Motorn var en fyrcylindrig sidventilare på 36 hp, och växellådan var treväxlad. Den var långt
från den amerikanska raggarbilen med mullrande V8 och
ännu längre från ettrig sportvagn. Men den var vår, och det
var jag som körde den med stor stolthet! Jag, en fattig gymnasist, hade haft bil i över ett år när jag tog studenten. Tack, Lars!
Jodå, den dög att skjutsa flickor med också, för en annan ambition i min ungdom var att få tag i en god jänta att leva mitt
liv med. Det gick det också i sinom tid, men då hade Prefecten
gjort sitt och ersatts med en röd Volkswagen. Den följde med
när jag flyttade till Charlottenberg 1966, och där fanns jäntan
som jag två dagar efter Albins 18-årsdag skall fira guldbröllop
med.
Bengt Larsson.

Den vackra lilla Forden på lagårdsbacken hemma.
Lagården hade fortfarande halmtak.

BILDVISNING MED LENNART KRON.
Tumlebergs Bygdegårdsförening anordnade bildvisning
med Lennart Kron. Lennart har gjort många spännande
saker och denna gång handlade det om hans tid som ballongflygare i Afrika.
Lennart berättade att han tidigare jobbat med att bygga
camper ute i vildmarken i Afrika och sedan fick han en
fråga om han ville bli ballongpilot och flyga turister som ville
se djurlivet på Afrikas savanner.
Lennart behövde inte fundera
länge innan han bestämde sig för
att acceptera erbjudandet.
Eftersom han inte sysslat med
detta tidigare, fick han börja
med att gå en 3 månader lång
ballongflygarkurs i Albuquerque i New Mexico i västra USA.
När den var klar, var han redo att
börja jobba i Afrika.
Han fick börja med att flyga mindre ballonger med max 4
passagerare och till slut fick han flyga de största ballongerna med upp till 16 passagerare.
Det kom folk från många platser i världen som ville flyga

och Lennart berättade många bra historier om en del av dem
som gjort störst intryck på honom. Det hände till och med
att folk gifte sig i ballongkorgen uppe i luften!
Lennart visade många fina bilder, och även en del filmklipp,
från flygningarna och alla vilda djur som de fått se så som
elefanter, lejon, giraffer, antiloper med mera.
Flygningarna startade tidigt på
morgonen och pågick i ca 1 timma och sedan avslutades de med
champagnefrukost ute i vildmarken. Företaget som Lennart jobbade för hade ett team som, beroende på var ballongerna kunde
landa, tog sig dit och fixade till
frukostarna. Eftersom man inte
på förhand kunde veta var de
skulle komma att landa, var det
alltid lite spännande varje dag att

VALBORGSMÄSSOAFTON VID
BADSJÖN

Midsommar på
Almesåsen

se så att frukostteamet kunde ta sig dit!
Det var mycket god uppslutning av åhörare på bildvisningen
och alla var mycket nöjda och tyckte det var mycket intressant.

Text o bild Jerker Emanuelsson

Midsommarafton
21 juni kl. 15.00

Foto Carola Larsson

Valborgsmässoafton bjöd på vackert väder. Ca 70
personer kom till badsjön för att lyssna på ”Klang
och kompani” och Boel Klangs fina vårtal. Popcornmaskinen var igång, och lotter såldes. På
grund av eldningsförbud blev det varken eld eller
fyrverkeri i år, men det blev mysigt ändå. Många
stannade kvar en stund och språkade och hade
trevligt innan de gick hem i den fina vårkvällen.
Caisa Naess

www.arentorp.com

Välkommen till Almesåsen på traditionellt
midsommarfirande med dans- och musikunderhållning, Essunga folkdanslag,
lotterier och fikaservering.
Midsommarstången kläs dagen
före kl 18.00 och det bjuds på
korv med bröd.

Hjärtligt välkomna!
Ryda bygdegårdsförening och Arentorp Helås FK

kedumsbladet@arentorp.com

