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070-783 82 57

BOWLING I VARA
Dags att anmäla lag till hall-ligan i bowling
Anmälan senast den 15/9 Varje lag består av 2 spelare plus ev reserv
Ett roligt sätt att umgås med vänner, bekanta, grannar, arbetslaget mm
Speldagar är måndagar eller tisdagar varannan vecka.
Anmälan till Bowlinghallen i Vara 0512-12232 el Bengt Norberg 0512-10587

Södra Kedums kyrka

Öppen kyrka torsdagar 10.00-12.00
En trivsam stund med gott och billigt fika för
hela familjen.

12 och 26 september, 10, 24 och 31 oktober,
14 och 28 november, 12 december

Våfflor
5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december

Luncher kl 12.00
19 september Lovisa Carlsson,
vår nya kyrkoherde presenterar sig

17 oktober Lars Ryderstad visar bilder och
berättar om SKUT-arbetet i Thailand
21 november Birgitta Jonsson visar bilder och
berättar om sin resa med Hurtigruten

Kedumsbladet
ges ut i samarbete mellan intresseföreningen, hembygdsföreningen och sportklubben.
Den ges ut med fyra nummer per år sedan 2006.

Planerad utgivning 2019:
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!

19 december Håkan Gustavsson sjunger adventsoch julsånger ackompanjerad av K-G Karlsson

Sticka - skickagrupp
vecka 36 - 48
Onsdagar 18.00-20.00 i Södra Kedums kyrka
De som vill stickar/virkar tröjor, filtar, sockar m.m.
som vi lämnar till Slättmissionens Hjälpande Hand i
Stenum.
Vi river även förband av gamla lakan som sedan
skickas till Kongo-Kinshasa.
Fika finns naturligtvis.

Annonser i Kedumsbladet, 100 kr/nummer

OBS! Även du som inte vill handarbeta är naturligtvis välkommen till en stunds samvaro.

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

Har du frågor, ring Solveig Sundström 0512-133 10

Alla Kedumsblad finns att läsa på hemsidan

www.arentorp.com

Välkommen!

Bygdevandring på Ribbingstorp
Ett 40-tal personer slöt upp när Ulf och Birgitta Eliasson tog emot på
sin fina gård på hembygdsföreningens bygdevandring måndagen före
midsommar. De berättade om gårdens långa historia, om tidigare
ägare och om olika aktiviteter och verksamheter förknippade till gården. Tex fester och dansbanor. Numera driver Birgitta Bed&breakfast
i det som tidigare var rättarbostad. Vi gick en kort promenad för att
se de grävda dammarna, stora ekarna och de små torpstugorna som
fortfarande finns kvar. När vi sett oss omkring kunde vi sitta i konferenslokalen och dricka vårt medhavda fika.

Hembygdsförenings resa
Årets resa gick först till Gökhem där svågrarna Egon Svär och Sven Lindberg
byggt upp en cirkus av årets vedskörd. Vad nästa års tema blir ville de inte
avslöja.
Därefter fortsatte vi upp på Ålleberg för förmiddagsfika och för att njuta av
utsikten över Falköping och Hornborgasjön. Nästa hållplats var Stenstorp där
vi besökte Dahlénmuseet och Gunvor Johdets bonadssamlingar och också åt
lunch på restaurang Fyrvaktaren.

ARENTORP HELÅS FK 10 ÅR
2019 firar Arentorp Helås FK 10 år som
en förening, detta firades på Almesåsen
den 24/8.
Ca 140 personer kom och åt god mat som serverades av Galejan.
Kvällen toastmasters Tommy, Victor och Adam bjöd på lite
fakta från de 10 åren och tävlingar. Musikunderhållning fick
vi av Trion Kertsonz, samt vår egen ”Ryda Henke” uppträdde
och förgyllde kvällen med många härliga skratt.
Efter jubileet öppnades festplatsen upp för allmänheten och
på kvällen gjorde Björn Rosenström comeback.
Över 1000 personer tog sig till Almesåsen och det blev en
väldigt lyckad kväll!
Ett STORT TACK till alla som kom och firade jubileet med oss
och ännu STÖRRE TACK till alla er som hjälpte till under kvällen och till er som hjälpte till dagarna innan, utan er hade
det aldrig blivit så bra!
Stina Restin Fahlgren

Toastmasters för kvällen: Adam, Victor och Tommy

Örjans
fotbollskrönika
När förra krönikan skrevs, i slutet av maj, var
damlaget obesegrat i seriespelet och när
dessa rader skrivs så är man uppe i sexton
raka segrar, fantastiskt. När Ni läser dessa
rader så har man spelat ytterligare två avgörande matcher. Först på onsdagskvällen en
uppskjuten match hemma mot Fagersanna/
Mölltorp/Brevik och under lördagen möts
Arentorp Helås-Värsås i en direkt avgörande
seriefinal på Kedumsvallen.
Förra gången som man mötte Värsås så blev
det en komfortabel seger med hela 6-1. Efter
den segern i början av juni så gjorde man 250 på de fyra kommande matcherna innan
sommaruppehållet. Som Ni märker är det en
väldig klasskillnad på lagen i serien.
Hösten började likadant med 11-0 borta mot
Wargön, sen blev det lite tuffare borta mot
Fagersanna och siffrorna skrevs till 4-3. Efter
det har Hörnebo, Vänersborg och Axvall avverkats med sammanlagt 14-1.
Som sagt seriefinal mot Värsås på Kedumsvallen 7/9 kl. 12.00, ett Värsås som
endast förlorat en match under året.

Herrarna hade det lite motigt under maj men juni
började bättre med oavgjort borta mot Trollhättans
IF och därefter besegrades Corner hemma på Almesåsen med 2-1. Efter detta väntade derby borta
mot Levene/Skoglund och det blev ett riktigt bottennapp, förlust med 3-0. Sista veckan i juni väntade två hemmamatcher på rad och i den första
blev det seger mot Edet med 2-0 men på lördagen
blev det förlust mot Halvorstorp med 3-1. Sista
vårmatchen var borta i Nossebro även där blev det
förlust, 3-0.
Höstsäsongen började hemma mot serieledande
Sjuntorp och dom var lite för bra, förlust med 2-0.
Sedan väntade det redan avsågade jumbolaget Vedum på bortaplan och det blev en klar seger med 3
-0 och fyra dagar senare ställdes färden till Trollhättan för ett möte med Syrianska och där blev det
ytterligare en seger, 2-1. Senast var Trässberg på
besök och dom åkte hem med en 3-1-seger. Denna
helg väntar ett prestigefullt derby borta mot Vara,
lördag 16,00 smäller det på Torsvallen.
Just nu ligger herrlaget på en åttonde plats men det
är riktigt jämt i botten så mycket kan hända än. Efter Vara-matchen så återstår det fyra matcher och
samtliga motståndare är också indragna i bottenstriden. Två lag åker ur och laget på tionde plats
får kvala för att hänga kvar.

Återstående matcher:

Två 15-åringar som debuterat i A-laget under året,
Hugo Lund och Oskar Werner. Som ni märker på
efternamnen så har båda lite påbrå!

Damlaget
Lörd 21/9
Sönd 29/9

15.00 Levene/Skogslund
15.00 JK 10

Kedumsvallen
borta

Herrlaget
Lörd 14/9
Sönd 22/9
Lörd 28/9
Sönd 6/10

15.00
14.00
15.00
15.00

Kedumsvallen
borta
Kedumsvallen
borta

Trollhättans IF
FC Corner
Levene/Skogslund
Edet

Bengt Larsson: Från min värmländska horisont
Historien om en orgel
När jag sätter mig ner för att skriva det här, är det en
söndag i augusti.
En augustisöndag för många år sedan gick jag hemifrån
längs stigen i skogskanten, över spåren vid Tumlebergs
station och fortsatte ända fram till Församlingshemmet.
Jag var 14 år och skulle konfirmeras om ett par veckor.
Före en konfirmandlektion hade min läspräst Sven Bärnebo sagt med sedvanligt myndig stämma: -”Jag vill tala
med dig efteråt, Bengt”, vilket fick mig att under hela
lektionen fundera på vad jag hade gjort för ont. Så var
det nu inte. Istället fick jag frågan om jag ville bli orgelspelare i Tumlebergs församlingshem.
Med nedläggningen av järnvägsgrenen TumlebergHåkantorp 1953 började nedmonteringen av Tumleberg.
1957 lades så Tumlebergs skola ner. Småskollärarinnan
Signe Hägg hade skött orgelspelet vid de c:a tjugo gudstjänster som årligen hölls i Församlingshemmet, och nu
skulle hon flytta.
Bärnebo hade tidigare varit vår handledare i engelska till
skolradiokursen ”Listen and learn” när jag gick i sexan.
Två gånger i veckan första lektionen på dagen var det
engelska, och den föregicks av morgonbön med psalmsång. Då hade jag spelat, och tydligen tyckte Bärnebo
att jag kunde klara detta också. Jag tackade ja, och så
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Vågrätt
Den nionde
Mycket sällsynt
Dä ä bare å …
Väsen i folktron
Äts i kopp
Bra att ha i magen
Spelmanssläkt
Vinterboning
Moa och Harry
I öppna spisen
Växtplats för lingon
Sothöna
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Lodrätt
Sommarstad
Poste Restante
Virke
Svärson
Bollklubb
Används i tex parfym
Spelar nyckelharpa
Ofta helstekt
Konstspråk
Vill man på jobbet
Fryst takdropp
Fisk
Kortsspel
AAAA
Är Kronblom
Alf Larsson

kom det sig att jag denna augustisöndag som i kyrkoåret
hette 9.sönd.e.Tref. satte mig vid det ganska stora orgelharmoniet tillverkat av Östlind&Almqvist i Arvika och
lät psalmen ”Sänd av himlens sol en strimma Herre över
mödans dag” ljuda.
Inte kunde jag väl då ana att min yrkeskarriär därmed
inleddes. Jag fortsatte att sköta orgelspelandet i Tumleberg under hela min studietid ända tills jag flyttade till
Charlottenberg 1966.
En efter en försvann alltfler funktioner som Tumleberg
haft under sin tid som smalspårig järnvägsknut. En dag
nedlades också församlingshemmet, och inventarierna
såldes på auktion. Världens i särklass bäste granne,
Oskar Lekander, köpte orgeln. Jag försökte alltid hinna
med att besöka Oskar när jag var på hemmaplan. Förutom alla goda samtal ville han gärna höra mig spela
”Den blomstertid nu kommer” på orgeln.
Så en dag var också Oskar borta, men han hade gjort
klart att jag skulle ha orgeln. Alltså transporterades den
hit, och står nu till tjänst i församlingshemmet vid Eda
kyrka. Jag tittar till den ibland, och kanske sätter jag mig
ner och spelar ”Sänd av himlens sol en strimma Herre
över mödans dag”. Så här långt fram i livet vet jag att
Han gjorde det. Nästan hela tiden.
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Lös krysset och lämna det i postlådan
vid Föreningshuset senast den 1/11.
Namn:……………………..………………………………………..
Tre vinnare får två skraplotter var.
Vinnare:
Inger Jonsson
Ida Esberg
Tele:………………………………….……………………………...
Ruth Fridner

ARENTORPS SKOLA OCH FRITIDS
Den första dagen i skolan bjöd på sol, glada och förväntansfulla barn. Vid 8-tiden började eleverna ramla in till
en utsmyckad skolgård, vi hade dagen till ära hängt ut
våra fasadflaggor, satt vimlar i träden och musiken välkomnade alla tillbaka. Då 9:30 rasten startade bjöd vår
fina föräldraförening alla elever och vuxna på frukt,
popcorn, kaffe och saft.

Kön var lång till popmaskinen
och fruktfaten och med allt
detta goda i magen kunde
detta läsår starta.
Vi har på skolan fått en ny rektor Tomas Sjögren Amkoff då Anna-Lena Claesson gått i pension, han är även
rektor för Levene skola.
Vår hemsida är uppdaterad gå gärna in där och läs om
vår skola och barnomsorg.

På fritids startar vi upp med ett nytt gäng, 16 sexåringar kommer till oss, nu har vi ca 70 barn på fritids. Vi satsar mycket på att jobba ihop gruppen så
att alla kan lära känna varandra och bli trygga.
Vi ser fram emot en härlig hösttermin!!
Hälsningar Anna-Karin Karlsson

BOULE
Varje måndag kl 15:00 träffas ett gäng entusiastiska boulespelare vid boulbanan i lekparken. De spelar några omgångar och pausar
med sitt medtagna fika. De hälsar att nya spelare är hjärtligt välkomna och att de kommer
att träffas varje måndag så länge vädret är
bra!

