KEDUMSBLADET
Nr 1 2020

ÅRSMÖTE
S Kedums hembygdsförening
1 mars kl 15:00

i Föreningshuset
Trekaffe med sju sorters kakor
Film från hemvändardagen 1994
visning av album o samlingar

Välkomna!

Årsmöte
Nu är grillen på plats vid isbanan. Tack ,Vara kommun!

Arentorps intresseförening
Måndag 16 mars kl 19.00
i Föreningshuset.
Vi bjuder på fika.
Välkomna!

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 2020:
vecka 6, 22, 36 och 47.

BOWLING I VARA
Boka barnkalas, afterwork, bowlingpaket

Ring så kan vi fixa till något gott med vårt
bowlingpaket ink spel/mat
Telefon: 0512-12232
eller boka på facebook

(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

Maria Lundquist
Yogainstruktör

Södra Kedums kyrka
Öppen kyrka torsdagar 10.00-12.00
Våfflor 1:a torsdagen i månaden

Luncher kl 12.00, 80:-

20 februari Lars Persgren och Björn Restin
spelar på såg, sked mm.
19 mars Tommy Kroon, Skara, berättar om
grynkorv.
16 april Påsklunch, 100:- Påsk-gummor och
gubbar från förskolan.
28 maj Besök av delar av Herrljunga drag
spelsklubb.
18 juni Midsommarlunch 100:- Emanuel
Carlsson spelar fiol och nyckelharpa.
Vill du hjälpa till att få en bra
sammanhållning o hålla samhället levande?
Vi i vår aktivitetsgrupp behöver lite extra
idéer o krafter vid våra aktiviteter.
Vi är en grupp som anordnar div. aktiviteter så som
valborgsfirande, cykelfest, tomtepromenad, after
work m.m.
Är du intresserad så kontakta någon av oss:
Theres Adler
0705 300297
Carola Larsson
0708 134114
Louise Wiberg
0708 298654
Susanna Werner 0705 281094
Ulrika Svantesson 0733 701277

Anmälan till lunch, en vecka innan, till Solveig Sundström 0512-79 72 13

Filmkväll

tisdag 10 mars 18.00

Filmen Sameblod
Kvällsmat och film 60:-

Sticka - skickagrupp
(vecka 3—18) Onsdagar 18.00-20.00
Solveig ansvarar för alla grupper 0512-79 72 1360

Välkommen!

Grynkorv
Nu har det gått tjugo år sedan millennieskiftet, och om jag
dessutom betänker att jag är född under första delen av förra
seklet, så måste jag ju faktiskt vara rätt gammal. Även om ordet
gammal nästan inte får användas idag förändrar det inte faktum. Tydligt blir det också när en tänker på hur det såg ut när
jag var barn. Jag har t.ex. varit med om slakt på gården. Fader
Mårten gödde en julgris som slaktades och togs tillvara. Det
skrapades fjälster och gjordes Grynkorv och slaktekorv. Korvmaten till slaktekorv innehöll bl.a. russin och kunde ätas som
korvkaka. Jag tror inte jag ätit det sen dess.
Grynkorv däremot har blivit en del av fasthållandet av min skaraborgska identitet. Jag är sedan länge medlem i Grynkorvens
vänner. Börje Brelid värvade mig personligen
vid ett besök på Sparköp i Vara. Jag har för
mig att jag var medlem 39. Jag gillade den lite
galna idén med att fira Grynkorvens dag den
tredje torsdagen i Oktober (=slaktmånaden),
hissa flaggan den dagen, arbeta för att göra
den till allmän flaggdag och på sikt till röd dag
i almanackan. Dessutom stavas alltid Grynkorv
med stort G. Grynkorvens dag 2019 firades
bl.a. med en fest på Konserthuset i Vara där
jag deltog. Hemresan gjordes via Erikssons
slakteri i Nossebro, där ett förråd av Grynkorv
inköptes.

Från min värmländska
horisont
Naturligtvis var mor Annies Grynkorvar de godaste, men
Erikssons tycker jag är de klart bästa på marknaden.
Sen ganska många år tillbaka firar vi nyårskvällen tillsammans med vår son Andreas och hans familj. Vi inleder firandet kl.18 med en välkomstdrink och en entrérätt. Sedan
serverar vi en rätt varje hel timme fram till det mousserande vid tolvslaget. Var och en av oss har ansvaret för en
rätt. I år föll det på min lott att få till en liten entrérätt.
Självklart valde jag då att servera en bit Grynkorv tillsammans med en klick persiljerotmos, en kokt skiva rödbeta
och en slinga senapsgrädde.
Resultatet ses nedan. Fotot visar också att jag hänger med i
tiden och fotograferar min mat.
Visserligen finns det ett slakteri här i
Värmland som gör Grynkorv, men den
är hästlängder från Erikssons. Dessutom förekommer den nästan aldrig i
butikerna. Det finns någonting som
heter värmlandskorv också. För slika
ting bevare oss milde Herre Gud.
Nu önskar jag er alla en god fortsättning på 2020! Det kommer ni att få
om ni äter Grynkorv.

Bengt Larsson

Tomtepromenad
Första advent som var söndagen den 1:e
december hade vi vår årliga tomtepromenad.
Vägen från föreningshuset ner till badsjön var
upplyst med marschaller i det kalla o frostiga
vintervädret.
Väl nere vid badsjön var det pyntat med olika
ljusslingor o eldkorgar. Barnen kunde lämna sin
önskelista till tomten som satt o värmde sig vid
den sprakande brasan.
Man kunde även köpa kokt eller grillad korv,
marsmallowspinnar samt godisstrutar.
Det bjöds på pepparkakor o glögg.Det bjöds på
pepparkakor o glögg.
Text Ulrika Svantesson foto Carola Larsson

After work
Fredagen den 22/11 samlades ett nittiotal människor i blandade åldrar i föreningshuset för
after work med Balkan tema.
Kvällen började med mycket god hemlagad mat
gjord av Theres Adler o Louise Wiberg.
Sedan tog Henrik Karlsson över o quizzade med
oss.
För barnen fanns det ”biosalong” pingis o pysselhörna.
Kvällen avslutades med kaffe o kaka och genomgång av de rätta svaren.

Foto Therese Adler

Eftersom det var en mycket uppskattad kväll så kommer det åter
på skärtorsdagen den 9/4. Välkomna då!
Foto Therese Adler

Ulrica Svantesson

Foto Carola Larsson

Foto Carola Larsson

Örjans
fotbollskrönika
Förra helgen, månadsskiftet jan-febr, spelades Sporttorget
Cup i Sparbankshallen i Vara. Damerna var i farten på lördagen och hade hamnat i en tuff grupp med Råda, Götene och
elitettan-laget Lidköpings FK. De spelade oavgjort i de två
första matcherna men var chanslösa mot LFK och blev därmed utslagna.
Herrarna spelade på söndagen och ställde upp med ett ungdomligt lag bla fyra stycken som ännu inte är fyllda 16 år.
Spelade lika med Vara U2 och JK 10 och besegrade sedan
Trässberg i sista matchen. Detta betydde gruppseger och
kvartsfinal mot Värsås. Matchen slutade 0-0 och den efterföljande straffläggning gick Arentorp Helås vinnande ur. Semifinal väntade därefter mot Vara men där var det slut på
det roliga , Vara vann med 3-1. Hur som helst en bra genomförd turnering.
Under julhelgen spelades den sedvanliga alliansturneringen
också och där visade damerna verkligen framfötterna. I det
gruppspelet gjorde man rent hus och besegrade i tur och
ordning JK10, Vara och Essunga-alliansen och sedan stod
Levene/Skogslund på tur i semifinalen och dom besegrades
med 3-0. Gauthiod väntade sedan i finalen , som spelades
någon vecka senare, och matchen slutade 0-0 och även efter
förlängningen var det mållöst. Straffsparkar vidtog och där
visade sig Arentorp Helås starkast och kan därmed titulera
sig allians-mästare 2020.
GRATTIS!
Dam-laget håller annars på och laddar för comebacken i div
II efter fjolårets suveräna serieseger i div III. Före seriestarten
ska man spela DM mot Vartofta, Råda och FagersannaMB,
två bortamatcher och hemmamatchen mot Råda spelas på
konstgräset i Nossebro onsdag 11/3. Seriepremiären är borta
mot Skultorp på påskafton.

Vinnare i alliansen

Foto Stina Fahlgren

Herrlaget , som åkte ur femman förra året, har tappat bröderna Hötomt som gick tillbaka till ENV. Dessutom försvann
Albin Regnström till Tråvad/Larv. Detta betyder att det kommer att bli en föryngring i laget och det tar nog något år att
spela ihop ett nytt slagkraftigt lag.
Man skall också spela DM, mot Trollh FF, Nossebro och Örslösa/Söne varav matchen mot Nossebro spelas ”hemma” på
Bendersvallen lördag 14/3. Ytterligare fem träningsmatcher
är inbokade och de två sista hoppas man kunna spela på
Almesåsen.
Seriepremiären för herrarna är lördag 25/4 kl. 16.00 mot
JK10 på Kedumsvallen. Samma dag spelar även damerna
hemma mot Bankeryd kl. 13.00. Ett dubbelmöte alltså med
sedvanlig ärtsoppa efteråt i klubblokalen.
DAMLAGET MATCHER PÅ VÅREN
Lörd
Fred
Lörd
Sönd
Torsd
Onsd
Månd
Fred
Torsd
Sönd
Tisd
Månd
Månd

11/4
17/4
25/4
2/5
7/5
13/5
18/5
22/5
28/5
7/6
16/6
22/6
29/6

kl. 13.00
kl. 18.15
kl. 13.00
kl. 15.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Skultorp
borta
Skövde KIK
Almesåsen
Bankeryd
Kedumsvallen
Falköpings KIK borta
Mariestad
Almesåsen
Våmb
bortamatch
Götene FK
Almesåsen
Sil
borta
Vinninga
Kedumsvallen
Egnahem (Jönköping) borta
Råda
Almesåsen
Skultorp
Almesåsen
Skövde KIK
borta

Som många vet är det
mycket jobb med en ideell
förening. Just nu är vi få som
gör mycket, men om vi blir
fler som hjälps åt kommer
allt bli mycket lättare.
Vi söker följande:

Ungdomsstyrelse
Våra ungdomar är en oerhört viktig del i vår förening och
vi har många unga aktiva som vi är väldigt glada och
stolta över
MEN! Vi behöver fler som hjälper till i styrelsen för att
våra ungdomar ska få så bra förutsättningar som möjligt.
Kontakta Veronica Sällberg 070-3126839 för mer info.

Sponsorgruppen
Har du mycket kontakter & lätt för att prata med folk, då
kanske sponsorgruppen är något för dig?
Där jobbar man med befintliga sponsorer, men även med
att rekrytera nya.
Allt från sponsring av matchboll till dräktsponsorer, alla är
lika viktiga, då det är en stor inkomstkälla för klubben.
Man är med och planerar olika arrangemang så som
sponsorträff och 1-kronasmatch.
Kontakta Andreas Hedvall 070-6815314 för mer info.

Anläggningsarbete
Vi söker folk som kan tänka sig att hjälpa till av skötseln
på våra anläggningar.
Krita planer, klippa gräs och diverse renoveringar.
Maila info.ahfk@gmail.com om du kan tänka dig att
hjälpa till.

Ansvarig vid bokning av Almesåsen

Ledare till Lek med boll
Till de yngsta i vår förening söker vi nu ledare, fokus på
mycket lek och lite boll. Barn födda från 2016 och uppåt
är välkomna att delta i denna träningsgrupp.
kanske har du barn som vill vara med och du kan tänka
dig att vara med som ledare?
Kontakta Veronica Sällberg 070-3126839 för mer info.

Då vi ibland hyr ut Almesåsens festplats, söker vi någon
som kan visa runt och möta upp vid bokat tillfälle. Nyckelansvar och stämma av parken är städad och i gott skick
efter bokning.
Kontakta Victor Lindelöf 070-3468713 för mer info.
Vill du hjälpa till på något annat sätt kontakta Stina 0739538677 eller maila till info.ahfk@gmail.com

KRYSSET

Lös krysset och lämna det i
postlådan vid Föreningshuset senast
den 15/5
Tre vinnare får två skraplotter var.
Vinnare:
Britt Fredriksson
Göran Lundmark
Hasse Limd

Namn:……………………..………………………………………..

Tele:………………………………….……………………………...

Musik ska byggas utav glädje!
Här har ni oss i Pamala Produktion! Anna-Lena Andersson,
Peter Mjörnestrand och Liselotte J Sterneborn. Pamala Produktion jobbar med musik i olika sammanhang, allt från
shower på konserthus till olika företagsjobb. Nu senast Benders stora 60-års jubileum som ägde rum i Uddevalla. Vi har
producerat shower i mer än tio år och många är de artister
och musiker som vi fått förmånen att jobba tillsammans
med under denna tid.
Efter att ha växt ur vårt lilla kontor i Vara började vi se oss
om efter något annat. Peter hade sett att församlingshemmet i Arentorp var till försäljning och budgivningen i full
gång. Vi kastade oss in i matchen och vann den!
Vilken glädje!!! Vi gick från 50 kvm till 375. Här har vi nu
flyttat in, fått egna kontor, egen replokal och kanske Arentorps största walk in closet. Det behövdes till all rekvisita vi
samlat på oss under åren.
Vi har fräschat upp huset med färg och tapeter och just nu
håller ett nytt Vedums kök på att installeras. Huset kommer
att heta ”Musik- & Eventvillan”
Vi vill att Musik- & Eventvillan ska bli till glädje för många.
Vi kommer att ha en del egna events i form av diverse musikkvällar, körsångskvällar med olika teman och mycket
annat. Det går också bra att hyra lokalerna av oss om man
vill.
Vårt första event blir fredag 14 februari samt lördag 15 februari då vi öppnar dörrarna och bjuder in till Alla hjärtans
dag firande med härliga kärlekssånger och lokalproducerad
mat! Under våren kommer vi att lansera en hemsida för
Musik- & Eventvillan.

Vårt koncept ”Från Pärleport till Rock´n roll” började i liten
skala 2010 då vi satte upp en föreställning på Vara konserthus. Denna show har utvecklats under åren och nu när vi
firade 10-års jubileum hade vi sex utsålda föreställningar på
Vara konserthus med 3100 personer i publiken. En annan
show som vi också turnerar med är ”Från Elvis Presley till
Jerry Williams”. Denna show gillas särskilt av rock´n roll publiken.
Nu i mars släpper vi vår nya show ”Swedish Music Wonder”
som är en hyllning till det svenska musikundret. Premiären
blir på Vara konserthus! I denna show blandar vi och ger av
låtar från ABBA, Roxette, Europe, Avicii med flera. Den
svenska musikskatten är fantastisk!!!
Vi ser fram emot att etablera vårt företag i Arentorp och vill
samtidigt passa på att tacka för varmt mottagande och alla
glada tillrop!

Känn er varmt välkomna till oss!

Anna-Lena Andersson Peter Mjörnestrand
Liselotte J Sterneborn

