KEDUMSBLADET
Nr 2 2020
Upptäck nya
vägar på cykel
eller härlig
skogspromenad
Sommaren 2020 erbjuder Ryda SK
två olika naturpass:

och där finner du svaret på frågorna
som bifogas med kartan.
Naturpass i skogen i Ryda vid
Almesåsen.
Här letar du upp kontrollpunkterna. På kontrollen som
hänger i skogen finns en bokstav som du fyller i på kontrollkortet som bifogas med
kartan OBS! Startar 15 maj.
En karta kostar 70 kr och finns
att köpa på Sporttorget i Vara.
När du köpt din karta bestämmer
du själv när du vill ge dig ut på cykel eller i skogen, samt hur många
kontroller du vill besöka per gång.
Du har hela sommaren på dig, men
lämna in kontrollkortet senast
den10 oktober för att vara med i
Ryda SK prisdragning.
Upplysningar:
Maria Ahlberg, tel: 0733 58 90 77
eller mail: rydask@telia.com
Vinnande bild från Påsk-promenaden på Hjortemossen
Foto, Patrik Carlsson.

www.rydask.se

Ryda SK

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

Södra Kedums kyrka

Mossa, mossa på er, alla människobarn!

Önskar alla en skön sommar!

Har du barnasinnet kvar? Eller längtar i största allmänhet
efter att få vara sig själv en stund? Då erbjuder nu leder och
stigar på Hjortemossen på sin vackraste försommarmiljö.
Och mer attraktioner blir det! Tumlebergs bygdegårdsförenings är verkligen aktiva när det gäller att få gäster aktiva!
Låt dig inte skrämmas av cyklisternas framfart på mossen!
Som fotgängare har du lika rätt att vistas på stigar och leder.
Samfärdseln på det lätt gungande underlaget bygger på hänsyn och ömsesidig respekt – och det brukar gå bra!

Skogsbingo våren 2020
TACK alla Ni som deltagit under vårens
Skogsbingo i Rydaskogen!
Stort tack även till Er värdar
som arbetat under dessa promenader!
Välkommen tillbaka 30 augusti!
Vi önskar Er alla en frisk och fin sommar!
Ryda SK—Skogsbingo

Södra Kedums
hembygdsförening
Vilken annorlunda tid vi lever i! Många evenemang har
blivit inställda och vi ska hålla distans till varandra.
Hembygdsföreningen har tagit beslut att ställa in både vår
bygdevandring och vår resa i år. Förhoppningsvis kommer
läget att normaliseras så vi kan hitta på något trevligt till
hösten.
Hembygdsföreningen hann iaf ha sitt årsmöte den 1 mars.
Ett trettiotal medlemmar kom och i årsberättelsen kunde vi
höra att föreningen har 196 medlemmar och att vi under
fjolåret invigde vår nya lokal i Södergaveln. Styrelsen återvaldes i sin helhet och efter kaffe med sju sorters kakor såg
vi film från hemvändardagen 1994 som Per-Olof
Grönqvist filmat. Dessutom fanns album och klippböcker
att bläddra i.

Kom ihåg att stödja våra föreningar och
lös medlemsavgift!
S Kedums hembygdsförening
Medlemsavgift 50:-/person, bankgiro 402-7538

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

Arentorp Helsås FK
gå in på hemsidan www.svenskalag.se/arentorphelasfk

Men visst börjar det bli lite trångt därute, så spelregler är ju
viktiga att följa. De sitter uppsatta på en skylt vid sjön. Tänk
t ex på att hålla hundar kopplade och ta med dig allt som du
hade med dig tillbaka hem – det får inte bli skräpigt på vår
fina mosse!
Alla aktiviteter på Hjortemossen bottnar i det arbete som
man ser spåren av i form av leder och stigar. De är flera decennier gamla men har hållit bra i långa tider. Nu tänker föreningen försöka få tag på alla markägare på och runt mossen
för att resonera om tankar, idéer och planer för framtiden.
Den som är markägare är mycket välkommen att höra av sig
till Tumlebergs bygdegårdsförening, Jerker Emanuelson,
jerkersoundasleep@outlook.com!
Men åter till sjön, ja. Det blir lite förvirring bland längre
bortifrån kommande gäster när man inser att Badsjön inte är
att bada i… Kanske har man planerat en heldag med familjen på moss-äventyr och tänkt sig bada med barnen i sjön.
För att göra saken lite klarare lanserar föreningen nu tilltalsnamnet Naturhålan på det som på kartan kallas Badsjön.
Naturhålan kommer att förses med grillplats, några sittplatser
och kanske lite mer aktivitetsyta framöver. Vem blir först
med att gifta sig vid Naturhålan, tro?? Vem firar först sin
födelsedag där – utan att lämna ett enda kolapapper efter sig?
Spänningen stiger!
Tipspromenaderna på Hjortemossen börjar bli ett attraktivt
utflyktsmål. I pandemitider vill man ju hitta sätt att omsätta
gamla idéer på nytt sätt. Tipspromenaderna på mossen blir
därför allt mer digitala. Första steget var att gå från ord till
bild och skicka in foton från promenaden. Men ytterligare
steg kommer! Förmodligen är det här ett sätt att tänka som
kan utvecklas än mer, med eller utan pandemi. Merparten av
gästerna kommer allteftersom att ta sig runt och leka lekar
med hjälp av sin telefon. Vid Naturhålan kan promenaden
avnjutas på en och samma plats för den som hellre sitter still
än går.
Naturkraft Tumleberg stiger som saven om våren och
allsköns aktiviteter äger rum i olika intressenters namn. Håll
utkik på Tumlebergs bygdegårds hemsida och Facebooksida. Numera finns också ett Instagram-konto knutet Naturkraft Tumleberg.
Jerket Emanuelsson

Från min värmländska
horisont

Lelle-Viktor ve´ Döves.

Tidigare berättade jag om namn som
användes om platser när jag var
barn, och erinrade då om att vägkorsningen där Tumlebergsvägen når
stora landsvägen till Nossebro av
fader Mårten brukade benämnas
Döves. I en stuga där bodde Johan
Viktor Andersson, gemenligen kallad
”Lelle-Viktor” Han var född 22 mars
1883 på en av gårdarna i Snäppetorp.
Gården hade gått i rakt arv på
svärdssidan minst sedan en Anders
Arvidsson i slutet av 1600-talet. Nu
har jag funnit ut att far och Viktor
var femmänningar. De hade Ingeborg Matthesdotter från Snäppetorp
som gemensam anmoder. Hon hade
gift sig med Arvids son Torbjörn
redan som 14-åring! Viktors generation lämnade dock Snäppetorp. Den
äldre brodern Karl öppnade i stället
Arentorps första bilstation och Viktor försörjer sig som arrendator eller
jordbruksarbetare på olika platser i
Essunga och Barne Åsaka. Hans

Viktor utanför huset ”Döves” vid Rännebacken. Husqvarna Novolette av 1953-års
modell är nyinköpt. Troligen kan kortet vara taget inför 70-årsdagen samma år.

äldre syster Selma Maria följde honom och var hans hushållerska. 1921 gifte sig Selma Maria med den nästan dövstumme skomakaren Johan Alfred Svensson från Rännebacken i Essunga. Här får vi förklaringen till varför huset
Rännebacken vid vägkorsningen kallades Döves. Viktor
flyttade med och arbetade troligen på gårdar i närheten.
Johan Alfred avled 1938 och Selma Maria 1945.
I mitt minne kommer Viktor in som jordbruksarbetare hos
vår granne Elsa Bohman i Lunnagården. Möjligen kunde
han kommit dit redan 1934, då den ensamstående Elsa
övertog gården efter sin far Carl August som avled detta
år. Hos Elsa Bohman kom han att förbli till dess att hon
sålde gården i samband med sitt äktenskap med byggmästaren Karl Svärd från Essunga 1948.
Viktor var en glad och trevlig man, som jag vet att far och
andra med honom tyckte om. Jag hörde dock aldrig talas
om att de var släkt.
1950 köpte sig Viktor en ny röd cykel av märket Monark,
men redan 1953 skaffade han en moped, en splitter ny
Husqvarna Novolette. Eftersom jag inte hade någon egen
cykel och tyckte att Viktors var väldigt fin, kastade jag fram
förslaget för min far att vi kanske kunde köpa Monarken
eftersom Viktor skaffat moped.
En dag stannade Viktor på vägen utanför för att, som
brukligt var, prata en stund med far där han stod utanför
ladugården. Jag kilade ut och ställde mig tätt intill far för
att han skulle förstå, att nu var det läge att fråga om cykeln.
Jodå, far ställde frågan:
- ”Nu när du köpt dig moped behöver du väl ingen cykel ?” -”Nej”, svarade Viktor, ”det gör jag väl inte”.
- ”Vad skall du ha för den?”, frågade far.

-”Jag får väl ha hundra kronor”, sade Viktor.
-”Nä”, svarade far snabbt, ”det får du inte”. Sen blev det
tyst några sekunder. Jag kände mig nedslagen ända ut i
tårna, och huvudet sjönk tungt ner mot bröstet. Då kom
fars lilla tillägg:- ”Men du skall få 99:95”.
-”Det må vara hänt”, tyckte Viktor, och jag fick gå in
och hämta en hundrakronorssedel i fars plånbok. Far
fick fem öre tillbaka, och jag kunde följa med Viktor och
hämta min fina cykel. Ibland brukar jag säga, att det var
min far som uppfann det här med priser alldeles under
en rund summa som senare blev så vanliga priserbjudanden.
Cykeln följde med till Karlstad när jag gick på folkskoleseminariet där. Där blev den stulen. Och slutade troligen
sina dagar på Klarälvens botten.
På bilden av Viktor och mopeden ser det ut som han
klätt sig fin och nog verkar han rent av ha en medalj på
kavajen.
Så småningom flyttade Viktor till ålderdomshemmet
Furubacken i Essunga och Döves revs strax efter att
Viktor flyttat därifrån. Han avled till följd av ett olyckligt
fall 25 januari 1961.
Viktor var en av de där enkla människorna i min barndom som utförde sin gärning i det stilla. Inte visste jag
då att han var en avlägsen släkting, och inte frågade jag
honom hur det kom sig att han lämnade sin släktgård
efter så många generationer.
Men för 99:95 fick jag med lysande ögon köpa den röda
Monarken.

Bengt Larsson

Den 21/5 var det dags för Arentorps första (men troligtvis
inte sista) promenad-loppis.
Runt om i samhället denna dag kunde man besöka ett flertal
loppisar hemma hos Arentorpsbor. Även på Kedumsvallen
fanns det ett gäng som ställde upp sina bilar/bord och hade
loppis där.
Och vilken dag vi fick, underbart väder som lockade många
besökare från alla möjliga ställen så som Hjo, Mariestad,
Skövde mm. Blev en härlig rörelse i vårt fina Arentorp och
märktes att det var väldigt uppskattat.
Via en karta kunde man lätt hitta de olika loppisarna och det
var många som passade på att ta en promenad mellan Kedumsvallen och samhället i det fina vädret.
På Kedumsvallen kunde man pausa, där Arentorp Helås
öppnat kiosken och sålde glass, dricka och kaffe.
Stort tack till alla som deltog i loppisen!
Vem vet, vi kanske kör snart igen

Jenni och Isak passade på att kolla in Anna-Karins loppis

Text o bild: Stina Restin Fahlgern

Cornelia och Stella hade loppis hemma på garageuppfarten

På cykelvägen hade Frida, Maria och Tommy sin loppis

Colin, Towe och Lykke hade dukat upp loppis på gatan

Melker hade loppis hemma i trädgården

Mittemot hade Pia och Susanne fyllt trädgården med massa fynd

Örjans
fotbollskrönika
Sedan förra krönikan i början av februari så har det
inte hänt så mycket p g a det rådande läget. Beskeden
vi har fått från Västergötlands fotbollsförbund är att
seriespelet ska starta veckan efter midsommar och det
är vad som vi förhåller oss till just nu. Serierna kommer då att spelas som enkelserie dvs man möter varje
lag endast en gång. Damerna får då endast en match
före sommaruppehållet och herrarna två. Går inte ut
med några datum här , förmodligen får det inte komma
någon publik.

Ungdomsfotbollen håller dock på och även där ska det
vara publikfritt. Under våren spelas det efter spelprogrammet men det räknas som träningsmatcher och ingen tabell
redovisas. Efter midsommar skall det räknas som seriespel.
Både seniorerna och ungdomslagen följer restriktionerna
vad som gäller både träning och match bl a så sker ombyte
hemma och även duschningen efteråt sker hemma, var och
en håller sig med egen vattenflaska m.m.
Vi hoppas att pandemin går över snart så det övergår det
till normala igen och tills dess för Ni ta hand om Er.

Träningsmatcher kommer det att spelas från 1 juni och
herrarna har bokat in tre matcher medan damlaget inte
har något klart för tillfället.

Örjan Johansson

Under sista veckan i maj kommer det nog ett beslut
vad det gäller elitfotbollen i Sverige och därefter kommer väl distriktsförbunden att besluta vad som kommer att ske även för den lokala fotbollen.

OBS! Midsommarfirandet på Almesåsen
är tyvärr inställt pga kovid-19
Passa på att köpa sommarens
Grillkol och Briketter av AHFK!
Säckarna finns på Kedumsvallen i förrådet till höger med
dubbla dörrar på klubblokalen.
Man swishar sin betalning till: 1230018671, märk med Grillkol.
145 kr/säck.

Pant burkar/flaskor lämnas på samma ställe.
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
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Skogens grillkol 7,5 kg

Skogens briketter 7,5 kg

Korsmaden på 40-talet
Anna och Sven bodde i en liten stuga, på den plats som
Anita och Ingemar nu bor.
Anna var född i Bäreberg, Sven i Naum. De fick två barn,
som båda dött i tidig ålder, sorgen måste ha varit mycket
svår. Tant Anna satt ofta i sin veranda och vävde mattor
på beställning. Hon talade stolt om mattor som skulle
hämtas av bl.a. prästfruar och lärarinnor. Vi gick ofta in
och hälsade på, då pratade hon om sin barndom och tiden
förr. Hon kände många som hade dött i den tidens sjukdom—Spanskan.
Farbror Sven var på dagsverke i veckorna på en gård i
Torpa. Anna och Sven hade 2 kor i ladugården några höns Sven o Anna Johansson o Gunvor Andersson, foto ca 1942
hade de också, hönshuset låg på den plats där det nu står en Hanna Andersson (Gunvors mamma)
verkstad. I trädgården var det syrener och en stor cypress.
Alla här i Korsmaden hade gärdesväg till järnvägen som var
försedd med grindar på båda sidor. Man fick ha reda på
tågtiderna, så det var fritt att köra över järnvägen med hö-,
råg- eller havrelass med hästen. Även när korna skulle ledas
över till klövervallen.
Nu är järnvägen borta sedan länge. Nu blommar rapsfälten
i all sin prakt.
Gunvor Andersson, Korsmaden
Gunvor Andersson, foto Hanna Andersson ca 1945
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Vågrätt
Naturfenomen
Flöde
Pryda kroppar
Sjutton också
Dikt
Hjälporganisation
Grannlandsö
Vass buske
Charmera
Israels förste kung
Gammal dragare
Kvickt
Spoling
Torkhus
Ö i Bottenhavet
Stoppningsmaterial
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Lodrätt
Tillagade
Öde
Början och slutet på alfabetet
Älva
Ängslan
Utplåna
Skoog på Saltö
Är goda våfflor
Är banditer ofta
Tidigt
Butik
Italiensk stad
Ytterligare
Flod i stöveln
Lena Larsson
Flitig fisk
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Lös krysset och
lämna det i postlådan vid Föreningshuset senast den 15/8
Tre vinnare får två skraplotter var.
Vinnare:
Brita o Göran Ehn
Berit Svensson
Gunvor Andersson
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Namn:……………………..………………………………………..

Tele:………………………………….……………………………...

Arentorps fritidshem Lite om fritids berättat av Amilia Alenhag och Emmeline Lundemo
Sandlådan
I sandlådan kan man bygga sandslott och
spela kula. Den är väldigt stor så det finns
mycket plats
Klätterställningen
Det finns en stege upp till klätterställningen
den är väldigt stor och brevid den finns en
orm med siffrorna 1-20 på.
Lilla Lusthuset
Har fina färger inne och ute på sig, där
finns växter och fåglar och är en fridfull
plats.

Hinderbanan
Hinderbanan har många hinder, man kan
hoppa mellan träden, allt är gjort av trä.

Spel inne
Många olika spel man kan spelaför olika åldrar, det finns alltid något man tycker om.
Måla
Vi kan måla på allt möjligt det finns mycket
material.

5 snabba frågor till fem vuxna på skolan!
Reportrar: Winston Naess och Leia Strand

Gungorna
Det finns en platt gunga och två däckgungor och en kompisgunga här. Det
finns också en linbana här och sand så
man kan landa mjukt.

Borgen
Två borgar med nät och rep och en russelkana på den ena, två snurror och en
klättervägg.

1. Vilket stjärntecken är du?
2. Vilken är din favoritmat?
3. Vilken är din favoritfärg?
4. Vilken är din favoritplats?
5. Vilket är dit favoritnummer?
Anders Larsson
1. Skytt
2. Grillat
3. Grönt
4. Hemma
5. 100
Ola Alvvinter
1. Lejon
2. Sushi/pasta3.
3.Öbergs rutkungsblå
4. I min trädgård
5. 23

Camilla Larsson
1. Skorpion
2. Lasange
3. Kakifärg
4. 4
5. På stranden
Åsa Olsson
1. Tvilling
2. Pasta
3. Röd
4. Inget favoritnummer
5. Vid kusten
Isabella Ryttersson
1. Jungfru
2. Pasta
3. Blå, vit, grön
4. –
5. Sommarstugan i Finland

