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Ny Boulbana  
Under vintern har kommunen fördubb-

lat bouleplanen vid lekplatsen i Aren-

torp, så nu kan man spela två matcher 

samtidigt. 

Sedan många år är det samling där på 

måndag eftermiddag när vädret är 

varmt och skönt. De som vill vara med 

och spela boule är välkomna då.  

Men naturligtvis kan man spela när 

som helst! 

Årsmöten  
Södra Kedums  

hembygdsförening  
och  

Arentorps intresseförening 

14 mars kl 19:00 i  

Arentorps föreningshus 

Vi bjuder på smörgåstårta! 

Södergaveln, hembygdsföreningens 

samlingar är öppen från kl 18:00 

Välkomna! 



Kedumsbladet  

ges ut i samarbete mellan intresseföreningen, hembygds-

föreningen och sportklubben. 

Den ges ut med fyra nummer per år sedan 2006. 

Planerad utgivning 2022: 

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, 100 kr/nummer 

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

Alla Kedumsblad finns att läsa på hemsidan 

www.arentorp.com 

 

 

BYGGNADSFIRMA 
ÖRJAN  JOHANSSON 

070-783 82 57 

0512-13090 

Stöd föreningarna i Arentorp genom att bli medlem! 

Arentorps Intresse och byggnadsförening  

bankgiro 243-3118. 150 kr/år/hushåll  

S Kedums hembygdsförening  
bankgiro402-7538. 50 kr/år/person.  

ArentorpHelås FK—se hemsidan för alternativ 



För anmälan och mer info ring Solveig Sundström 0733-73 30 13 eller Maria Claesson 0733-73 30 10  

Lös krysset och lämna det i postlådan 

vid Föreningshuset senast den  22/5 

Tre vinnare får två skraplotter var. 

Vinnare:  

Berit Svensson 

Ulla-Britt o Hans Lindh 

Cecilia Hedvall 

Namn:……………………..……………………………………….. 

 

 

Tele:………………………………….……………………………... 

KRYSSET 

Södra Kedums kyrka 
 

Sticka-Skicka onsdagar 18.00 t. o. m. vecka 17 
Du som vill sticka/virka tröjor, filtar, sockar m.m. är  
välkommen med i vårt hjälparbete till   
Slättmissionens Hjälpande Hand i Stenum. 
Deras hjälparbete inriktas till romerna i Rumänien.  
De som inte vill/kan sticka/virka kan hjälpa till att riva  
förband som skickas till Kongo-Kinshasa. Fika finns naturligtvis.  

Pilgrimsvandringar måndagar 18.00 
Varje vandring är ca. 2 km. Ta med en  enkel fika.  
Samling på respektive parkering. 
7 februari och 7 mars Almesåsen, Ryda 
14 februari och 14 mars Nordvalla, Vedum 
21 februari och 21 mars Vara kyrka 
28 februari och 28 mars Oltorp, Kvänum  

 Söndag 20 mars 11.00 erbjuds det en Pilgrimsgudstjänst i Vara. 
Vi samlas på kyrkoparkeringen för en kombinerad pilgrimsvandring 
(ca. 2 km) och gudstjänst. 
Under vandringen gör vi 5 stopp. Vi kommer att be, sjunga tillsam-
mans och lyssna på dagens text. Det blir möjlighet att dela sina  
tankar om dagens tema, text och annat som kommer upp under 
vandringen.  

Annandag Påsk 18 april 10.00 bli det en Emmausvandring  
(ca. 3 km.) i Fyrunga. Vi samlas på kyrkoparkeringen. 
Efter vandringen serveras kyrkkaffe.  

 

Kristi himmelsfärdsdag 26 maj 09.00 kommer vi att gå en längre 
pilgrimsvandring (ca. 5 km.) i Larv. 
Dagen börjar med Otta i Larvs kyrka 08.00. kl 09.00 börjar vi vandra. 
Under vandringen gör vi flera stopp. Ha ordentliga skor och ta med 
fika och mat för dagen. Vi räknar med att vara tillbaka vid Larvs kyrka 
14.00 – 15.00 

Tipspromenaderna börjar igen vecka 10. Start vid kyrkan. 

 

Öppen kyrka torsdagar 10.00-11.30 
Kom till en stunds gemenskap kring en kaffekopp. 
24 mars 10.00-12.00 kommer Senior Shopen visar vårmode. 
21 april 12.00 Påsklunch. Anmälan senast 14 april 
19 maj 12.00 Lunch. Anmälan senast 16 maj 

Pilgrimsvandringar tisdagar 18.00 
Varje vandring är 2-4 km. 
Samling på respektive kyrkoparkering. Ta med fika. 
5 april Jungs kyrka 
12 april Bitterna kyrka 
19 april Larvs kyrka 
26 april Slädene kyrka 
3 maj Edsvära kyrka 
10 maj Levene kyrka 
17 maj Kvänums kyrka 
24 maj Södra Kedums kyrka 
31 maj Vedums kyrka 
Under april – juni erbjuds ”Stillhet inför natten” i kyrkan 20.00 efter 
vandringarna. 



Från min värmländska  
horisont 

Det började kanske med en korg ägg.... 
 

En klar fördel med att vara pensionär är att låta fru-
kosten få ta tid. Nu har jag tid att läsa NLT länge och 
väl samtidigt som jag lugnt och med välbehag äter 
mina smörgåsar och dricker mitt te. Dessutom hinner 
jag att koka ett frukostägg. Det har tillkommit på fru-
kostmenyn efter pensioneringen. 
Hemma i Lunnagården fanns det naturligtvis höns. 
Oftast åt vi äggen stekta. Det var ett vanligt smör-
gåspålägg i den medhavda skolmatsäcken. 
Hönorna och äggen var egentligen mor Annies före-
tag. En gång i veckan gick vi, oftast Lars eller jag, 
”med ägga” till Tumleberg. Jag har för mig, att det 
var på torsdagar, eftersom producentpriset på ägg för 
den kommande veckan annonserades i radio på fre-
dag, och det kunde ju råka sjunka. 
Det fanns tre specerihandlare i Tumleberg, men för 
det mesta var det Andersson&Ljungsberg som vi 
gick till. Med oss hade vi en inköpslista av varor 
som mor behövde, t.ex 5 öre jäst eller ½ kg kaffe. 
Det köptes som omalda kaffebönor i papperspåsar. 
Kaffekvarn hade vi hemma. När allt på listan var av-
klarat gjordes en avräkning med de försålda äggen, 
och sen blev det att antingen lägga till lite ur den 
medhavda portmonnän eller stoppa pengar i den. 
Något lite fick vi för att vi gjorde detta ärende, och 
kanske var det så min samlarkromosom fick sin 
första stimulans. I affären fanns platta tuggummin i 
sliskigt skär färg med tveksam smak innanför vars 
omslag också fanns ett foto på en bil. Det kunde vara 
en välkänd bil som Standard Vanguard och Borg-
ward Hansa, men också exklusiva märken som 
Buick och Alfa Romeo. Lars köpte istället en ta-
blettask Alfa som innehöll ett litet kort på allsvenska 
fotbollsspelare. Med lite tur kunde det  vara en  

 
 
landslagspelare. Jag minns, att det dröjde länge in-
nan Lars fick sin första målvakt, men så en dag fanns 
Torsten Lindberg från IFK Norrköping i asken. Lars 
prenumererade på Rekord-Magasinet också. 
Både bilbilderna och fotbollsspelarna var bytesob-
jekt, för det fanns ju fler med samlarkromosom. 
Bilar var mitt stora intresse under mina första skolår. 
När vi gratulerade min morbror i Göteborg på hans 
60-årsdag satt jag i fönstret hela tiden eftersom det 
vette ut mot dåvarande rikssexan, numera E 20.  
Där fick jag se bilar som jag bara sett i tidningen, 
bl.a den tunga Alvis från England.  
Ibland cyklade jag förbi Grönelund ut till ett mjölk-
bord i Tingstaden, där jag sen satt och kollade bil-
märken på samma rikssexa.  
När en av Hagaprinsessorna, troligen Birgitta, kon-
firmerades i Levene cyklade jag dit. Pliktskyldigast 
tittade jag väl när kungen och hans hus promenerade 
från prästgården till kyrkan, men det fanns en mängd 
bilar parkerade på ett gärde i närheten, och de var 
mycket intressantare. 
Så småningom blev det frimärken. Av min mycket 
”relischösa” faster Ingegerd, diakonissa i Göteborg, 
brukade vi få födelsedagspresenter och julklappar. 
Oftast var det stickade plagg eller Pojkarnas An-
daktsbok, men en jul steg hon i min aktning genom 
att ge mig alla valörer av Oscar II:s vackra frimärken 
i koppardjuptryck.   
Samlarkromosomen var livskraftig, och i vuxen ål-
der blev det först mynt och sedan en försvarlig glas-
samling som visas på Eda Glasmuseum, där jag nu 
tillbringar många av mina dagar som ideellt arbe-
tande museivärd. Om ni planerar en resa uppåt 
Värmland, så hör av mig till mig.      

En semesterdag upp till Värmland i sommar? 
I så fall välkomna till Sveriges vackraste glasmuseum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Bengt Larsson  glasbengt@gmail.com    0706867103 

mailto:glasbengt@gmail.com


Här är lite som har hänt i och omkring Tumleberg. 

Vi har fått ett positivt besked från kommunen gällande utrustning till ett ute-

gym som vi kan ha vid Naturhålan. Målsättning är att utrustningen kommer på 

plats under våren. 

Mobiltäckning i vårt område är som bekant mycket dålig. Vara kommun håller 

på och utreder förutsättningar för en samhällsmast som skall ge bättre mobil-

täckning i vårt område. Utredningen skall vara klar fram till sommaren. Vi hop-

pas på ett positivt besked från utredningen då det skulle betyda mycket för oss 

som bor och verkar i vårt område med bättre mobiltäckning. Idag kan det vara 

svårt att använda sin mobiltelefon i ex. nödsituationer. 

Den årliga aktiviteten Julpromenaden på mossen var ett uppskattat och välbe-

sökt arrangemang. Inför Julpromenaden hölls en pysselkväll i bygdegården. Deltagarna gjorde olika julpyssel som sedan 

sattes ut på spåren på Hjortemossen. Nytt för i år var trollen Tumla och Tumle som med besökarnas hjälp räddade Tomten 

som var kidnappad av Trollet Lavadrägg. Även det var en mycket uppskattad aktivitet.  

Det hölls även en adventsloppis i bygdegården med lokala loppisförsäljare. Tanken är att det även skall vara en sommarlop-

pis i år. Vi återkommer med mer info när vi vet vad som kommer hända. 

Nätverket för Företagsamma har haft två möten där syftet är att byta erfarenheter, påverka olika frågor som underlättar och 

utvecklar för företagandet i vårt område. Flera goda idéer har kommit fram redan. Det ska bli spännande att följa den här 

gruppen framöver och se hur det utvecklas. Välkomna att 

höra av er till Naturkraft Tumleberg om ni är intresserade 

av att vara med.  

Det har startat flera nya aktiviteter i bygdegården bland 

annat yoga och Tai Chi.  

Fiber och bredband är nu installerat i bygdegården vilket 

öppnar upp för flera olika typer av arrangemang. 

I vår kommer det att vara föreläsningar i bygdegården, 

bland annat kommer Emma och Ida från E-trädgård att 

komma till bygdegården och berätta om hur det är att bed-

riva ett företag i trädgårdsbranschen och olika tips inför 

trädgårdssäsongen. Inbjudan kommer inom kort.   

Byamöte kommer att hållas i bygdegården under våren 

och det kommer att vara en förberedelse för en träff med 

politiker från Vara Kommun som kommer att bjudas till 

bygdegården där vi skall diskutera landsbygdsutveckling 

och framföra vad vi gör och vill göra och föra samtal med 

politikerna om vad de har för syn på och vision för lands-

bygdsutvecklingen i vårt område. Saker som kommit upp 

på tätortsvandringar kommer också att diskuteras. Det är 

viktigt att vi alla gemensamt visar vårt intresse för att ut-

veckla och påverka vår bygd så att vi får en attraktiv bo-

ende och livsmiljö. Inbjudan kommer att komma om de här 

sakerna också.  

Text o bild Jerker Emanuelsson 



Örjans 
 fotbollskrönika 

I den förra krönikan skrev jag att vårt damlag behövde 
förstärkas med lite nya spelare för att över huvudtaget få 
lag nästa säsong. Och man har verkligen inte legat på lat-
sidan. Hela nio stycken nya spelare har registrerats under 
vintern: 
Från Levene/Skogslund kommer Elsa Karlsson, från JK 
10 kommer Jennie och Klara Svensson (varav en av dem 
bor i Arentorp) från Vedum kommer Elsa och Anny Gö-
ransson samt målvakten Saga Lindström. Dessutom en 
norsk tjej som bor i Helås, Linda Lundemo och från Vara 
ansluter Linnea Börjesson. För någon vecka sedan blev 
det även klart att Filippa Jonsson återvänder efter några år 
i Falköping och Lidköping. 
Bra jobbat damsektionen! 
Inga spelare har lämnat klubben men några äldre kommer 
att sluta och dessutom tillbringar Lina Möller det kom-
mande året i USA. 
Anders ”Ajje” Karlsson fortsätter som tränare tillsam-
mans med Emma Larsson. 
 
På herrsidan har det varit lite lugnare , tre spelare från 
Grästorp försvinner till återuppståndna Tuns IK, Mathias 
Pettersson, Mohaned Al-Jaffee och Tobias Fredriksson. 
Två nya spelare har tillkommit, Hampus Frandsen från 
Järpås IS, samt Emil Olesen från Främmestad. Vi får väl 
se hur pass mycket den sistnämde kommer att vara med. 
Tränare är även i år Philip Enström och till sin hjälp har 
han Daniel Fredriksson. 
Båda seniorlagen kommer att spela i DM under mars må-
nad. 
Damlaget börjar borta i Skövde mot Våmb 6/3 , sedan 
blir det hemmamatch mot Sil söndag 13/3 kl 13,00 och 
den matchen spelas på konstgräset i Grästorp. Sista om-
gången blir mot Vänersborgs FK borta 20/3. 
Herrarna hade lite otur då ett lag drog sig ur och därför 
blir det bara två matcher. 
Först borta mot Råda 5/3 och sedan hemma mot Tidavad 
söndag 13/3 kl 12,00 på konstgräset i Vara. 

Damlagets matcher under våren 
Lör 9/4 kl 15,00 Gauthiod  Almesåsen 
Mån 18/4 kl 13,00 Vänersborgs FK borta 
Lör 23/4 kl 16,00 Viken   Kedumsvallen 
Fre 29/4 kl 18,45 Vinninga  borta 
Sön 8/5 kl 17,00 Skepplanda  Almesåsen 
Lör 14/5 kl 16,00 Orust   borta 
Sön 22/5 kl 17,00 Vänersborgs IF borta 
Fre 27/5 kl 19,00 Götene FK  Almesåsen 
Mån 6/6 kl 18,00 Mariestad  borta 
Sön 12/6 kl 16,00 Skoftebyn  Almesåsen 
Lör 18/6 kl 16,00 Herrestad  borta 
Tor 23/6 kl 19,30 Gauthiod  borta 
Fre 1/7 kl 19,30 Vänersborgs FK Almesåsen 

Damlagets serie ser lite annorlunda ut denna säsong 
då man flyttats till div II Nordvästra Götaland. Nya 
bekantskaper är Viken från Åmål, Orust, Herrestad 
från Uddevalla , Skepplanda, Skoftebyn samt två Vä-
nersborgs-lag. Dessutom blir det derbyn mot nedflyt-
tade Gauthiod och den matchen är redan i premiären. 
 
Damlagets spelschema är fastställt och vårmatcherna 
visas här intill. 
Herrlagets matcher är inte riktigt spikade ännu, det vi 
vet är att seriepremiären blir hemma mot Vedum. 
Den matchen spelas lördag 23/4 på Kedumsvallen 
och då spelar även damlaget hemma efteråt. 

Välkommen Alla ungdomar att träna med oss  
Under februari och mars är DU som vill prova på att spela 
fotboll välkommen att komma och träna med Arentorp 
Helås FK utan förbindelser. Ingen föranmälan krävs. 
Start 3/2. Se nedan för åldersgrupp och tider.  

Tjejer och killar födda 2015 och 2014 (F/P7-8, Mixlag)
Torsdagar Sparbankshallen kl.17:30-18:30  

Tjejer födda 2013 och 2012 (F9) 
Torsdagar Sparbankshallen kl.17:15-18:30  

Killar födda 2013, 2012 och 2011 (P10) 
Torsdagar Sparbankshallen kl.17:00-18:30  

Tjejer födda 2011, 2010 och 2009 (F12) 
Tisdagar kl.17:30-19 Arentorps gymnastiksal, teknikträning-
Torsdagar kl.17:00-18:30 Sparbankshallen inomhusfotboll 

 Alla är välkomna!  

Kontakt Carolina Hölmark 0793-35 27 53 



S Kedums hembygdsförening 

I hembygdsföreningens arkiv  finns  många fotografier som vi 

fått från olika håll. Här nedan  visar vi några bilder som  kommer 

från Stenbacken. Men vi behöver hjälp med att identifiera hu-

sen och personerna. Ett tips är att gå in på hemsidan, 

www.arentorp.com  och klicka vidare till Kedumsbladet, då kan 

man zooma in bilderna . 

Kortet är troligtvis taget innan 1940 då planen bestod av en klöver-

vall på Stenbacken. Bengt Larsson, Charlottenberg har identifierat 

några.   I främre raden: längst till vänster, Uno Emanuelsson, mål-

vakten kan vara Bertil Sjöberg, Tingstaden och till höger om honom 

bröderna Harry och Arne Johansson, Grönelund. 

Mannen i mitten är Erik Andersson som hade verkstad på  

Stenbacken, men vilka är de andra två? 

Har du något att berätta om någon av bilderna?  

Hör av dej till någon av oss i hembygdsföreningens sty-

relse till exempel: 

Kerstin  tel 0709-180903,  

e-postadress: kerstin@arentorp.com 

Örjan, tel 070-783257 

Britt-Marie , tel 070-6624005 

Det går också att skicka brev till  

Kerstin Larsson 

Arentorp Herregården4 

534 94 Vara 

Eller lägga ett brev i postlådan vid föreningshuset 

Tack för hjälpen! 

I år firar hembygdsföreningen 70 -års jubileum. Vi planerar 

för en jubileumsfestlighet i september, men mer inform-

ation kommer. I södergaveln har vi fått  fint tillskott till 

samlingarna från Kocklanna. Det har du möjlighet att se 

innan årsmötet 14/3, Välkomna då! 



För en levande och attraktiv landsbygd 
Ny fiberförening – sammanslagning av sex föreningar i Vara. 
Det är viktigt med en levande och attraktiv landsbygd där människor kan bo 
och arbeta på samma villkor som i städerna. I dag gör vi allt mer via nätet. Vi 
utbildar oss på distans, vi gör våra bankärenden och inköp, vi kommunicerar, 
umgås och roar oss. Nya användningsområden kommer hela tiden. Vi vet 
inte hur morgondagen ser ut. Det enda vi kan vara säkra på är att tjänsteut-
budet via nätet kommer att öka och bli viktigare för varje dag som går. 

Sex fd. fiberföreningar i Vara kommun har gått samman och heter 
fr.o.m. 23 november –2021  
Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening. 
Syftet är att samordna upphandling och administration samt att det 
blev svårt att rekrytera nya ideellt arbetande styrelsemedlemmar till 
respektive förening. 
Det finns hemsida, Facebooksida samt e-post till nya föreningen. 
• Hemsida www.varaslattensbredband.se 
• Facebook www.facebook.com/varaslattensbredband 
• E-post styrelsen@varaslattensbredband.se        ekonomi@varaslattensbredband.se  

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening nya styrelse 
Ordförande Tomas Ljungsberg, tel. 070 – 693 68 94  Sekreterare Christian Landquist, tel. 070 – 282 47 27  
Kassör Jarl Svantesson, tel. 070 – 631 26 35    Ledamot Thore Svensson, tel. 070 – 583 55 84  
Ledamot Jonas Eriksson, tel. 070 – 785 99 20   Ledamot Carl Lundmark, tel. 070 – 634 26 71  
Ledamot Andréas Nilsson, tel. 070 – 690 69 95 

På Herregårdsraden ligger ett nystartat företag som heter 
Herregårdens Plantor. Detta drivs av Theres Adler som 
inriktar sig på försäljning av grönsaksplantor, grönsaker 
och hallon. Odlingen sker på både friland i olika bäddar, i 
pallkragar, i ett mindre glasväxthus samt i en modell 
större odlingstunnel på 180m2. 
Verksamheten är väldigt småskaligt och sker med så stor 
hänsyn till miljö och biologisk mångfald som möjligt. Må-
let är att odla sådant som man själv vill äta: allt från chili, 

kål, physalis till vitlök, melon och aubergine.  
För cirka ett år sedan bytte Theres inriktning i livet och gick från att vara kontorsanställd 
till att mer inrikta sig på det som hitintills varit ett fritidsintresse: odling. En årslång 
utbildning, på halvfart, genomfördes under förra året på Uddetorp, småskalig ekolo-
gisk odling, och under sommaren valde hon att lämna en 14 år lång anställning.  
”För min del så har pandemin gjort att jag insåg vad som får en att må bra på riktigt 
och att livet helt enkelt är för kort för att vänta med att göra sådant som man annars 
inte vågar eller skjuter upp.” 
Nu jobbar Theres på Essunga Plantskola och ägnar så mycket tid som går åt Herregår-
dens Plantor däremellan. Försäljning sker främst via Reko-Ring i närliggande orter, via 
Facebook och Instagram, till vänner och bekanta samt via 24sju butiken i Arentorp. 

Hon kommer även finnas på promenadloppisen i 
Arentorp i vår med främst grönsaksplantor av olika 
slag: tomat, chili, physalis, kronärtskockor, bönor, 
melon, gurka m.m.  ”Så här års ligger fokus på att 
dra upp plantor men jag hoppas också på att ma-
ken, före våren, kommer hinna att hjälpa mig att 
bygga en liten självbetjäningsbod på gården där 
man kan svänga förbi och handla grönsaksplantor 
och grönsaker.”  

http://www.varaslattensbredband.se
http://www.facebook.com/varaslattensbredband
mailto:styrelsen@varaslattensbredband.se
mailto:ekonomi@varaslattensbredband.se

