
KEDUMSBLADET 
Nr 1 2023 

Årsmöten 

Arentorps Intresse-och byggnadsförening 

och 

Södra Kedums hembygdsförening 

Måndagen den 13 mars i  

Arentorps föreningshus 

Kl 19:00 

Hembygdsföreningens samlingar i  

Södergaveln är öppna från kl 18:00 

Vi bjuder på smörgåstårta 

Välkomna! 

  Upprustning av lekplatsen under 2023 

        
Under 2023 kommer en stor upprustning ske på lekplatsen i Arentorp. Befintlig lekutrustning kommer att bytas ut 

och kompletteras. I samband med detta kommer pulkabacken att flyttas till grönytan vid hockeyrinken. På så sätt får 

vi en större yta för lekutrustning på lekplatsen, samt att vi samlar vinteraktiviteter på samma ställe. 

Mer info om när arbetet beräknas komma igång kommer när Gatu-och Parkenheten fått alla klartecken de behöver. 

                Text&bild Elin Andersson 



Kedumsbladet  

ges ut i samarbete mellan intresseföreningen, hembygds-

föreningen, sportklubben och Naturkraft Tumleberg/

Tumlebergs bygdegårdsförening. 

Den ges ut med fyra nummer per år sedan 2006. 

Planerad utgivning 2023: 

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, från 100 kr/nummer 

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

Alla Kedumsblad finns att läsa på hemsidan  

arentorp.com 

 

 

BYGGNADSFIRMA 
ÖRJAN  JOHANSSON 

070-783 82 57 

Fredrik 072-23 97022    Emil 070-27 65677  

Klang musik och massage 
 

Behandling och massage av ömma och stela muskler 
Ger även företagsmassage på plats eller med avtal 

 

tel 070-6982521 
Södra Kedum Stallberg 3 

https://klangmusikochmassage.se 
Följ mig gärna på fb och Instagram 



Lös krysset och lämna det i postlådan 

vid Föreningshuset senast den  20/5 

Tre vinnare får två skraplotter var. 

Vinnare:  

Eva Vallentinsson 

Kerstin Andersson 

Ruth Fridner 

Namn:……………………..……………………………………….. 

 

 

Tele:………………………………….……………………………... 

KRYSSET 

 

Södra Kedums kyrka 
 
 
 

Öppen kyrka torsdagar 10.00-11.30 
Kom in och drick en kopp kaffe och umgås. 
Våfflor 1:a torsdagen i månaden 
Luncher följande torsdagar 12.00: 
16 februari 
16 mars Eva-Maria och Gert Malmevik sjunger vår-
sånger 
13 april Påsklunch 
25 maj Kanako Schlichting berättar om Japan 
Anmälan till luncher senast måndag i samma vecka  
till Solveig Sundström 0733-73 30 13 
 

Sticka—Skicka gruppen onsdagar 18:00-20:00  
Du som vill sticka/virka tröjor, filtar, sockor mm  är  
välkommen med i vårt hjälparbete 
Fika finns naturligtvis! 

Pilgrimsgudstjänster, en vandringsgudstjänst. 
Ta med en enkel fika. 
19 mars 14.00 Longs kyrka 
16 april 11.00 Slädens kyrka 
21 maj 11.00 Jungs kyrka 
18 juni 10.00 Längjums kyrka 

 

 

 

 

 
Pilgrimsvandringar tisdagar 18.00 
Varje vandring är ca. 2-4 km. Ta med en enkel fika.  
Samling på respektive plats parkering. 
Almesåsen, Ryda   7 mars 
Nordvalla, Vedum   14/3 
Vara kyrka    21/2 och 21/3 
Oltorp, Kvänum    28/2 och 28/3 
 
4 april Södra Kedums kyrka 
11 april Vedums kyrka 
18 april Södra Lundby kyrka 
25 april Edsvära kyrka 
  2 maj Larv kyrka 
  9 maj Sparlösa kyrka 
16 maj Kvänums kyrka 
23 maj Bitterna kyrka 
30 maj Levene kyrka 
 
20.00 Stillhet inför natten i respektive kyrka  

För information kontakta: Solveig Sundström 0733-73 
30 13 eller Maria Claesson 0733-73 30 10 

Vågrätt     Lodrätt 



Från min värmländska  
horisont 

Tiden går. Det skall vi fira! 
 

Ett sätt att göra livet lite festligare som pensionär är att fira jubileer. Då får man chansen att gå tillbaka till ungdo-
mens dar, bli nostalisk och tycka att allt var bättre förr. Om jag får leva stund tid till, kan jag se fram emot två jubi-
leer i år. Några jubileer har frusit inne de senaste åren, men i år finns det inga coronarestiktioner längre, så nu får 
vi träffas igen. 
Eda Kyrkokör firar sitt 90-årsjubileum med en konsert i början av juni. Tänk, jag var med för 50 år sen och ledde 
jubileumskonserten på 40-årsjubileet 1973, och då hade jag redan lett kören i sju år. 
28 april 1963, tog jag studenten. För tio år sedan samlades vi som gick i den gymnasieklass som kallades 
R III b vid Högre allmänna läroverket i Lidköping (så hette de la Gardiegymnasiet då) för att fira 
50-årsjubileum. Vi var 16 studenter i klassen, av vilka tolv var kvar i livet. De flesta av oss hade inte träffats sen 
studentdagen, men oj, vad roligt vi hade. Därför träffades vi igen fem år senare, och nu är det dags igen. 
Skolsystemet var annorlunda på den tiden. Då gällde fortfarande den gamla ”kunskaps”-skolan. Det viktigaste var 
egentligen att ha ett gott minne, så att man kunde komma ihåg vad läraren berättade, och vad det stod i läroböck-
erna. Kunde man det gick proven bra, och man fick bra betyg. 
Jag hörde till den första generationen av ”bonnongar”, som oberoende av föräldrarnas ekonomi eller samhälls-
ställning kunde ”gå läsvägen” och bestämde mig tidigt för att gå den vägen. Efter realexamen i Vara valde jag att 
fortsätta på gymnasiet i Lidköping. Skara var alldeles för traditionsbehängt för mig. 
På den här tiden fanns det tre linjer att välja bland på gymnasiet: latinlinjen, reallinjen och allmän linje. 
För mig blev det reallinjen. Gymnasiet var treårigt, och efter ett år var det ett grenval: matematisk eller biologisk. 
Jag valde den biologiska grenen och hade läraryrket i tankarna. 
Gymnasietiden innebar, att jag flyttade hemifrån och klarade mig själv under veckorna. Oftast åkte jag hem på 
lördag eftermiddag när skolan var slut (jodå, man gick i skolan på lördagar på den tiden) och åter på söndag kväll, 
men ibland var jag kvar på helgen också. 
Studentexamen föregicks på den tiden av landsomfattande skriftliga prov i centrala ämnen. För min del handlade 
det om svenska, engelska, matematik och fysik. På själva examensdagen genomgick man förhör i fyra ämnen, som 
meddelades ett par veckor innan. Det blev för mig fysik, kemi, engelska och samhällskunskap. Fysik var mitt abso-
lut svagaste ämne. Där fanns en klar risk att jag skulle kunna bli underkänd och därmed inte klara examen. Förhö-
ren hölls av ordinarie lärare, men i rummet fanns också en s.k. censor, som kunde överta förhöret. Fysikförhöret 
inledde dagen. Som tur var kom det att handla om att lösa ett problem rörande acceleration på lutande plan. Den 
delen var jag tämligen hemma med och kände efter förhöret, att det nog skulle gå vägen. Det gjorde det. Organisk 

kemi, Winston Churchill och regeringsformen var jag 
mera säker på. 
 På eftermiddagen, jag vill minnas att det var kl.17,         
meddelades på ett ganska brutalt sätt om alla klarat sig. 
Det fanns en balkong ovanför skolans  huvudingång, och i 
dess räcke satt en ballong fastknuten. På givet klockslag 
gick vaktmästaren ut  med en sax och antingen klippte av 
snöret och lät ballongen stiga till väders eller klippte sön-
der  ballongen. Klippte han ballongen hade någon elev 
kört, d.v.s. blivit underkänd. Det året jag tog  studenten 
klarade sig alla. Sen fick vi storma ut, som seden var 
klädda i smoking, sjunga Studentsången och bloms-
tersmyckas av släkt och vänner. Dagen efter var det stu-
dentbal på Stadshotellet.  
De dagarna var nog mina dittills stoltaste. Än i dag tycker 

jag det var med rätta. Man fick verkligen jobba för den vita mössan. 
Gymnasietiden var för mig en viktig tid i livet, som jag nästan uteslutande positivt ser tillbaka på. Jag hade för-
månen, att i de flesta ämnen ha bra lärare, som inte bara lärde ut sitt ämne utan också gav oss  självförtroende 
och goda värderingar att ta med oss ut i livet..       

Bengt Larsson 

Det gick! Far och mor tar emot på skolgården.  
Jan Pettersson och Göran på Torpa är också med.  



Nu har det gått några månader sedan 

vi tog över Karlbergs el. Väldigt myck-

et är precis som vanligt, vi träffas på 

lagret och plockar in material, tar en 

kaffe och diskuterar de olika jobben. 

Många jobb kräver lite diskussion för 

bästa lösning. Skönt för oss är att An-

ders och Bernt är kvar och jobbar. An-

ders sköter kontoret och gör ritningar 

när det behövs för diverse arbeten. 

Bernt jobbar när han vill och behöver, 

han har många trogna kunder att 

sköta. Vi handleder elever från gym-

nasieskolan som går elprogrammet 

och just nu är det Oscar Werner som 

är hos oss.  

Emil kopplar det sista på en solcellsan-

läggning 

Fredrik har fått utmärkelsen 

som årets handledare på  

gymnasieskolan 

till Arentorps föreningshus 

Under hösten har flera av företagen vi är hos gjort energieffektivi-

seringar, bland annat bytt från gamla lysrörsarmaturer (118 W) till 

nya LED som drar 46 W istället och dessutom ger bättre ljus. För att 

minska energin är många LED-armaturer styrda av rörelse och ar-

betstid.  

Ventilationsaggregat har bytts ut hos två företag, vilket också kom-

mer innebära mindre energiåtgång. Vi har också renoverat ett 

kycklingsstall och varit med vid nybygge av lösdriftsstall för kött-

djur.  

På privatsidan får vi mycket frågor om solceller och elbilsladdare.  

Renoveringar är också ständigt återkommande jobb för oss, tur att 

snickarna i bygden alltid har mycket på gång.  

Kommande arbeten är bland annat tre nya hus i Vara.  

Vårt mål är att vara nära kunden och fortsätta driva Karlbergs el i 

samma anda som de tidigare ägarna. 

Vi vill även passa på att hälsa gamla och nya kunder välkomna med 

era elfrågor/jobb till oss! 

Emil Olesen och Fredrik Evertsson 

Har du ett företag eller verksamhet, eller vet någon som har ett, att pre-

sentera här i Kedumsbladet, så mejla till Kedumsbladet@arentorp.com 

inför nästa nummer! 



ö

Dam 
Träningarna drog igång igen efter seriens slut i början på 
november och det var riktigt träningssugna tjejer som 
kom och deltog inne i Sparbankshallen. 
1 träning/veckan var det som gällde mellan november 
och december för att hålla igång kropparna. 
En del nyförvärv har tillkommit till truppen och en del 
spelare har valt att återigen ta upp sitt fotbollsspelande: 
Aleksandra Cholewa (Levene/Skogslunds IF) 
Angelina Bartelsen (Sollebrunn/Långared) 
Elin Lundberg (tillbaka efter graviditet) 
Sanna Berggren (comeback, senast i IK Gauthiod) 
Anny Göransson har valt att lämna klubben och spelar 
numera i Mellby IK, vi önskar henne ett stort lycka till i 
sin nya klubb. 
I januari drog så försäsongsträningarna igång och 2 
gånger i veckan så tränar tjejerna inne i Sparbankshal-
len. 
 
Varaalliansens fotbollsturnering gjorde i år comeback 
igen efter några års uppehåll pga. pandemin och i denna 
turnering tog sig tjejerna hela vägen till final. 
I finalen ställdes man mot seriekonkurrenten Vara SK, 
men förlorade tyvärr på straffar efter en nervdallrande 
drabbning. 
 
Sporttorget Cup spelades helgen V5 och i denna blev 
det respass i semifinalen mot blivande turneringsvinnar-
na Vinninga AIF, tjejerna gjorde en bra turnering och 
gjorde sin bästa match i kvartsfinalen mot div.2-laget 
Skultorps IF där dom ledde med 2-0, men tappade till 2-
2 i dom absoluta slutsekunderna, men lyckades vinna i 
straffläggningen som följade. 
 
DM-spelet drar igång i mars för damerna och spelsche-
mat är som följer: 
Lördag 4/3, 14:00 - Kinnarps-Slutarps IF (Odenvi Konst-
gräs) 
Söndag 12/3, 12:00 - Stenstorps IF (Bendersvallen) 
Lördag 18/3, 16:00 - Jula BK (Lekevi IP) 
 
Efter DM följer träningsmatcher för att riktigt komma i 
form inför seriestarten som sker i slutet på april, där är 
motstånd och datum ännu inte satta. 
 
Tjejerna känns riktigt fokuserade och peppade på årets 
säsong i div.4, ska bli otroligt spännande att följa, hop-
pas ni känner så också. 

Herr 
Redan i slutet på oktober drog träningarna igång igen 
efter serieavslutningen, 1 gång i veckan i Pentahallen 
lirades det Futsal för dom som kände sig lockade (inte 
undertecknad med andra ord...) 
I mitten på december så lades det även till ett tränings-
pass i Sparbankshallen för att känna lite på underlaget 
inför kommande Allians-turnering samt Sporttorget 
Cup. 
 
En del nyförvärv har ramlat in på kontot även för herrar-
na: 
David Larsson (Främmestads IK) 
Filip Holgersson (Vedums AIS) 
Pierre Karlsson (Vara SK) 
Robin Särud (IK Gauthiod) 
 
Rasmus Nilsson har valt att lämna klubben och spelar 
numera i Främmestads IK, vi önskar Rasmus stort lycka 
till i sin nygamla klubb. 
 
I januari drog även försäsongen igång för herrarna och 3 
gånger i veckan så tränas det på konstgräset i Nossebro 
samt Vara. 
 
I Varaalliansens fotbollsturnering gick det tyvärr inget 
vidare för killarna, 1 poäng i gruppen och såklart inget 
avancemang vidare till slutspelet i och med detta. 
Tyvärr gick det inte bättre i Sporttorget Cup, men där 
var spelet i alla fall bättre än i Varaalliansen, dock bara 1 
poäng i gruppen här också och respass. 
 
DM börjar även det i mars för herrarna och spelschemat 
är som följer: 
Söndag 5/3, 14:00 - Moholms SK (Bendersvallen) 
Lördag 11/3, 14:00 - Levene-Skogslunds IF 
(Bendersvallen) 
Fredag 17/3, 19:00 - Borgunda IK (Bendersvallen) 
 
Herrarna har seriepremiär på fredagen den 14/4 kl 
18:00 hemma mot Ardala GoIF. 
Tre stycken träningsmatcher ska spelas innan detta sker 
och även killarna känns väldigt fokuserade och peppade 
på årets säsong i div.5 
 

Victor Lindelöf 



Före jul återkom den populära Luciafesten i 

Tumlebergs Bygdegård. Den hade ju tyvärr 

legat nere under pandemin så nu var det 

mycket uppskattat. 

Det var traditionellt Luciatåg och det var 

även auktion på skänkta saker och hemliga 

paket och sen bjöds det på fika. 

Ett andra möte angående samverkan mel-

lan olika föreningar har också hållits, denna 

gång i Essunga Bygdegård, och det finns ett 

stort intresse för att utveckla samarbete 

inom olika områden så som marknadsfö-

ring, gemensamma aktiviteter, administ-

ration med mera. 

Det har varit Jultipspromenad på Hjortemossen under helgerna också och den var som vanligt välbesökt.    

                Jerker Emanuelsson 

 

Söndagen den 26 mars  

och 

Söndagen  den 23 april  

kl 14:30-16:30 

Öppet i 

Hembygdsföreningens samlingar i Förenings-

husets södergavel  

Det kommer att finnas fika och lotter att köpa. 

Förutom alla fina saker, kommer det att finnas 

album och tidningsklipp att titta på. 

Välkommen till Södergaveln! 

Södra Kedums 

hembygdsförening 



Arentorps föreningshus 


