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En ny hemsida är på gång!
Men vi vill ju ha ett riktigt
snyggt bildspel som visar Arentorp från sin bästa sida!
Har du några bra bilder att bidra
med? Vi tar gärna emot bilder
och förslag på vad som ska
finnas på hemsidan. Mejla till
kedumsbladet@arentorp.com
Så håll utkik, någon gång under
hösten kommer hemsidan att
se annorlunda ut och förhoppningsvis kommer den sedan att
uppdateras oftare!

Midsommar

Skogsbingo i Rydaskogen
för hela familjen
Söndagar 2/9 - 28/10
Starttid kl. 9.30 - 11.30
Almesåsens motionscenter, Ryda

Välkomna!
Ryda Skidklubb
www.rydask.se

www.arentorp.com

Årets midsommarfirande lockade tyvärr inte så många barnfamiljer. Men
de som kom fick dansa till Jörgen Nilssons dragspelsmusik och de trogna
pensionärerna kom med sina fikakorgar och njöt i det sköna solskenet.
Stången kläddes i år av Stefan
och Siw-Britt Johansson, Bo och
Kristina Fredriksson och Ingemar och Kerstin Larsson.
Vem vill klä stången nästa år?
Midsommarfirandet i Arentorp kl 11 har en lång tradition.
Många gånger har det varit fint
väder på förmiddagen för att
sedan regna fram på eftermiddagen, så det vore väldigt synd
om vi inte kan hålla liv i den traditionen.
Jag tror i alla fall att lilla söta Ella
Sällberg vill dansa små grodorna
mm nästa år igen!

kedumsbladet@arentorp.com

0512-13090

BERGSLIDENS
			 SERVICE
Reparationer av traktorer, grävmaskiner, bilar
+ diverse uppdrag inom reparationer
0705-513423
Jan-Åke Wiktorsson

Kedumsbladet ges ut i samarbete
mellan intresseföreningen, hembygdsföreningen och sportklubben.
Den ges ut med fyra nummer per år.
Planerad utgivning 2018:
veck 6, 22, 36 och 47.

(oftast lördag eller söndag, aktuell vecka)

Bidrag lämnas till Kerstin Larsson,
tele 0709-180 903 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 går att läsa på hemsidan
		www.arentorp.com

Välkommen till öppen
kyrka i Arentorp

Familjerally
Du som väntar på Familjerally får i år vänta förgäves. Kommitén som ordnar rallyt ska, förutom att
ordna ett trevligt rally med en bra bansträckning,
frågor, kontroller, priser, fika mm, försöka hitta en
ny kommité för nästa års rally Det är tyvärr inte
alltid så lätt Det behövs ju ganska många personer som hjälps åt, och efter förra årets rally, som
dessutom lockade ganska få deltagare har Intresseföreningen beslutat att lägga arrangemanget på is.
Då familjerallyt har en lång tradition här i Arentorp
hoppas vi att arrangemanget kan återupptas nästa
år!
Har du lust och möjlighet att vara med och ordna
ett familjerally är du välkommen att höra av dej till
någon i Intresseföreningens styrelse, tex ordf Susanne Löfman, tel 070-2245595.

Tätortsvandring

Vid vårens tätortsvandring då politiker, tjänstemän
och representanter från samhället, konstaterades
att ishockyrinken var i så dåligt skick att man skulle
kunna skada sej på den. Rinken i Arentorp är flitigt
använd och många hjälps åt att spola is när vädret
tillåter. Tekniska utskottet beslutade vid sitt senaste
samanträde att avsätta 488000 kr till en ny rink.
Eftersom det rör sej om så mycket pengar är man
skyldig att göra en upphandling, men tjänstemän på
tekniska förvaltningen har goda förhoppningar om
att en ny rink ska finnas klar till skridskosäsongen.
Södra Kedums
hembygdsförening

Arbetet med att iordningställa föreningens samlingar
i de nya lokalerna i Föreningshusets södergavel, fortgår. Här får ni en liten förhandstitt :)

Vardagsöppet

torsdagar 10.00-12.00

Kaffe med dopp till självkostnadspris.
Behållningen går till missionsprojektet Tumaini
Children´s Centre, Tanzania.

Lättlunch

torsdagarna 12.00

13 september: Diakoni - vad gör vi
11 oktober: Berättelser från Svenska kyrkan i
utlandet
15 november: Vad är Bukobahjälpen?
Lotterier
Anmälan senast 3 dagar före,
till Therese Dalgren 0512 601 01 eller
Carina Sagen 0512 79 72 02

Jullunch

Torsdag 13 december 12.00

Vi får besök av förskolans lucia och
Håkan Gustafsson sjunger advents- och
julsånger ackompanjerad av K-G Karlsson.
Anmälan senast 7 december till:
Solveig Sundström 0512-133 10

Sticka - skickagrupp

Vecka 36 - 48
Onsdagar 18.00-20.00
De som vill stickar/virkar tröjor, filtar, sockar m.m.
som vi lämnar till Slättmissionens Hjälpande Hand i
Stenum.
Fika finns naturligtvis.
OBS! Även du som inte vill handarbeta är naturligtvis
välkommen till en stunds samvaro.
Har du frågor så ring Solveig 0512-133 101

Bygdevandring i Lunnagården
I augusti kom ett mejl från Bengt i Charlottenberg:
Hej!

Måndagen i midsommarveckan
var det som vanligt dags för hembygdsföreningens bygdevandring.
I år samlades ett 60-tal personer i
Lunnagården hos Bernt Ahlén.
Bengt Larsson som vuxit upp på
gården, men numera bor i Charlottenberg, berättade med värme,
stor kunskap och humor om gårdens utveckling, försvunnen bebyggelse och tidigare invånare.
Deltagarna fick gå med på en liten
promenad till där Hagsteds hus
låg nära järnvägen.
Tillbaka vid utgångspunkten var
det Bernts tur att berätta om sin
samling av Massey Ferguson traktorer. Han berättade lite om företagets historia och hur han skaffat
och reparerat traktorerna. Han
startade också ett par av traktorerna och många nostalgiska
suckar hördes från de som mindes ljudet från sin barndom.

Bernt hade ordnat så att alla kunde sitta i hans pub för att fika
och där fortsatte Bengt, till allas glädje, att berätta.
(Om försvunnen bebyggelse i Lunnagården finns att läsa i Kedumsboken II och på https://webbarkiv.vara.se/namnarkiv.)

Denna varma sommar har jag som väl är mest tillbringat
på det luftkonditionerade glasmuseet, men av och till
vandrar tankarna hem till Keum. Jag blev väldigt överraskad av att en del av de benämningar på platser som jag
använde mig av var obekanta, t.ex. Kasavägen. Därför
tänkte jag skicka en lista på namn som kanske också har
fallit ur bruk.
”Döves” = Vägkorsningen vägen Naums kyrka-Essunga,
där vägen går ner till Tumleberg. I hörnet på samma sida
där verkstaden ligger fanns förr ett litet rött hus där jag
tror Lelle-Viktor var den siste som bodde. Han var tidigare dräng hos Elsa Boman i granngården hemma (Wallins) och av honom köpte far min första cykel, Monark
1950, röd, för 99:95.
”Tåligs ek” = Vid samma landsväg, men där Kasavägen
går mot Torpa (Arentorp). Stubben finns fortfarande
kvar. I en stuga alldeles intill bodde för länge sedan Palmström, som var flåtte och utfattig. Det lär ha funnits en
dansbana där?
”Svenna sten” = där Kasavägen mot Torpa skär landvägen Arentorp-Tumleberg. Stenen var inte så stor. Den
låg alldeles i vägkanten på samma sida som den grusgrop
som senare blev soptipp. Jag tror att den försvann i och
med att vägen blev landsväg i början av 1950-talet, men
jag minns den. Vem Sven var har jag ingen aning om.
”Enekulla källare”= Mellan Enekulla som broder Lars
och farbror Gunnar ägde och där Leif bor finns ett lite
backkrön. Där låg en källare nedgrävd i sanden med ett
halmtak över. Den försvann troligen av samma anledning som Svenna sten. Jag minns den och har den på
bild.
”Anslagstavla” = där landvägen från Arentorp delar sig
mot Tumleberg resp. Stallberg stod förr en anslagstavla.
Jag minns den väl.
”Hovlingelia” = Uppförsbacken vid Föreningshuset,
som börjar där Lidköpingsjärnvägen gick över landsvägen. Vid övergången fanns bommar som stängdes manuellt av fru Mowitz som bodde nära intill. Några ljud och
ljussignaler fanns inte.
”Ke(d)ummebacka” = den plats där Arentorps skola
är belägen. På sommaren kunde det ibland vara någon
hembygdsfest där. Då fanns det både scen och dansbana,
eller var det bara en scen? Lokala förmågor sjöng och
uppträdde. Jag har upplevt det åtminstone vid ett tillfälle.
Platsen med omgivande grushålor var ju dessutom den
magnifika obegränsade skolgård som gällde ända tills
den ”nya” skolan byggdes 1955. Det lär ha varit marknader där långt tillbaka i tiden.
”Mobergs soffa” = var en bergsformation som låg utefter vägen skolan - Aspeboa, men sprängdes bort vid
en vägbreddning för länge sedan, så jag minns den inte.
Det ligger en jättegryta en bit in i skogen strax innan och
Sommarhemmet ligger längre fram.
Ja, detta var några platser jag hörde benämnas så när jag
var barn. Är de också obekanta?
Ha det nu så bra och hälsa alla jag känner!

Hembygdsföreningens resa

Årets hembygdsresa lockade ett 40-tal resenärer.
Första stoppet var Brobackens kaffestuga, där vi
fick förmiddagsfika. Därefter fortsatte resan till
Älvängen och det unika repslagarmuseet där guiden Bernt Larsson tog emot oss. Först visades
en härlig gammal reklamfilm från 40-talet. Därefter fick vi en inblick i företagets historia och
hur olika fibrer används till olika rep innan vi
fick se hur repslagningen går till. Från Älvängen
fortsatte resan mot Göteborg där vi åt lunch på
Världskulturmuseet innan vi fortsatte till Floda
och TCB house of music, eller Elvismuseet som
det också kallas. Här har Jan Nilsson samlat
musikinstrument, bilder och minnen av olika
musiker och konserter mm till ett annorlunda
museum. På området finns bl a en biograf, där
vi fick se en film från en Elviskonsert. Man har
också byggt upp en kopia av Elvis föräldrahem,
ett cafe och utomhusscen.
Som avslutning på besöket bjöds vi på en livekonsert av The Cadilac band.

Örjans
fotbollskrönika
Sexton dagar, så länge fick Arentorp Helås herrar behålla
serieledningen i div VI Falköping.
Nu vankas det en mycket spännande avslutning på serien, men vi tar det hela från början.
När den senaste krönikan skrevs i slutet av maj hade man
varit i Södra Härene och fått med sig en poäng. Därefter
har det faktiskt gått som tåget, sex raka segrar och nu
senast en oavgjord.
Det började med bottenlaget Kinnarp/Slutarp på Almesåsen och där blev det seger med 2-1, men det satt hårt
åt. Gästerna tog ledningen en bit in i andra halvlek men
AHFK vände på steken innan det var över genom två
mål av Andreas Johansson.
Nästa match var det återigen hemmamatch, denna gång
ett derby mot Tråvad/Larv. Även denna match blev det
tufft, ledning med 2-0 i paus efter mål av Victor Lindelöf
och Andreas Johansson. Tråvad/Larv reducerade när det
var ca tio minuter kvar och sedan tryckte de på hårt för
att få in en kvittering, men hemmapojkarna redde ut det
hela och det slutade även denna gång med en 2-1-seger.
Våravslutningen borta i Remmenedal mot Friscopojkarna blev en betydligt enklare historia. Seger med hela 6-1
efter 4-0 i paus. Noterbart från den matchen var att man
hade en 17-årig målvaktsdebutant, helåsgrabben Eric Johansson. Det var f ö nio spelare i truppen som var födda
på 2000-talet, bra för framtiden!
Eftersom det bara är tio lag i serien så blev det ett mycket långt sommaruppehåll vilket väl var passande denna
varma sommar.
Hösten började borta mot Vartofta och det slutade med
en komfortabel seger, hela 6-0, efter tre mål i vardera
halvlek. Sedan väntade seriefinal hemma mot ett obesegrat Annelund. Victor Lindelöf gav Arentorp Helås
ledningen med 1-0 på straff i början av matchen men
Annelund kvitterade innan paus. I andra halvlek gjorde
Robin Särud debut för året efter sin skada han ådrog
sig i påskas. En kvart senare hade han sprungit ifrån sin
försvarare, och rundat målvakten och lagt bollen i mål
två gånger, 3-1. Andreas Johansson gjorde sedan 4-1 på
straff i slutminuterna och fastställde därmed slutresultatet. I och med detta så övertog Arentorp Helås serieledningen med två poäng före Annelund.
Nästa match spelades borta i Gudhem mot Tomtens IF.
Ett mycket hårt spelande Tomten, de fick sex varningar
och en utvisning, tog ledningen med 1-0 , men AHFK
vände innan paus till 2-1 och i andra halvlek gjorde man
ytterligare två mål och segersiffrorna skrevs till 4-1 och
sjätte raka segern var ett faktum.

Nu är vi framme vid förra fredagen och tredjeplacerade Emtunga kom på besök till Kedumsvallen. Det hade regnat hela
dagen och gjorde så även en del under matchen vilket gjorde
det hela mycket chansartat. Emtunga tog ledningen men Albin
Regnström kvitterade strax efteråt. Andreas Johansson gjorde
sedan 2-1 till hemmalaget innan paus. Tio minuter in på andra
halvlek kvitterade Emtunga på en frispark och sedan blev det
inga fler mål trots flera chanser från båda lagen, 2-2 alltså.
Annelund spelade sin match först på söndagen och vann den
och tog därmed tillbaka serieledningen på bättre målskillnad.
När dessa rader skrivs på måndagskvällen så återstår det fem
omgångar och mycket kan hända än. Även om det inte skulle
bli serieseger så finns det kvalplats att kämpa om.
Damerna har haft det betydligt tyngre och ligger just nu på en
sista plats i serien men fortfarande finns det gott hopp om att
slippa åka ur eftersom endast ett lag gör detta.
Maj månad avslutades med hemmamatch mot topplaget Falköpongs KIK. De var dock ett nummer för stora och segersiffrorna skrevs till 3-0. I nästa omgång bar det av mot Boråshållet för att möta Fristad/Borgstena/Sparsör och ytterligare
en uddamålsförlust med 1-0.
Sista matchen innan serien vänder är hemma på Almesåsen
mot Ulvåker. 0-0 i paus innan Alice Wejshag ger AHFK ledningen en bit in på andra halvlek. Efter ett hårt krigande så
lyckas man hålla nollan och segern kan bärgas med 1-0.
Innan somaruppehållet skulle ytterligare två matcher spelas
i veckan efter midsommar. Först Råda hemma där det blev
storstryk med 5-1 och sedan borta mot Vartofta. I den matchen tog Arentorp Helås ledningen med 1-0 tidigt men Vartofta
vände till 2-1 innan paus och dessa siffror stod sig matchen ut.
Hösten inleddes med hemmamatch på Kedumsvallen mot
bottenkollegan Sil och där gav Wilma Werner hemmalaget ledningen med 1-0 innan paus men tyvärr vände Sil på matchen
efter halvtidsvilan och segrade med 2-1. Sedan följde Vinninga
borta och även där blev det en uddamålsförlust med 1-0.
Därefter var det en kvällsmatch på konstgräset i Vara mot IFK
Tidaholm och ännu en förlust. Denna gång med 2-0 sedan
hemmatjejerna bränt en straff i slutminuterna. Förra söndagen kom serieledande IK Frisco på besök och man hade väl
förväntat sig en klar seger för gästerna. De tog också ledningen tidigt i matchen men genom två snabba mål av Ida Carlsson
och Vera Engblad så var hemmalaget i ledningen. Den ledning
stod sig till kvarten kvar då Frisco kvitterade och tyvärr så
gjorde de även ett segermål på övertid, 2-3.
Visar tjejerna upp samma fina spel och moral som senast så
finns det goda förhoppningar om att det skall bli några segrar
i slutet av serien så kontraktet kan räddas.

SUDOKO
forts.
Som jag skrev i förra krönikan så hade våra U-damer kommit i en alldeles för bra serie detta år och det hela slutade
med att man drog sig ur serien i början av hösten. Man hade
helt enkelt ledsnat på många långa bortamatcher och stora
siffror i baken.
Herrarnas U-lag håller till på nedre halvan i sin serie och
har vunnit ytterligare två matcher sen senast mot Saleby och
Norra Härene A.
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Välkoma upp till Kedumsvallen, där höstens
matcher spelas, och stötta våra lag i de återstående matcherna
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Återstående program:
Damlaget:
Sönd 9/9 		kl.17.00
Sönd 23/9 kl.14.00
Lörd 29/9 kl.16.00
Sönd 7/10 kl.14.00

K Vedum/Hällekis/Lundsbr
Falköpings KIK
Fristad/Borgstena/Sparsör
Ulvåker

Herrlaget
Fred 7/9 		kl.18.00
3 15/95 kl.12.00
8
Lörd
Sönd 23/9 kl.16.30
2 29/94 kl.15.00
6
Lörd
Sönd 7/10 kl.15.00
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VÅGRÄTT:
1
Var Toker en av
5
Bör teet
7
Minskade
10 Ledare för domkyrkoförsamling
12 Får man på sjön
14 Titan
15 Lagstadgad ledighet
18 Ocean
19 Storhet i havet
20 Ytmått
21 Kan klockan
23 Oftedahl
24 Läte
25 Konsumentombudsman
27 Aug.-sept

LODRÄTT:
1 Pardon
2 Adverb
3 Går hiss
4 Nej,nej
5 Förbjudet gift
6 Retur
8 Pronomen
9 Balder
11 Blomsterband
13 Gör grillen
14 Lag
16 Kanske
17 ”Dumburk”
18 Hans dag finns i augusti
21 Som en ättika
22 Söderblom
24 Flicka
26 Längtar fången

1

2

9

3

5

3
8

7

4

4

7
6

8

8
4
12

1

13

15

10

1

5

85

66

2

4

2

9

3

1

7
3

9

7

2

9

1

5

4

6

9

3

2

8

6

7

5

6

5

3

4

7

9 14

8

16

11

1
2

17

18

19

20

21

24

22

25

23

26

27

Lösningen till kryss nr 2
SVAR
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Lös krysset och lämna
det i postlådan vid föreningshuset senast den
15 november
Tre vinnare får två skraplotter var.

Namn.............................................................................
Tele........................................

Vinnare på förra krysset:
Tora Persson
Barbro Evertsson
Ruth Fridner
Grattis!

Vandring på Hjortemossen

Vara Kommun anordnade årets sista Kultur- & Naturvandring på Hjortemossen i Tumleberg onsdagen
22/8. Medarrangörer var Tumlebergs Bygdegårdsförening som representerades av Anders Ebbesson, Lennart
Kroon och Jerker Emanuelson och ABF.
Ett 50 tal deltagare samlades vid Tumlebergs Badsjö och
Lennart Kroon berättade lite om historien om mossen,
att det bedrivits brytning av torv på mossen, både industriellt och av de bönder och andra som är delägare i
mossen och om mossens unika natur och fauna.

Deltagarna togs sedan med på en ca 4 kilometer lång promenad som i början gick rakt över mossen. Jerker Emanuelson ledde dem över mossen på en slinga som rekats i förväg för att göra den säker att gå på. Mossen kan nämligen
vara väldigt förrädisk att passera då hålen efter brytningen
av torv finns kvar och de kan vara väldigt djupa och blöta
och vet man inte var man går, kan man lätt sjunka ner.
Flera av deltagarna bodde nära mossen men hade aldrig
tidigare varit ute mitt på mossen, bland annat på grund
av anledningarna ovan. Jerker Emanuelson berättade lite
om brytningen och deltagarna fick även chansen att se och
känna på torv som än idag ligger kvar efter brytningen
som i stort sett avslutades på 50-talet.
När mossen korsats, gick vandringen på den sedan 80-talet
markerade banan runt mossen och deltagarna fick bland
annat se Jättestenen som Jätten i Larv kastade mot Essunga
Kyrka men han nådde inte längre än till Hjortemossen.
Vandringen gick sedan förbi minnesstenen som markerar
den sista avrättningen i häradet som ägde rum 1830.
Vandringen avslutades vid badsjön och deltagarna var
nöjda och belåtna men något trötta efter den lite äventyrliga vandringen.
Tumlebergs Bygdegårdsförening
Ander Ebbesson o Jerker Emanuelsson

Fotbolls-VM i Föreningshuset
På midsommardagen visades VM-matchen
Sverige-Tyskland i Föreningshuset. Det var
väldigt stor uppslutning, ca 100 personer kom!
Många bar Sveriges färger på kläder och huvudbonader, och vilken stämning det blev!
En mycket trevlig kväll trots vinst till Tyskland.

Text o bild Caisa Naess

www.arentorp.com

kedumsbladet@arentorp.com

