Ledamot i Vartofta hvo:s förtroendenämnd: handels;bitr. Gus-

Frökindslullmaktige:

tav

Viss borgen krävs
Julfirandet po
Ffikindsgården
Julhelgen på Frökindsgården
har'förflutit under festliga former. Vik. föreståndarinnan Sys-

ter

Signe hade med sina medhjälpare lagt ner ett stort ar-

o''-'äv

egnahemgbyggare

Kprmnunalfulhnäktige i F'rökind höll tretljeilag jul årets
sista sammanträile i centralskotran i Kinnarp. trlärvitl omvaldes på ortlförancleposten hr Gunnar Joha,nsson i Döve.
På vice ortlförancleposten omvalcles hr Göran Sandin, Kinn'
arp och till sokr. hr Bengt l{jellström, Kinnarp.
Fullmäktige beslöt
beslot i enlighet
enlrghet
En
Fatköpings-l

Gustavsson, Slutarp, rned
lanlbr. Valdemar Johansson, Slut-

arpr som ers.
Till styre;lseledamot i Falbygdens hembygds- och fornminnesförening utsågs rektor Georg A.
öhrnell, Kinnarp, med fru Maj
Larsson. Luttra. som ef,s.
Till ledamot i Slutarps idrottsförenings idrottsplatsstyrelse valdes handelsbiträdet Gustav Gustavsson, Slutarp, med måiarmäs-

tare Sten Ahlqvist, Slutarp,

som

ersättare.

Till ombud vid Landskommunernas förbunds länssammanträden
bete för att pynta och klä till
utsågs lantbr. Gunnar Johansson,
räkning från
.--',u"1,1:]gt
--:.--- lmed
julen. De hade lyckats väl: med
nämndens vvErvos@uqE'
överväganderr Börstig, och kommunalkassör Hilpå
stad
1.300:80
kr.
utgöran-i::;*
::_:jl'i*"""
-;;"-t-btIjustindrande granar, juikrubba
egnahemsbyggare skall ding Våring, Kinnarp, med rektor
de merkostnad utöver
| "i1..
Georg A. öhrnell och lantbr. Sven
och julkyrka samt många vackAndersson, Brismene, som suppl.
p"
pr
drag
med
15
öre
och
be-l;":':;_::::::
elev
Tr'-.IlI{111,1_.1-.:-.'*;:'j,:;
-^: velKlrga
ra juldekorationer bjöd hemmet
Kosrver'Klrga KostTill ombud vid sammanträden
^r^.,^- ir Il ran lanetaKet ocn
med tingshusbyggnadsskyldi6e uten rik och varm' helgstämning spisningsdag för elever
naqen'
realskolan,
rlskolan, gymnasiet och yr- I
sågs nämndemåinnen Gunnar
både åt pensionärerna och tillgodkändes.
kesskoian
sskoian godkändes.
Eriksson, Slutarp, och fvar JoTack
fälliga besökare.
hansson, Börstig, med kommunalEn
hemställan
från
skolsty-'
o".t{
Ordf.
tackade
ledamöterna
julaftonens
eftermiddag
På
kassör Hilding Våring och lantbr.
relsen om 18'000 kr' i tilläsgs' för det gångna årets arbete.lffi:i:iläå;äå"13åä"",lppreanter.
samlades alla till julbön, vid vilför skolmåltider bifölls. Han vänd-e så meO ett särskili i - iin orå]. i
ken prosten Erik Malmensten anslag
"*n"istostie-tsnamnEIof
Valnäinnderna fiek efter an- tack till koninunalkassören. I den föreslogs maskinsnickare
predikade.
sjöngs

.r.u";;-lillrl?_!::g:l
i

I

Julpsalmer

under orgelackompanjemang av

fru Tyra Thor" Efter

ggg.fl. I l,-,lnqg:?".'"sl-*u å_är.'r.'^s,ä;;;;;;._Iå1it,il*i.å,ff*.i1'v ordf Gö::I"lKosrnader
ror
under arer.
ide ledamöternas tack till ord- | Revisorer för kommunans räLaokaliseringsnämnden fi.k lförroduo.
I kenskaper: Karl Andersson, Luttra, Erik Gustavsson, Slutarp, och
ett tilläggsanslag om 325 kr. l_.
I
noersson, Börstie.
Börstig. SuppHåkan Ändersson.
DValen
Valen
iI
^*-Är-^- r-:^r-^r^*.,-^r
En ansökan
från skolstvrei^";;-.,:-,
En rad personvål förrä"ttades. leanter: Karl-Erik Eriksson, Vår,
Sen äLL
Dcrr
att tUI
Lttr rl4sLä
nasta
af Ia SOm
dr'
s.urrt
L-.-d'r
n,d
L'nlö
Å*na
Darcann
Ä tSlutarp, A1Byggnadsnämnd:
byggm. Lars kumla, Ärne Persson, alrrforn
--.-*.^^.'^-***^,
_aö
reservationsanslag överföra
i xariöä", Kinnarp, mäikinsnicka- lan Johansson, Börstig. .
29.398 kr. av anslaget till skol- re Eiof Rehn, Slutarp, målarmäs- Revisorer för Frökinctrs hyresibotare Atlan Ählqvist, Slutarp, städer: Arne Persson, Slutarp,
bygget i Kinnarp bifölls.
Gunnar Clauson, Slutarp, Erik Gustavsson, S1utarp. Suppl':
Ett förslag till avtal ang. handl.
ää*'iv#"custrrrssor,, Kinnarp; Kart Andersson, Luttra, och Håyrkesskolan godkändes i enlig- suppl. fabr. Niis Johansson, Kinn- kan Andersson, Börstig.
Johansson, TilI revisorer i arbetslöshetshet med skolstyrelsens- rekorn- g.1n, nlåtslagare Gert getterberg,
nämnden föreslogs f. riksdagsArne
handl.
Siutarp,
mendation.
Slutarp, handl. Bengt Samuelsson, mannen Gustaf Hallagård, Siut-

kaffedrickning under gemytlig julstämning kom jultomten och deIade ut julgåvor till hemmets
personal och alla de gamla.
Trevliga och praktiska var
klapparna i de innehållsrika paketen från Socialnämnden. Ett
par syföreningsmedlemmar utdetade därefter julgåvor från de
kyrkliga syföreningarna i Luttra, Börstigs, Brismene, KinneGustavsson'
veds och Vårkumla församlingFör sent
*lxtåJf; ?f,fli,.f"1""rf-:"8å1 3iåi#il.å?lå::.'"'u
ar, bestående av en stiftets julRehn, titl v. ordt. Ivar Gustavsson. Reviiorer i Eörstigs bygdeansökningar
"
hälsning samt en stor frukt- och
Fuilmäktige avsrog ansök,.P*lll.-11.dd9l::S k?ll"iP-::ql
Lennart rvarsson'r
t-t-Tfå-.1 å?:gi*"::*q, YII::""?*:::::'
gottpåse till var och en. Många ninsar
om ansrag t'r-xi""a"psifr,ill?:,?H;
å:::ösuppr'
enskilda och föreningar hade rtNTO-bibliotek,
r v-ururrvuE^,
kommitt6n rvr
ÄurrruuLlsu
för I tlennlng
rrerrrRevisorer ir Drrserrlerle
scvltsursr
Brisemene byg:deBörÄtig, tremoy6ueAndersson] 5or'5LrE,,
Uenning An(lgrsljon,
kommit ihåg de gamla till julen vänortsbesök, Kinnarps NTO:slmansäg.fvanGustavsson,Brismegårdsf,öre-ning Håkan Anclersson,i
med gåvor, varom inte minst de samlingsiokal
Gunnar Eriksson' Börstig' Suppl' Ä'n'ders Andersson'
och , Slutarps
".---*^-:- i| ::-:::ll*.*an
Slutarp. fru Ebba Ekbom, Ltlttra, Brismene'
många blomsteruppsatser vitt- byggnadsförenings lokal.
Älla
Andersson, Vår- TiII suppl. I Kinneveds vaJnade, som prydde kaffeborden. dessa ansökningar hade inkom- I ia;tbrl'sis"ara
t<umla. Suppl. folkskoll. Inger Ec- nämnd efter Ragnar Johansson,
|
Vid julfesten föi de gamla, mit för sent"
Börstig, fru Lena öhrnell, Slutarp, valdes Sven AndersFon,
som hölls onsdagen efter jul, En hemställan från lokalise- lk_erlid,
i5*y"t,.^Iontr.aktsP-rost::
P.:* *'å*?"f;.--,^^s+ : $^e^:^deltog socialnämndens ledamö- ringsnämnden
em
lx;*l'n:"*" "åH3;å, :lä ffiä u"I"j,i#n*'.ät"i"låH::T"iftt:
ter, prästerna från Frökind och lskulle få fungera
som trafik- [ Juliusson, Kinnarp, Iantbr. Rag- ra, valdes Lennart Efraimsson,
en del andra särskilt inbjudna lkommitt6 bifölls.
nar Vigholm, Luttra, lanLbr. Einar Luttra, och efter Arne Eng, Våq]l
gäster. Festliga kaffebord stod | LoKallserlngsnamndens
Vårkumla. TilI ordf. kumla, Nils Neuman, Vårkumla,
.*_lJosefsson.
- -, _,. _, ---..
ro.Tlvaldes Bengt Kjeilström, v. ordf.
dukade i matsalen. Socialnämn- I ^
:
om Kommunen vore vri- l Margit Andersson.
I
dens ordf. Gustaf Vård6n hälsa- llragan
subventionera
tomtkostnatanb-r.
Taxeringsnämnd:_
i
liq- | ...
. ..r
de samtliga välkomna till jul- llig
festen och tackade hemmets ffii,ffffi";'n'läf:l:;å':
rår:F"håjåfi
hiärtligl
personal för dess uppoffrande
ö |i nliä;ii,
I
bvggnadsnämnden
för
utredarbete. Han tackade även en av
5,rr- och nyårsgåvorna irån
"r"ii;4"_l_*l*
viking lrti"
rörmontör {}ll*,;
ning.
l;;;;;;"t*';lä;i;;rrps
socialnämndens ledamöter EiI lot _T11i".p,
tere_
I Pettersson, Luttra. lantbr. Karl |
,.
nar Andersson, Skövdesgården,
Egnahemsbyggare skall Lunogren, B:l,stiq; ISntlr' Pall lstat'ion'
'Börstig, lantbr. Ivan |
Luttra, som generöst bekostade
tr!å*
--:^- L^--^^+:tr^ viss
ställa
borsen. -. Gustavsson,
äiliilJi|äii: ä#:;;'il;pr";;- | Föreståndare och anställrla.
jden stora julbjudningen. KyrkoKommunalnämnden hade dis- ter: lantbr. Hotger KäIl6n,- Vår-llherde 'Rudolf Johansson, Falkö- kuterat finansieringen av eg- kumla, dir. Ivar Gustavsson, Kinnlpingehöll en andaktsstund, som nahemsbyggandet. Nämnden Tl, J:ljl::,:f*..I:T."111-::Y::
Hjärtligt tack
snickeriarb. Gustav Augustslformades till en jul- och nyårS- hade funnit att vissa egna- arp'
lii' ?i;;;;"
LindLlnotantbr.
Ivar
rvar lindlantDr. rvar
Kinnarp,
I(lnnarp, lanUrr.
son,
postabonnenterna
betraktelse, omramad av psalm- hemsbyggare hade svårigheter son.
till
å linjen
Lutira, lantbr. Gunnar
sång. Kommunalfullmäktifes att klara färdigställandet sv i ström,
Blanck, B-örstig, fant-br' -Bertli Kinnarp-Halsäng för julgåvorlantbr' Håkan na.
orclf. Gunnar Johansson tacka- sina företag och'ansåg att det
|åi""L:i.";.?"",f,"1"å,
de socialnämnden för dess goda borde finnas vissa
-:"".''
Webster Martinsson.
Aarantier |
-;..
omsorg om hemmet och pensio- rör rinansieringen
ä;;^ ;;i I
Lantbrevbärare.
iffiå:lä,
närerna. Så föIjde ett samkväm av byggkostnaden
""' som ej "rt;jålHåJt.'nffåtu
Brismene, och kamrer Erik Guskring gottbordet, varefter dia- täcks av bottenlän och egna- tavsson, Slutarp, Ted handl'
kon Anders Karlsson, Börstig,
å"J,å1.:äffi'#ä;",?'å'"111'*flfl
avslutade med aftonbön.

inkomna

äi-lll:

I

i

,,;1ä;

g+**tinx

hemsrån.

I

arp, s9m 9rs.

t,i lackar

i Kinnevetl och
Vårkumla uniler jul- och ny-

Gudstjänsterna

Till Fahrik0r

årshelgerna

har varit välbesökta. Vid iulot-

farl Andersson tn, fiu

Fröktnd

Kollekterna i Kinneved och
Vårkumla uniler 1960.

Kinnaru

tan i Vårkumla och andra ottan
i Kinneved sjöng Kinneveds kYrkokör under kantor Bengt Kjell-

HJÄRTLIGT TACK FÖR JULPENGARNA.

Under föregående år uPPgick
i KinneVeds Pasto-

Personalen.
ströms ledning Stilla natt åv
Gruber. Vid alla tre ottorna Predikade kontraktsprosten Erik;
Malmensten. Kollekten titl
|(innarus lextilindu$|il
stiftsgården Flämslätt uPPgick
får vi härmed framföra vårt hjärtliga tack för den trevliga jultill 405 kr.
Nyårsaftonens vigilia i Kinne-, festen samt för jrrlgåvorna.
Samtliga anställda'
veds kyrka blev en stämningsfull högtidsstund för de försam-

kollekterna

rat ti[

kr. oeh
son 8:14.

I Vårkumla församling uPPgiek kollektsumman till 3.019
kr., därav i riks- oeh stiftskollekter 2.471 kr. och i församlingskollekter 548 kr. Kollekt
kt. t7 :5! per församlingsbo' De
största kollekterna har under
året tillfallit Svenska kYrkans
heclnamission oeh stiftsgården

B. Kjellström på orgeln utförde
J. S. Bachs Das alte Jahr ver-

E(inneued,

Söndagsskolans julfest i Kinnarp
Juldagens eftermiddag hölls sönjulfest Ii ArrtrrarPr
KinnarPs
dagsskolans JurlesL
dagssKolalls
un'der medverkan av
missionshus under
lärare och elever. Efter unison

sång, lribellåsning och sång av

några fllckor framfördes €tl-q19grampunkt under rubriken >I ijuJets tecken>. Denna ProgramPunkt

förmedlade de fyra adventsljusens

budskap, den talade on1 >stjärnan>> och stjärnorna. Vid progråmmets början öpPnades en dörr På
glänt och vid Programmets höjdpunkt visade en helt öPPen dörr
Frälsaren i krubban.
Lektionen samlade sig kring bibelordet >Ty det fanns icke rum
för dem i härbärget> och åskådliggjordes med hjälP av olika föremål och flanellograf.
Ett par flickor läste >>!'rälsarens
iuvelei> och några småflickor
i;öng >Jesu vackra stjärna>>. Två
elever i bibelklassen sjöng >Julljusen härligt glimma>> titl eget gi-

tarrackompanjemang. Kollekt
upptogs för söndagsskolår.s arbe-

te. Traditionsenligt utdelat es också tidningar och Påsar.

På onsdag hålles bi.bels'udium,
som ledes av Älgot Karlssirn, och
på trettondedagens kväII Siunger
och vittnar evangelist Lennart

Flämslätt.

tralskolan, Kinnarp, onsdagen
den 11 januari 1961 kl. 19.30.
Ärende: Utarrendering av

a-moll av Bach.

Orilf.

I

Fjärde kvartalets kollekter
uppgick i Pastoratet till 2.885
kr., därav i Kinnevöd 2.156 kr.
och i Vårkumla 729 kr.

Ifarry
Birgit lVigholm

Göransson

Kinnårp
Nyårsafton

Vårskäl Gärdet.
I

Lutt

Kyrkokassörer valila i Kinneveil
och Vårkumla.
Kinneveds PastoratskYrkoråtl
och kyrkoråcl samt Vårkumla
kyrkoråct hade i onsdags sammanträcle i Kinneveds Priist-

1960.

I

I

Bengt Heilström
Guilrun Andersson

Kinnarps SF

|

i lokal Vinterny, söndagen den 8 jan. kl. 18.

håller ÅRSMöTE

Efter

Grolancla

KinnarP

gård.

Nvårsafton 1960

därunder sorterande fonder omvaldes f. folkskolläraren Axel

medverka

Niisson, KinnarP. Till förvaltare av Kinneveds kYrkokassa
metl därtill hörande fonder omvaltles f. kYrkovärclen NilS Jo-

Kaffeservering, dans m. m.
Styrelsen.

KINNEVEDS PASTOR,AT

Kinnoved: födde 14. tlöde

infl.
2,

utfl.

69,

12.

82.

Folkmängd 1074, minskning 11
Vårkumla: födde 3, döde 3, infl

utfl.

4.

Folkmängd 173, minskning

Hela pastoratets

1.247, minskning 13.

hansson, VästarP.

Frökind

TilI förvaltare av Vårkumla

kyrkokassa med därunder höLäsningen vid skolorna
rande fonder omvaldes lantbrubörjar måndagen den 9 januari karen Karl Erik Eriksso'n, Back-

kl. 8.40.

2.

folkmängd

gården.

Rektor.

Karnratmöte

Skolmatsedeln
Måndag: Potatisbullar, korr
Iingon.

anordnas

DANS

Tisdag: köttgrotta, Potatis,

i TV-salen, Falköping,

söndagen rlen 15 jan. 1961 kI. 20

dagsskolan

Kinneveds SLU-avd.

gås, apelsin.
Po-

sTÄR
håller årsmöte

BTIf,
å pensionatet,

Kinn'arp, söndagen den 2217
15.00.

Styrelsen.

kl.

har inbjudit till jul-

och familjefest på fredag kväll, då

I'

tatis, gurka.
Lördag: nyponsopPa, skorpor, korvsmörgås.

Vid söndagens möte predikade
evangelist Yngve Lidström, som
också sjöng flera solosånger.
UV-kåren, juniorerna och sön-

öSTENS KVARTETT. Underhållning, sång.o. musik.

Onsdag: ärtsoppa, ostsmör'
Torsdag: special.
Fredag: fiskfärskotletter,

med vittnesbörd, sång och musik.

SLU-are hälsas välkomna. Medlemskontroll.

råkost.

i Kinnarps
>>Guds församling> var ämnet
för onsdagskvällens bibelstudium
i Kinnarps missionshus. På trettondedag:ens kväU medverkade
evangelist Lennart Magnusson och
fröken Ing-Britt Ekblom m. fl,
ilul- och familjefeet
missionshus

Magnusson.

för Frökind 9-14 jan.

kassaförvaltare för

boställskassa samt Prästlöneoch kyrkomusikerkassa meil

mötesförhandlingarna,

ett Taubepotpurri.

med

Till

Kinneveds Pastoratskassa, löne-

samkväm.

NTO:s amatörer

än-

lingen. Kollektsumman Per Per-

namn upplästes, varefter kantor

tartjänst utförde kantor Kjellström som postludium Adagio

kr. till

damål inom den egna försam-

Samtliga anstiillila.

korna in det nya året. Efter al-

församlingskollekter

2.337 kr., varav 355

TILL FABRIKöF MANNE RUTMAN MED FRU
ber vi att få framföra vårt varma tack för julgåvorna'

gangen ist>. Så ringtle kYrkkloc-

På

I Kinneveds församling uPPgick den sammanlagda kollektsumman lill 8.747 kr., därav i
riks- och stiftskollekter 6.410

Taeh

utgång från Dav. ps. 85: 9;
>jag vill höra vad Gud, Herren.

kr. Fördelat

pers.on.

j

sten höll en kort predikan med

71.766

pastoratsborna blir det 9:44 Per

fill A[

lade. Kontraktsprosten Ma1men-

olr-bl-

det blir ett omviixlande program,

Kyrkliga söndagsskolornas ;utfester i Kinnevocls pastorat.

hölls sönjulfest i Vårkumia

I

Trettondeclagen

dagsskolans
skola. Barnen samlades

till

i
I

hög-

i

mässa i kyrkan. Gutlstjänstbesökarna följdes därefter åt till'l
skolan, d?ir festligt dukade bord
väntade med kaffe för de äldre
|

L','h_61.

INSÄNT

|

SVAA TILL SIGN. >OBSER,VNR>

Vem ska betala? fråga.r )Observer)>.

Att Ni

den frågan hade

att ge något

skul'le få svar På

Ni ju väntat, och

vederhäftigare svar
än dem som lämnats på Edra frågor går inte. Det har av den kiick

Uv-inviening vitl fa"miljefesten

Wlt-gt'
I KinnarP.
Ärsmöte med
I sin Pojkär och flickor invigdes
rrogtlarigån till Unga Viljor vid fa-:
Kinnarps IF
-- II 'miljefesten
i Kinnarps mlssrons-'
Kinnarps IF höll sitt årsmöte hus i fredags.
och.
i söndags, då rnånga

'r

!'esten inleddes med sång

medlern-

ochr

mar ha.de infurrnit sig. Va,lberedningskornrnitt6n hade gjort ett

musik av Kerstin Johansson

ganska snabbt igenom, frånsett

temat >Jesu närwaro helgar hem-

Ine-Britt Ekblom, varefter Algot
Xa*r'lsson höll ett anförande över

utrnärkt arbete och &llt giak

invigning åY
och saft till barnen. Prosten ur minoriteten som fråg:ar vem kassörsuppdlaget som blev lite met>>. DärPå följde
UV-kåren och
i
medlemmar
inkom
nva
profeterats,
k:r,ssören
hårdkniickt,
då
att
syska
betala?,
Malmensten läste en berättelse
.tld.lttittg av Nya testamenten till
föreningen om en tid, då en del med sin avsägelse {iir sent.
och barnen sjöng julsånger un- äld,re ej längre kan vara med, kan
TilI styrelsen omvaldes: or'clf ilde-nyinvigda' p.19.c"1T"",9$i:t?9:
der ledning av Marita och Lis- komma att. upphöra. Menar Ni cösta custavson, vice ;;; i;; I rvau""i .
sist rörjde en av-

därmed att allt arbete för att be; ä;.ä";;;,'";ä;l K;;x ;;;;.;;; I s9ryefq och t'r
vara
ett traditionsbun.det kristet och till kassör valcles K;"'1ä;;ä; I'slutningsstund med "å1q.o,"|":lp.:
Granlund, vilka även övat in llv skall
tara' Evange-ii+ Yncve
avveckla.s och inga yngre
rilt supptean?å:;'ä;Ti ]f iå""*ä-;;medverkade
med ett ansångerna. Tomten gjorde också fortsätter det arbete, som både Johansson.
ilä;ä;
Äke
Torstenson
cies
llr'iatttti* om- ungd.omstiden
oeb
";
besök och delade ut gottPåsar. g'&mla och unga så idogt medver- Silvander och till ut"irr'";'Jiå.ä
llroranoe
rrrurr^'
osrr
.3lgå"l;äii"å"
kat
i?
sang
*"å
Illon llmeone soråi::,:j::
Prosten Malmensten framförde
stis rohans,son
Stig
Johansson. Revisorerna
!
kväIl har juniorerna
>>Observen> tycks vara fullt Arvidson och Rune c..";;i;;iå;:;
liI ra oo"ä'goch
ett varmt tack till syförenings- övertygad
på freda.g kvåli
om att syföreningarna likaledes.
]larbetsmöte
medlemmarna. som ordnat allt inte kan klara det hela ekonoFotboltsektionen som r)fstc,ci a.v ]l@f* Jörsamling€n {rsmotea
så trevligt och beredvilligt, ba- miskt utan att hjälp från försam- Ivar Gustavsson, Allan J'Jh:r-]1sson, 1
eller pastoratet behöl'er Stig Fredtiksson omvalrl^c ^('h rIfkat och skänkt både kaffebrötl lingen
tillgripas.
I detta fall har Ni dock
oeh tårtor samt skänkt gottPå- onödiga bekymmer. Slutarps syI
iåååtä å:*;å'åt"*;l-;ll
avandaktsstund
sarna. En kort
förening har väl aldrig tånkt att ler, Martei
Johansson och Tord |
behöva begära någon hjålp, var- Toi"stensson. Till att ombesörja in- lTill
--- en KURS I KLÄDSöMNAD
slutade julfesten.
ken från församlingen eller pas- köp vatdes fvar Gustavsson och I i Vårkumla skola, med början
I söndags samlades sönclags- toratet
i d€nna affär. De bestämför I måndagen den 30 jan., finne,
skolebarnen i Kinneved till hög- mande i Frökind är inte så >>led- Martet Johansson. Ätt svara
biljettförsäljning omvaldes Georg I -.. cs.^"r
-,fätal platser
lealiga.
mässan i kyrkan, varefter de bara> som Ni tror, och sliisar i Johanson och carl or1*äiioääfi i ett
inbjudits till prästgården till varje fall inte med anslag utan uppbördsmän Stig Fredrikson, I Kursen kommer att hålias eI
Kurt Johanson och Göran Grahn. termiddaear under 3 veekoy
julfest. Barnen tände ljus och att någon begär.
Vi vet att inte ett enda öre be- Gerhard Frisk valdes ,att repre- I1".**^-ti'-+
on +is
Iäste bibelspråk och Psalmver- höver
tagas ur föreningens kasså sentera gymnastikförb;;å;"ä sammanla8tr 90 tim'
ser, julpsalmer sjöngs och Pros- till denna affär. Edert påstående tr'olke Larsson till pressreferent, iI Anmälan snarast till tel,
ten läste en berättelse. Under att det inte upplysts om va.rtill medan arbetskommitt6n för fester i Kinnarp- 1g? eller 64.
skulle anvåindas. ger ju inrvnrmer Tord Torstenson. Er- I en paus i programmet servera- lokalen
bevis på att Ni är titlräck- land Johansson, Karl-Gustav Joåter
Yrkeskurskommitt6n
och
en
I
des saft och kakor. Var
ligt und€r isdn. En församlingssal hanson. Karl-Gustav Ähl och Rune l--fick en gottpåse med sig hem. vet väl alla vad den skall vara till. Arvidsson"
Ni framhåller att de kommitteAllt, såväl förplägnad som gottEfter mötet fortsatte ett trevhöklnd rTlr-t\,
påsar, hade bekostats av en för- ra.d€, som valts av föreningen rtt ligt samkväm, varvid ordföranden
inlämna anbud, skulle till för- visade uppskattade ljusbilderr som
samlingsbo med varm nitälskan eniagen ha lämnat den kalkyl,
från skiida fotbollsmatcher'.
för söndagsskolan och cless gär- som undertecknade i sin insändare tagits
Den alltid så välvilliga och uPPd,en
22
dec,
samt
redogöanfört,
vår
och
RK-kurs i Kinneved
Fader
ning. Gemensamt
relser för andra ekonomiska för- skattade Bror Trio och NTO:s
Välsignelsen avslutade söndags- pliktelser. Detta har föreningen teateramatörer satte sedan färg' Kinneveds Rödakorskrets anpå det hela med sitt program. En ordnar under tiden 6-18 febr.
skolfesten.
icke begärt, men föreningsmed- trevliq
frf /t - tt.
avslutning på föreningens en kurs i sjukvård och oiYckslemm,arna var väl medvetna om
F L.
årsmöte.
vad
glömt
skolan
var
värd.
Ni
har
Missionskollekten
fallsvård.
protokoi"
att
ta
del
fören,ingens
trettoncledagen upPgick i Kinne' som vi av
rådde Eder till.
veds församling till 932 kr. och
NTO-årsmöte i Kinnarp
fngressen i Eder senaste insän584
till
församling
i Vårkumla
NTO-föreningen i KinnarP
dare är bra, Ni beräknade att den
kronor.
ej skulle kunna bli oemotsagt.
håller årsmöte i lokalen VinÄven slutet, dåir Ni skriver att
terny på onsdäg.
tqh-bl.
motsättningarna ska över.bryggas

beth Oskarsson samt Margareta

i

I

.*:

En ilnl k0per

g:enom förtroendefullt samarbete,

låter ju Vackert, men om det blir
så lätt (eorn det är att skriva och
ställa till med oenighet) får vi se.

ffiilYtl

ANDRA KÖPER fTåN
Lors Gustofssons Möbelqfför

i

SLUTA-RP
1 Tel. 1?9 Kinnarp.
1 Allt 1 möblot ooh soft'|
a grupperr mtttor -. m'i
I

detta är ganska olämpligt mot
ideell förening av detta slag.

en:

>Obesegrade>.

Skolmateedeln
Måndag: pannkakor, äppelmos.

Tisdag: kålpudding, potatis,
lingon.
Onsdag: korvsås, potatis, råkost.

Kommunalfullmäktigo
sammanträder i Centralskolan,
Kinnarp, måntlagen tlen 23 jan.
1961

kl.

19.00.

Ortlf.

KlnnarPs

fiiT0-lörening
Ni har genom ovederhäftiga kommentarer vållat meningsstrid ochi håller årsmöte i lokal Vinterny

i

Fröhind

ffi
ffi

Torsdag: grönsakssoppa, ostsmörgås, apelsin.

Fredag: fisk, potatis, gurka.
Lördag: risgrynspudding,
lingon, korvsmörgås.

onsdagen den 18 jan. kl.
Kaffeservering m.m.
Alla välkomna!

20.00.

Frökind

i

rTh-6t"

Kinneued
SJUK- och
OLYCKSFALLSVÄRDSKURS
anordnas av Röclakorskretsen 6
febr. Anmälan före den 20

-18
jan. (obs. titlen) till
din tel.

38.

Göran San-

i

i

i

FOTBOLLSSTATISTIK:

tolll- 61'

INSÄNT
Sr"ar

till sigr. >Obesegråde). J
var mitt

sehaste in-

Egentligen.
1ägg i ffågan om F örsamlingssa'
len iiSlutarp avsett ått vara det
sista från min sida, men Jag kan
inte underlåta ått göra vissa kom-

mentarer tilt siSnaturens senaste
artikel. Det första avsnittet i årtikeln har jåg ingen som helst anledning att befatta mig med errär
denna fråga aldrig framförts i

i denna sPalt.
Beträffande det andra avsnittet
talas det om att sYföreningen aidrig tänkt att begära någon hjälp
disl<ussionen

tiII

lftän tör"amlingän

genomfö-

randet av affären. Detta flamgår
I iu också av den i första insändal

kalkylen. Min frå-

J.ren redövisade

gestållni/tg gällde ju huru\rida det
kunde anses vara rätt att belastå
en minofitet lnofn församlingen med dessa eko'
nomiska förpliktelser. Att se-

dan

i detta

sammanhang koPPla
in Frökinds kommun med mer eller rnindre >ledlral'a>> personer ver'
kar ganska långsökt.

En nyhet från insändarens sida
kan vidare noteras i Påståendet
att inte ett enda öre behöver'tå-

ur föreningens kassa till kö'
pet av skoian. Detta står ju i full
motsägelse tiil det tidigare sagda.
De som >>vet>> har tydligen andra
möjligheter och dessa borde redog:as

visats på ett tidigåre stadium.
En annan passus i insändaren

att föreningen bofde förelagts fuilständiga
Italkyler från kommittens sida
beträffande inköp och drift av lokalen. Här svaras ett föreningen
behandlar min åsikt

S/uto,rps vårform dalade

Mats Andersson tlitigost

I)o sorn {l{lltägit i flc'sla nntalet

Vid en av dessa hade man allsvenska Jönköpings Södra som
motståndare och dessa fick nöja
sig med en uddamåIsseger. I den-

matchor rir följantlt::
Äker

I{olf Kär'lån

sättningen inte komma UPP till
i striden om serie-

KuY"t lrilipsnö)r

lngv*r Johitris3-orl

samma takter

l,eilnrrdr rnåisltytl.

poängen.

,rrru, 1;xr

Ledande målskytt blev Bengt
Hermansson med 26 mål på sitt
konto.

Sammanlagt 20 spelare trar anränts i laget under året.
Mats Andelsson medvelkacle i
Mest anlitade spelåre:
av lagets 33 matcher.

Bengt lfermansson
Kr-rrt Karl6n

27

Bengt Hermansson

26

Sven-Olof Johansson
Hans Andersson
Ingemar Ungh

11

!'rämsta målskyttar:

9

nåddes trots att omsättninE;en på
spelare i laget varit ganska hög,
hela. 25 spelare har använts på de
tjugo spelade matcherna.

i frågans be-

Talet om ått min insändåre vål-

luppläggning
från de ansvarigas sida.
I
i Betråffande den is som insända! ren talar om i sitt senaste inlägg,
Itorde det vara likgiltigt på vilken
] plats åskådarna befinner sig, när

'de kan bevittna att sigir.
i

segrade>>

>Obe-

sätt€r den ena rövan ef-

i

denna affär. Hela
på synnerI affären har utspelats
lligen hål is och att sign. >>ObesegI rade> inte fått fason på sina >kaInor>> framgår med all tydlighet av

Iter den andra

ldet'sqraste inlägget, som saknar
lbåde balans och fasta punkter.
Vad beträffar föreningens protokoll hade det väl varit skäl att

inför förenlngens mediemmar rödovisa de beslut som tidigare fatI tats för ev. inköP av skolan.
I Från min sida är dessa kom-

Jordhrukarlräff

i Kinttarp

torsdagen den 19 januari 1961

i

kl. 13.30

OP"DENSHUSET, KINNARP.

Svenska Sparbanksföreningens jordbrukskons:ulent,
agronom ALLAN HAI-LERBY, Stockholm,

informerar om

Jordbrukarens siälvdekf aration
varvid även de nya bestämmelserna betr. arbetsgivaruppgift och allmän varuskat,t kommer att beTillfålle till frågor.
Kaffe serveras.

1

lmentarer det sista inlägget i vad
ldet gäller rubriken >>Vem sl<a beI

tala>.

Observer.

$parhamken

FalköpinU

li

l1

{

Ito.ikl:rRi'l lt;Ir
ct:l.ta spclii| ili1.o kuttttirt håirrrlii sig
tr,år g1'L1nil åv ålt 111ån ntii.st. ål.tlitil
ftän..,il .t,119t F llir..lt fir!ns (lr.l I)rill_
1,g'httt :ri.t f ;r biii t t t' st.;r ri.. n i irt lt l-{rrl,lll, , i:, il
8,.i. \i),.1

Iieservlaget gjorde
lt:
en stark insats i sin serie och belade medaljplats efter seliesegr'ande Åsarp B. Den fin6 placeringen ]i;

r'

ett tidigt stadium

31

lrir

i6

:

Svcn-Olcf .Inhitnssotr

matcherna.

30

e r'

nke Knrldn

l'litigaste spelare har varit
Mats Andersson som deltagit i
trettioen av de trettiotre spelade

,

1?

Bengt gtenkvist

na uppgörelse visade Slutarp
årets bästa spel, men kunde i fort-

Mats Andersson
östen Karl6n
Per-uno Gustavsson

Karl6n

l,eif Filipsson

inför d€n menighet,
som hade att ta ställning ttll köpet, och därmed ha skapat ett heit

lat meningsstrid tar jag ganska
lätt på, enär jag Iiksom sign.
>Obesegrade> inte torde vara
okunnig om att meningsskiliaktigheter fanns långt tidigare och
av frågans
ljust var betingadepå

A-laget

tre av de,ssa senare gick i elbolysning,

dana saker

handling.

i

Av den statistik över Sluta,rps IF:s verksarnhet år 1960, som nu fiirliggt"l'. fr:rtttgrir bl.a. trll
ställningarna från det närma,str föregående fr,ret har hållits. BeträfI,|nd* r{-l!!gct s* h*de rilllrr
e,lter våisåsongens matcher viss& förhoppninga,r på en topplacering niir ;ericn r,iil r.ar fiirdig-sPt'lad. Den a,ndraplacering som lå,get ha.de en längre titl kunde dock r:j håitar rN'h ntan fit-k eftcr
höstens matdher intaga fJörde ptats i tabellen, passerad av Trädet!{}rh llidau, {}cnotrt denna tiilbakagång gick man dilrmed om int€t chansen tiU uppflyttning till r,lir'" I\i. tr)*t rår nnrlra året i
föUal som m&n genom ett par orriidiga poängförluster giek miste om iil)el iden hilB;rt sl]ri{'il. Fiirutom ile 18 matcherna i serien har man sp€lat en match i DII{ sa,mt 14 r-iittsknpsrrat<'hcr, r'nrav

inte beg'ärt detsamma. Detta kan
betraktas som lättsinnigt tal. Jag
anser att det skulle legat i de ånsvarigas intresse att redovisa så-

annat utgångsläge

pn hösfen

tri*

ril

? 41,,1il
(i ,, !J l!)
tlli
L)},i
Sllii, l i; l {i il {i {i? :l$
16.-. T
Viirsk. .! ;l i) r 'rl
lt I ! ;
:11
'r.j1;lrrqrt:
'fi;llrll.:
Sl :5.] i :! I iii ?{i
{ir:son,
sctjr. 1E 1{) i

\"ii.r:rli. l'l

5

3

1

'1

:

l

Frokinds

Frökind
Arbetslöshetsnämnden.

Kinnarp.

Vidare har länsstyrelsen t,ill
revisor av nämndens verksamhet uncler samma ticl förordnat
Gustav Hallagårcl, Slutarp, mecl
Erik Gustavsson, Slutarp, som
suppleant.

Jorilbrukarnas kniviga deklara'
tionsproblem belysta.
Sparbanken i Falköping stod
som arrangör vid den träff för
jordbrukare, som hölls i Ordens-

i Kinnarp i

torsdags.

Därvid behandlädes den för
lantbrukarna

allt

krångligare

och mer omfattande självdeklarationen. Det var Svenska SPar-

banksf öreningens jordbrukskon-

sulent, agronom Allan HallerbY'

Stockholm. som lämnade sakkunnig information om flertalet
av de kniviga och stundom svår-

tolkade deklarationsbestämmelser, som dagens jordbrukare
har att ta hänsYn till. Talaren
redogjorde bl. a. för årets'nYlreter på området, nämligen bestämmelserna för ATP-avgifter,
allmän varuskatt och förlustutjämning.

Sammankomsten

inleddes

att

bankstYrelsens representant godsägare Paul Lund6n'
Sandhem, hälsade deltagarna

med

#lbå'"åi?r,5i3å?ftipåft

behandlar äter fräsan
ltr'##ijiHåä"ili"1"*{i
Lr
1 r gsavgift
om anslutnln,
ii{'t+:jff#j'"åj1{i#'i{"i,.Ti#
sarsntOä fastieheterna skall stå

l

ordförande i I'rökinds
kommuns arbetslöshetsnämn{
för år 1961 har länsstyrelsen
förordnat maskinsnickaren Elof
Rehn, Slutarp, och till vice ord'
förande köpman Göran Sandin,

Till

lokalen

fulhnäktige

välkomna, varvid bl. a. framhölls den stora betYdelse som

sparbankerna haft och alltjämt
har som den största kreditgivaren till jordbruket.
Efter agronom HallerbYs intressanta och av deltagarna
uppskattade föredrag följde en
stuntls kaffepaus, varefter deltagarna ej försummade ctet tiltfälle som erbjöds att låta föredragshåIlaren tiilrättalägga

virt sammanträtle med Frökinits kommunalrullmäktig_e-på
l$:"T:i:tt;#"llå#:"-1åffi:
måndag står som huvudärende på ilagortlningen förnyad be- lnasinskilda rätt, prövar tänsstyhanrlling av de vitl sarnrnanträde elen 20 juni 1e60 beslu' l;:tS,:t tå*rll.*'ui3#tlJ,1? ä?ä11?
taile avgifterna för anslutning titl vatten och avlopp. tseslu' lti[ too**rrttalfullmäktige för ny

tet vitl detta sammanträtle gick emot tlet av styrolsen för vat- lhandläggning'
Nytt förslag
ten och avlopp framlagtla förslaget, och fulhnäktige beslöt I
*å:*8:.T:.""*-T:1Tä1:
Vid
arbetsstvrel'
i
ledamoten
meil
ett
av
ofter votering i enlighet
L
fullmäktige att få ta
förstag. seslu'
sen, hr Gunnar Eriksson, framlagt awikande'--*-.::""- -- jställning
lkommer till ett nytt förslag till
..,

tot föranletlde reservationer &v ett flertal ledamöter, vilka i l:;:
lauslutningsavgifter. Vicl komlikhet metl arbetsstyrelsen överklagaile beslutet hos länssty' lmunalnärnnclens senaste samrelsen. I dagarna har berörda partor medilolats att länsstyrel- linanträde framlade nämligen hr
sen funnit shäl att upphäva kornrnunalfullmäktiges beslut iv.linS förslag till följande avoch återförvisa ärendet ttl" ty behantlling.
eefinttiga fastigheter: 1.800
1lsifter:
klagancena:
anför
I_besvären
kr. för fastigheter med en 1ä'
Arbetsstyrelsens förslag upp-l
av ålderdomshemmets
tog fötjand" urrr,rtnlner"ötf- I ..i3"9^?::
upproranoe hade anrässninsen lt",t::i '''l:9i1::1
300 kr. för
mea två lägenheter.; inti::":::
ter:
_
| ä"f#';r:*r"ä!"å"r'äi'ä'ä'tä
vilvarje ytterligare lägenhet'
Befintliga fastigheter: 1'500 | pun u&otts som vinterarbete'
kr. för faitignet med en lägen- | ir_et.meotort_låj:i!1'-q"
, Framtida fastigheter: 2'500
hela kom-ik".
vore en *?:t11*föo fastigheter med en lä-l
het;1.900 kr. för ru.tigrrJil"u]**if31-:"*
3.000 t<r. rör rastigheter
;;;: äiåJåXlt*åi1äEt1?l;X""*.å'iltvå rägenheter; 2b0
.Ä, den ig""i'"t;
l*^^
+r'å
läoan}alar.
-^"-""^*:-*-för
kr. fÄr
400 lrr
Iägenheter; 4OO
f.o1
två
å"?o"aius..
je ytt&ligare lägenhet.
vad
som
över
^^h lmed
' iramtiäa fastigheter: 3.000 egentliga. ."ttt11191.-,i.tJ;tl:å_":
ytterligare
lägenh'et.
lvarje
verksamhetsområdet hänsyn
kr. för fastighet med ot läqen- inom
tasits tnr
,:,;-*^;
l-,*:::iå*tg^?ä
föll dock
framlatles. Detta 1X,,"*S
het;3.?b0 kr. föi fastighet mea ii6*"oi'j'u"'il;ä;ä;;;-"1r.ä^-ä"-lning
"ä;ä;ä;:;:
två lägenheter; 500 kr. för var- i-iåi-sauande lag icke- torde.fåne- ligenom vitl den förberedande vot.:tl it1tg1"t,_-ilpllTT:.,;31_
je ytterligare lägenhet.
lteringen. I huvudvoteringen
hade för kommu-1.ug"."0"
"å;ä;l?;".-""r-"""",ion in- i| sånelsaw€:iften
hr Vårings förslag med
mot a_f ö-r 3iu"iry"1vi"r,änef attade f ör j ande
Jå'J
Ä: l nn t*::ruräi*':?,Tt.
i
'
nY- | sens förslag. En röst nedlades.
avgifter:
I k;;';' L"i' to" exePpelY-ls .
åefintliga fastigheter : 2.000 [ tvgga enfamiljsfastign*"!111999
|:
läoan-lkronor' vartill komme trllaggsav-l
kr. för taitignet med .:
" ;:
SkOlmat.qedeln
:; lsift med roo ro*. för varje ruä ut- |
het;2.700 kr. för fastighet medlS;;'l;;.
jan'
för-Frökind.23-28
metlan , avgifterna I
i"å'räg*rt"i*.
l'"ä"rå'tiår,"r,
-a
MåndaS:
korvkaka,
ko.rn-mul-I-1
bloclpudde
sidan
Framtida fastigheter: 4.000 lro"
""r
och å andra sjdan 1
ding,
lingon'
lägenen
med
kr. för fastighet
llT-llqh:l:Tia
'
het. För tasiignet *J'T:i.31'l*"*.'r:*X*""1åt'Tå".Låf"T',11 tt:1*j':*burrar, potatis,
apelsinsallad.
i;;- i
en lägenhet: t.ooo t<r. :s förhöj- läi,är*äåiäil;;; d";
"tiä
onsdag:
köttfärssås, potatis,
aY",i|ti-cfliiq::']
kan.h1
J"g"f0" varje lägenhet. lll*n*
u:li^3:;
1

;:ä;

I
I

äö:

I

;m

'':il;ä

.

";"Jå t; Eriksson I 5:::Y.* *u:,:l::i:?råkost.
rorsdag:
lovdag'
röresragit en rörhöjninöffiöö [åät:?1':,'iJ3 ]få?åf'ä"|t"#;
Fredag:
senapsbrvnt
dq5a
och
fastigheter
t<r. i tetinttiga
iöäi'0"i"-täJttch"t.tå;d".
potatismos,
delJ.oci< verkstä]It för-

i;';o;

med 150 kr. i-framtida fastighe- lirostnaoer

_ .Io_"u'

Jläsk-

_gurka.

ter för varje rum i Uigenfr"eterlg:tlyg-av.anläggningskostnader- Lördag: fattiga riddare,

medmeräntre",,ry.'"'".|n:.m."$ll?"#.#'jååj'T-.åilpelmos.
LänsstyrersensrelgrujLo;1ll,fuu.*"H***,Jä,1llåt":?i:tfi
Länsstyrersensresorutionl:LE"-:-t:f^+i:,'J:iiY::t":*:tfi
Vidsammanträdeden':Y-J\':'llerxtaäandena,attbes]utenmar|lTr
sammanträde den, 29" jiit I#li,åä"å;X"':" ir."i,ä'Jl"iå""?ä;- I I
vid
I

äp-

-

-

I

l3f.'.,i:åiiå"",'Jå,å1 qtä:
Kinnerlqds
Kinnevelr
v
finansieringsPlan för $t',1:,11ill.i#rlåi#:.å""tr"TJi;;"*1lH
många av de besvärliga Problem å*id:ål'å3,:'""åi
fllei'"ltiil.trå"Jä'""",ff'å'*"s**fll
Kinnarpsi
Föreni'ngslokaavlopp
årsmöte_ii Föreni'nsslokaårsmöte
natter
rråtter
ruilmäk- 1l I
i"årä'å"ivii.'"råe beslör fuumäk-o9n^åt^"-:111,: I i"roräråi-vii.'"råe
-o9h^_11^".1111.t
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Hård strid i Frökind
om va-finansiefingen

Kinnarps NTo-förening
har hållit årsmöte. V. ordf. Sten

Ahlqvist" som valdes att leda
dagens förhandlingar, hälsade

Svar tilt sigl. >Observer>.
Vi kan icka låta bli att svara

på

Frökinilsfullpäktige hqale vid sitt sarnmanträde i går
kväll att ta ställning tiII ett nytt förslag a-ng. finansiering

hansson,

av vatten och avlopp i Kinnarp och Slutarp, sedan lönsstyrelsen efter överklagantle upphävt fulhnöktiges tidigare be-

narsson, kassör Frans Svedberg,
v. kassör Sune Svedberg, stud,ieledare vakantr, ungdomsledare
Bo Dahlstrand, scoutledare Elof
Johansson, rådgivare Arrre

slut

siag om anslutningsavgifter. I en närnndens förslag.
bred redogörelse för förslaget I F ör framtida fastigheter god-

Gustavsson, Gustav Gustavsson,
Göran Karlstedt. Sjukvårdskom-

klargjorde kommunalnårnndens I kändes nämndens förslag oförändordf. hr Larsson i Luttra kärn- | rat: 2.500 kr. för fastighet med en
punkten i frågan: kommunenp an-l lägenhet, 3.000 kr. för fastighet
del. Den skulle i den nu föresla.g- | ined två lä.genheter samt 400 kr.
na finansieringsplanen bli 1?2.4001 fiir varje ytterligare lägenhet.
kr., vilket innebure en jämkningl Före voteringen förka"stades ett
fpån 200.000 i arbetsstyrelsens ti- | förslag av hr Erenius om ny ut-

mitt6: Ingrid Ahlqvist, Ingrid
Andersson, Inger Kailsson. Bibliotekss'tyrelse Sven Andersson,
Elsa Johansson. Frans Sveilberg, Sture Andersson och Sig-

vard Gustavsson.

digare framlagda förstag. Kom- | redning med biträde av fackman

Verksamheten har under året
varit ganrska livlig. Såluncla har
det hållits 9 protokollförda möten och fyra offentliga tillställ-

munalnämndens förslag innebarl (fackmar har utrett, och fackman

därjämte en jämkning uppåt av jtrar er"bjudit rådgivning,

i jämförelse I fö1 ytterligare dröjsmål med ett
med arbelsstyrelsens förslag inom I iaga beslut om avgiftema. Efter
sektorn befintl,iga fastigheter. i hand instämde fiera iedamöter
Men: förslaget innebar samti- | häri, och flera återtog tidigare
anslutning till arbetsstyrelsens
digt en jämkning nedåt av dessa
dessalanslutning
I
skql,le
åvgifter i jämförrelse med det re- || förslag för att ett beslut skql,le
servationsförslag av hr Gunnar I kunna kornma till stånd.
Eriksson som fullmåktige tidigare I Utän debatt faststäildes arbetsgodkänt (och vilket beslut läns- | styrelsens och kommunainämnchFalc^n
all+cå
r'*nhår'+\
En r'Ä J döh.o
fÄrclo o till
*iIl årliga
trlioo
orrdift.a?
avgifter.
styrelsen
alltså
Hr
upphävt).
''å-l dens försiag
rings och kornmunalnämndens för- | Skolstyrelsens förslag om inrätslag var därför en kompromiss I tande av kommun'al skolskjuts

sport.
Förordnade valnämndsordföra,nde.

mella.n arbetlsstyrelsens förslag I (utan statstridrag) Kringl4rp*

Till ordförande resp. suPPleant
för ordföranden i valnämnderna
för valdistrikten i Frökinds kommun har länsstYrelsen för åren

och det av länsstyrelsen upphävda I Ekarps skola, Börstig, biföIls,
fullmäktigdbeslutet ang. de en- | Till ledamot av Luttra bygdeskitrda fastighetsågarnas avgifter I gårds,förenings styrelse valdes hr
och i relation härtill kommunens I lrennart Andersson, IlIajnegården,
med hr Erik Danielsson s,o$r suppbidrag.
Det var härom striden stod, leant.

1961-1963 förordnat föIjande personer, nämlig:en:

Brismene valdistrikt: handl.

Carl Johansson, Brismene (hemmansäg. Harry Larsson, Skattegården, Brismene);

F

Kinneveds valdistrikt: kommunalkassör Hilding Våring, Kinnarp (målare Ällan Ahlqvist, Backäng, Slutarp);

Luttra valdistrikt: riksdagsman

Månd. : mannagrynsiudding,

lingon, korvsmörgås.

rå-

kost.

Onsd.: ugnstekt falukorv, potatismos, gurka,
Torsd.: spenatsoppa, ägg, ost-

,

smörgås, apelsin.

Lörd.: lovdag.

,

F

ullmäktige tackade

ja till

en

I

I
I

vi inte har bala.ns eller fasta punkter. Detta är ju helt omvänt. Sedan skriver ni om åskådare och

att det är likgiltigt

på vilken plats
står. när de kan bevittna att
sign. >>Obesegrade>>' sätter den ena
rovan efter den andra och inte får
fason på sina kanor. Detta måste
ha varit en synvilla.
Ni frågar åter om det kan anses rätt att belasta en minoritet
inom församlingen med dessa ekodessa

nomiska förpliktelser.

fördes av

hr

Svep Ande:sson i

Brism:ene. Hr Ander-csons försJag
segrade med, 20 röster mot 10.
Sex ledamöter resefv€fad,e sig i

portoJrollct

m

el lgålglst.

2.000 kr. för fastighet med en lägenhet (kommundirläriudens för.
slag var 1.800 kr.), 2.500 kr. för

fastighet med två

lägonheter

(kqmm'unalnämnden: ?.q00 kf.)
samt 300 kr. för v€.rje ytt€rliga1e

Vi

anser

detta som rent nonsens. Ni antyder att ni skulle sluta med eder
polemik; hade ni icke börjat därmed hade er prestige varit mindre
skamf,ilad.
Sedan återkornmer ni också med

att

kommittdn icke lämnat för-

eningen fuilständiga kalkyler beträffande inköp och drift av lokalen. Detta har vi besvarat och ni

har tydligen inte fattat detta.
Kommittdn var sammansått av

föreningsmedlemmar, och dessa
ha.r endast >>Observen> kritiserat.
Detta är ju heller inte så under-

ligt, då ni har pennan
dast

för

polemik.

spetsad en-

>>Obesegrade>

Ilinnarps SLKF-avd.
har vid årsmöte hos f,am. Karlstedt till styrelse omvalt, Margit

Andersson, ordf., Märta Wilhelm!son, v. ortlf., Ingrid Olsson, sekr.,

Ingrid Adamsson, v. sekr., Ulia
Karlsson, kassör. Studiesekr, blev

Evy Ändersson,

tävlingsledare

Thyra Thor, rev,isor Stina KJellahder och Dora Ändersson.
Av årsberättelsen framgick bl.

a. att tre kurser hållits un'der
av hemkonsulent Birgit

ledning

Ljungman och god tillslutnring. De
gällde demonstration av hushåIls-

maskiner, aktuellt på hus,moirsfronten och ljusstöpning. En studiecirkel i städning har avslutats.
Medlemsantalet har ökat med 2

tilt 45.
Bland besiuten vid årsmötet
märks att man skall stödja kyrkans hjälpaktion för arabiska
r. Dit går behållningen
fet 5 ma,rs, til.l vilket
och skänker brödet.

ägarnas avgifter. Yrkandet fram- i Ahlqui,st och Sandin som suppl.

- De nu bestutaoä-'iläSöåi'a"
för redan befintl'iga fastig*reter:

Skolmatsedelrr

Fred.: pytt i panna, rödbetor.

på

efter ajo'urnerades sammanträdet förbund att delta i en informa.
för lite andhämtning och enskild tioq kring kommunproblemet i
överläggning innan man var redo Skara den 6 febr. (rnedverka"nde
blir bl. a. en expqrt fr{n förbunför
- votering.
gällde komrnunatnämn-ldet och riksdagsman Larssqn),
Denna
dens förslag alternativt gn modi- i Ätt representera kommunen va^lfiering av förslaget, innebärande|des fullmäkbiges ordf. hr Johansviss juefering uppåt av fastigbetF- I son och re\tor Öhrn'ell m'ed hrr

Börstig (lantbr. Carl Holm, Prästbolet, Börstig);

Tisd.: köttbul,lar, potatis,

ullmäktige tog två timmar

gig för en debatt om saken. Där. inbjudan f rån La-ndskommunernas

Börstigs valdistrikt: handlande
Ragnar Algotsson, Hjälmsered,

.

hr

slutninosåvsiFtpr

inom NTO:s syförening, vilket
inbringat pengar så att ett bättre piano har kunnat inköpas.
Mötet avslutailes mecl kaffeservering oeh en stuncl fråge-

Nolgården, Vårkumla, Vartofta).

sa

de enskilda fastighetsägarnas ån-l Kjellström). Hr Larsson varnade

ningar.
Ordf. tackade föreningens damer för det arb,ete de nedlagt

Vårkumla valdistrikt: lantbr.
Werner Granlund, Billsholmen,
Vartofta (Iantbr. Bengt Vård6n,

i ärendet.

Kommunalnämnden hade som lägenhet. I det sistnämnda belopsitt eget upptagit hr Vårings för- pet ändrades ingenting från

Karlsson. Revisorer: Sigvard

den, Luttra, Falköping);

därför att ni fullståindigt kommit

ur fattningen öch konstaterar att

Jämkat förslag antogsi

Sten Ahlqvist, sekr. Stina Jov. sekr. Mariann Ei-

>>Observers>> senaste insändare,

som verkligen gör oss glada, först

medlemmarna välkomna.
Titl styrelse för 1961 valdes:
ordf. Sven Andersson, v, orclf.

Gunnar Larsson, Nolgården,
Sköttning, Falköping (hemmansAg. }{arl Andersson, Knaggegår-

INSÄNT

61

nEALr.gJ"rory
MÅNDAG, TISDAG, ONSDAG (23/L

t.

o. m. 2511)

BARNSTRIJMPOR, bomull 1:*, yile 2:-. . DAIVISTRUMPOIi'
nylon 2:-, y17e 2:75, prima elasta 4:90. FLICKSTRUMPOE, pri-

ma, modern elasta 4:90, ribbstick. ylle

1:-.

GOSSKJORTOR

5:90. GOSSHÄNGSLEIIYXOII,, vin'terkval, 2-7 är
f.r. t2:76-!5:75. POJKBYXOB, långa, vinterkval. fr. 15:-.
nESTPLAGG i pojk o. herrjackor,
POJKJEANS, blå, 8:75.
vinterfodr. till vrakpriÄer.-Gossgolfstrumpor bortslumpås. REST4:50.

5:-.

PLAGG i damkappor (årets) 85:-, 95:-. YLLDFILTAR,
LAKANSVÄV, oblekt, 742 cm.
13:*, 15:-, \7:-, 22:-.
br.2:75, dito pr. svensk 2:90.- Extra rabatt vid köp av hel bunt.
Herrtrikå, lång, 5:50, Arb.-skjortor, flanell 8:75, m. m.
17

'
Manuthkturaffär
rYlAnuIA|iIU
IlInnAr.pS
I{INNA&P,-_lg!.ll4.

I{r

Va-siffrors mangd

Våring kände sig som upphovsman till det nya förslaget
snart >mellan buffertarna>. Det
kunde han fördra. Men hr Änders-

Frökind

sons ord om subventioner kunde
han inle fördra.

I

i

Dunkla, puikter?

Hr Erenius hade funriit dunkla
punkter i utredningen kring vafinansieringen och yrkade på ny
utredning med biträde av fackm,an. Han yrkade vidare uteslutning av kommunens andel. Kostnaderna borde lä.ggas på kommunens fastigheter.

Hr Kjellström: Det är VIAK
rri| gjort utredningen - och

som

gjert dön grundtigt. De har ocksåi
haft en expert här för att besvara frågor. Ingen frågade honoml
om någonting, hr Ere,nius fråSade

|

inte.
I fru Maj
I

FuUmäktiges or'df.

lan när

hr Gunnar Johansson t. v. begrundade ingående siffrornas tåg över svarta tavordf. hr Larsson i Luttra analyserade va-finansieringen.

komm'una,lnämndenrs

Hela svanta tavlan i Frökinclsfulmäktiges sammanträdessal på 'centralskolan i

Kinnarp blev full mecl
siffror när kommunalnämn-

dens onclf. riksdagsman Gunnar Larsson i Luttra härom

kvällen inför fäderna lr^largjorde innehållet i de olika
förslagen

avgifter

i

till

va-anslutninfsKinnarp och Slut-

arp.
Det var en elegant och inträr'gande analys. Utom realitet€rna
bakom försilagen fick man emellertid också snart klart för sig

att leda,mölerna behagade ha i hög
grad sina egna meningar om för-

i
l

Larsson: Det är vik-l

tigt att komma till ett beslut. Om
vi nu besluLar enligt nämnden så
kommer inom kort ingen av oss
att grubbla mer över det här. De
här stridsfråg'orna kommer att

i
I

j

]

blekna fort.

kr. till 2.300. Kommunalnämndens ordf. hr
lnun€n m€d mindre belopp än vis-'
sa förslagsstäl are tänkt sig, Motsvarande siinrkningar för fram- Larsson väcljade om frångående
oätå;.u"u"n
vtterrigheter så att ett beslut
t* den förnyadei .åä,tff*"i1ä #:ri,,'ilärti1. av
kunde komma till stånd, fort och
debatten i ful'lmäktige om va-an- för f'astighet om en lägenhet, från med minsta risk för nytt överklasluLningsavgifterna var som be- 1.000 kr. för varje ytterligåre lä- gaode. I övrigt ville han erinra om
kant att länsstyrelsen efter över-' genheJ tiU 500 kronors tiillägg fö" rtt de årtiga avgifterna hade
klagande upphävt ett tidi,gare full-1 lägenhet nr två och därefter 4ffi större betydelse för finansieringen
mäktigebeslut i ärendet. I dettal kr. för varje ytterligare lägenlet. än anslutningsavgifterna.
beslut var avgifterna för fastig- | I detta för'slag fr'amkom alltså Efter >paus>> anslöt sig ordf. hr
hetsägarna rätt väI tilltagna. I tyatlgt >kommunsynpunkten>>. DutlJrh"rr""on til,l hr Larssons vädjan.
Ett ursprungligt förslag till av-i vare berättigat och av värde fö" T"" iedamöter. som ställt förslag
gifter hade lämnats av arbetsst;r- | kommunen att stödja utveckling- vid sidan om nämnden, tog härrelsen. I detta förslag var avgif- | en i tätorterna. X'örslaget tog v'ida- efter tillbaka dessa. Då sa hr Anterna för befintliga fastigheteri re tydligt sikte på att minska "tå- d"o*,o. i Brismene: Om två friar
rätt lågt tilltagna (- lägst bland I righeteraa för framtida fastigh€ts- ihop kan rnan förstå det, men om
genheter frän 2.7O0

också en
"älåi1i.,:","J;ansson, so* meryt.
::r::ffi
,i1",'iål;""i'H":ll :il3åäL:;"r#il: Det var detta förslag som komlägenhet
kr., för fastighet

1.500
I munalnämnden vid fullmäktigu- terlig opartiskhet lett diskussio,r"n,"fOotlarade sig nu inför voteDet tog, som FT tidigare med- om två 1.900 kr. samt för carje i
t"o-rorde som
;ffi#;.åo"t
rägenhet därutöver 2b0'
delat, fäderrro två timmar och en
"'', :å?":t1ääi:i'åä-'"a*åmninnan
de
kom
andhämtningspaus
xllllTi; ffJ"-lä.1ä?;Jil"1'f""ffåx":;
fram till en votering. Denna gav i,tHå#",*tä",ä"?i::il-:11,iäli;#",åLå''"?å':1
av fullmäktige tidigare fastst:iJt- i Bris:mene fick nitton på sin sida.
stort
dubbla
sett
beloppen.
ll
två tredjedelis majoritet för ett av
Detta förs,lag föIl, och fullmåk- ll da. Jämfört med arbetsstyrels'ens
hr Sven Andersson i Brismene tige
anslöt sig till en reservation ll förslag innehöll det dock en
fram.fört förslag, och så kunde
slag'en.

;::;äi;l

klubban slutligen falla.
Hr Anderssons förslag sammanföll rned ett av kommunalnåi,rnnden vid fullmäktigesammanträdet
framfört förslag utom med avseende på två avgiftssummor.
Näminden hade fiireslagit en anslutningsavgift av 1.800 kr. för
b,efinflig fastighet med en lägenhet och 2.300 lir. för dito fastighet
'-d kå låi;genheter. { hr Ånders.
rs förslag höjdes d,pssa sufilrnor

av hr Eniksson. I detta ttirshgll jämkning nedåt av

kom'mun'ens,l

hade alla suxnmor, gällande både ll eng:agemang.

I

tli*il
:*.l;r',*"'lfuFlJ
alltså meningen att

I

i

ta f p S

t

S IU
tätorternas |I nen skulle kornma att bidra med
fastighetsägare själva borde bidra I rzz'ooo. nltisf arbetsstvreJs""u ll irau"" årsmöte i Föreningslokaså mycket som möjligr och kom-11?*-t5^:l"lt" T:T*:1"""..ot1."iillen fredagen den B febr. kl. 19.
r9.o--10,9 tr._|tt. -1"u".u"
munen så lite som möilist.
Enl. stadgarna.
9:.".uli
lo1i
nämndens förslag innebar lätt- L Ärenden:
att
I
t1:*r^19i
hus,bvssare
ilj
to"
nKommunsynpunkten:>
Styretsen.
il:.::"1
Fakam övsrkl.agandet av dettuJl tätorterna jämfört med arbets- I,

*,***+rX'l{.:ii'åFH,

åäå***xixlffistvrers'ensJårsras

I

iffi

.I 2.000 resp. 2.500 kr.
>rSubventionering>
förslag maste ll
Itrr Ändersson förklarade sig ett modifieråt
fra,m. Ett sådant utarbetades av I Hr Andersson i Brismene var i
I KINNARP
avstå från att yrka höjningar av
denna
ytterligare summor i förslaget. hr Våring, en av de överklgande. l:t]r" iöju..ied
lofiiiertnS, linnehållande 3 tägenheter om
|

Hr vårlng >'sänkte>1..t1-T."nlH..t:.o:cn"ul 8;1ast 1-1o"1i*":",llvardera 2 rum och kök, säljes
för
anslutrring av befinflig fastig- l riktur,ins *":
borde
_":öT":";1T-*:I :1 I billigt vid snar affär. 1 lägenhet
het
om en rågenhet rrån 2.000
rör eventueu köpare. Fasbidra med större bel,opp och komI:
l:..tlcl::"1:li
r.:i::::"1i"_,?.llredig
av glestill 1.80, och för dito om två 1ä- I bord€ inte subv€ntioner:xt
lj tiglr"t".r^ är äldre m;n i gott
bvgdein'
ll
sk"ick. rnt. underlättar köp.
Svar till tel. 24 Kinnarn.
Men

i

det hela vore det hans me-

ning att fastig'hetsägarna

t4t'6t'

Slutarps Missionshus

Fröklnd

FLICI(OE och POJKAR, det gåIler
Årsmöte

i

Fröklnd

Söndagsskolan börjar
söndag kI."10.00. Förutvarande och nya elever hälsas välkomna.

24h_61.
Kinna,rPs SAM-för-

Frökintls rnajblommekommitt6
har hållit årsmöte. De av revi-

Missionsförsamlingens söndagssk.

samling

sorerna granskade räkenskaperna utvisade att nettoinkomsten

Förra fredagen höil KinnarPs

SAM-församling årsmöte, varvi
det grångna årets vdrksamhet och
insar4lingar t'ilI missionen redc-

av försålda blommor under
förra året var kr. 301 :85 samt

Ett stort tacksägelseämne för
församlingen är att den sista

skulden På missionshuset blivit
betald.

Årsberättelsen tatade om arbe-

flickor, en På våren och en På
lrar arrangerats i samarbete med SlutarPs missionsförDen scoltbetonade kå"r*fi"e.
ren Urisa Viljor har haft 35 samlingar äv olika karaktär' DessutJm har en juniorförening varit

hösten,

Lagerf örsäljnine.

t4lz-bl.

utställning. Un'der kursen fick
skolorna besök av missionärer'

Ilams

i

Sludarp

veckors

Kyndelsmässotlagen, SAM:s offer-

täItmötesserie.

gåvor, kollekter och vid missionsförsäljningar har under året
kommit in 5.421 kr. jämte'500
kr. till byggnadskassan' Praktiskt taget har redan alltsam-

I

t{ag rned spa,rbössetömning,

l{u g$llsr dnl nlt

mans aisänts och använts för
olika missionsuPPgifter På hem"

Pn$$n tillfätlnt!

Lörilagen den 1t/* ör slstu dagon för vttr st*rn

mafronten och missionsfälten i
nea. Japan och Indien.

i aPril.
På söndag blir det

hå1tas

Vi har ånrrrr err rikha|t,ig sorlnring på våra r*nliriatittrrsvnror:'

special

A.-8. Nardiska Industrilagret

försam-

I"agerf örrli,Iittiu16-

lingsmöte med nattvardsfirantle,
meålemsintagning'och föisami

lingsoffer,

RO$$BACKnftS $K{tLÅ'

till

z[Z-bl.
fastighetsförvärv

Sedan Slrrtarps kyrkliga syförening, Kinnarp, hos länsstyrelsen anhållit om prövning av

föreningens

rätt att

förvärva

fastigheten Slutarp Marbogården 3:8 om 0.2000 hektar i Frökinds kommun, har länsstyrelav l{inneveds rödakorskrets unsen i numeddelat beslut förklader tiden 2-22 februari. Kun'
fastigheten ifråga vara av
sen börjar i ceritralskolan i rat
sådan
beskaffenhet, att förKinnarp torsdagen den 2 febr. eningen får förvärva densamkl. 19. Ledare är syster Jene- ma.
mark, Skövtle. Kursen pågår två
kvällar varje vecka med tre timmars lektion varje gång mecl
början kl. 19. Anmälningar mottas av Göran Sandln t. o. m.
En kurs I olycksfallsvård
omfattande 20 timmar anordnas

kursens början.

l{lHl{arip.

kr. Utlämnade men ej ännu inkomna sparbössor väntas ök{i
sumrnan ytterligarO.
M€d text från Mal. 4 preclikade
söndagsskolsekr. Algot Karlsson

rl

Syskonen Britt-Marie och Raimond Karlsson berikacle högtiden
med flera vackra sånger. Medels
l.jusbilder gavs glimtar från missionsarbetet på Nya Guinea, där
söndagsskolorna har ansvar€t för
den ende svenske missionären på

detta missionsfält.

Ijnder veckan har Uv'arna och
juniorerna samlingar och nästa
söndag kväll predikar distriktsföreståndare Gustav Haag.. IngBritt Akblom och Kerstin Johansson svårar för sången och musi-

I

Tillstånd

hökfnd
tl/l - 61 '

bössemedlen för missionen gav 335

sigxelse.

och insam

slut fattades också om

hölls möte i Kinnarps missionshus. Sa,mmanl'äkningen av spar-

om förhållandet mellan en kristens offergärning och Guds'vät-

Församiingens fortsatta arbete

missionsdag:ar, rnöte

Sandin, Kinnarp. Det beslutades
att för året inköpa 175 stora
och 1.000 små blommor.

Kinnarps NTO-förening håller möte på onsdag kväll i lokalen Vinterny. Programmet UPPtar bl. a. sång, musik o. skämttävlingar.

soelar vitl kvällens

samlingens ar .ete. Församlingen

Styrelsen fick följande sammansättning: rektor Georg A.
öhrnell, Kinnarp, ordf., folkskollärare Stina Olsson, Träclet,
sekr. och kassaförvaltare, folkskollärare Helge Sönnergren,
Falköping, folkskollärare Inger
Eckerlid, Börstig, och handl.
Carl Johansson, Brismene. Revisorer blev folkskollärare Anna Santlin och köpman Göran

NTO-möte i Kinnarp.

SIXTENS ORKESTER

m'is-

sionsfilm. Skolklasser besökte
dessutom missrionsutställningen'
En De äldres högtid varje år
har nu börjat bli tradition i fördeltog också

i

ROSSBACKENS SKOLA, KINNARP.

Utöver den vanliga verksamhe'
ten med rnöten och gudstjänster
har det bl. a. hållits en missionskurs i samband m'ed en rnissions-

i en två

i:

A.-B Nordiska Industrilagret,

verksamhet.

och

lanserade på kr. 4.411 :48 med
en lika stor behållning.

Cii]--verktica- boltenpriser, f öjsäta,vtme-d- b-6 4ap*]8f4a;
gen den 4 febr. Ar.
r e
i stor sort.ering för dam,
kl. vt9, yllevaroi
J..v
herr och barn, udda herrbyxor, jackor och skjortor. Dam-,
barn- och herrtrikå, gardiner, strumpor, clukar, handarbeten m. m.

te bland barn, ungdomar och äldre. Söndag'sskola har hållits i regel varannan söndag. Två sPeäiella rnötesserrier för pojkar och

som visade ljusbilder

att ränteinkomsterna uppgick
till 183 kr. Räkenskaperna ba-

noall$ttlurr

Visades.

i

- 6t.

Er!

-

ken.

|(innaueds CP"aud,'
håller årsmöte måndagen den 6
febr. 1961 kl. 19.30 å KinnarPs

KINNARPS

MISSIONSFITIS
Ärende enl. stadgarna. Kom- Söndagen den 5 febr. kl.

Pensionat.

munalkassören lämnar redo-

görelse över

kommunens

Medi missionen

i

17.00.

centrum.

mötet Ett möte för alla åldersgrgpper.
tal
sparbössetömnärv Sång
merll. Gamla och nYa mecll. ning och offerinsamling för mis-

Efter
bl.
disk Utlottning

verksamhet.

sronen.

hälsas välkomna.Styrelsen

t

L

Kläder åt flyktingar insåmlas

Frötlnd

|(innevsds
Insamling

Böda Kols

- bt.

Vid mötet på söndag kväU i
Kinnarps missionshus talar distriktsföreståndare Gwtav Haag,
Furusjö. Med säng och musik
medverkar fröknarna Ing-Britt

19.30

Ekblom och Kerstin Johansson.

Uppvisning

i

m. m.

till Svenska Röda Korsets KongoI samband med insamlingen tiil
Kongo göres också en insamling
av kläder och filtar till flyktingar
i Tyskland, dår det ståndigt är
behov, därför att nya utblottade
flyktingar kommer. Det är atl

lt|,T,0-lörening
håller MöTE i lokalen Vintorny
onsdagen den 8 febr.

vänta att Kinnarpsborna ser efter

kl. 20. Mu-

som kan undvaras och lämnas
sik och sång. Skämttävlingar vad
till denna behjärtansvärda sak,

m. m. Alla välkomna!

Ordinarie årssammanträilo meil

Kinneued nt,

fl,

soclmats

hinUslföreninU ffi, b,0,0,
hålles på pensionatet i KinnarP

j

l

UV-kåren ombesörJer hämtning
av gåvorna vid anmälan pA tel.
229. Gåvorna kan också lämnas i
missionshuset. Svenska Alliansmissionens Tysklandshj6lp förmedlar sedan gåvorna till flyktingarna.

r

tisdagen ilen _21 febr. 1961 kI.

Skolmatsedeln
den

Ärende enligt stadgarna.
Styrelsen

..

tslz'Lv

Hos kammarkollegiet

vtdtog ileliddes å,rots träningspris ut och do som deltaglt fll-

begär

Skandinavisk Maskinuthyrning

i Börstig att få förvärva

ett
markområde från Prästbolet 1:1
i Börstigs socken. Kollegiet har
omedelbart överlämnat ärendet
till stiftsnämnden i Skara för

Slutarps fdrottsförening har

deakap a,v Allsn Ahlqvlst. Innan

do egontliga

men

f.on 229.

13-18 febr.

pannkakor, äppelTisdag: köttgrotta, potatis,

ar i Tvskland.

Insamlingsmötet för' Kongo-

de till handling'arna. Äv verksamhetsberättelsen frarngiok bl; a. att

vidare.

föreningen har ett medlemsanta.l
av 98 st., varav 10 hedersledarniiUV-sekreterare Tord Wikström
ter. Som tidlgare nåimnts bela.de
besöker Kinnarps UV-kår denna A-laget fjärde plats i Norra Vii"stI
vecka. UV-sekreteraren medver- I götaserien och B-laget blev tvåa i
kar också i fredagskvällens ju- i I''loby reservserle, vilket renderaniormöte.
de de sistnåimnda VFF :s bronsDistriktsföreståndare Gustav jetonger. Revisionsberättelsen godHaag predikade i söndags kväll vid kändes octr st1'relsen beviljades
mötet i Kinnarps missionshus. För ansvarsfrihet för 1960 års förvaltsången svaracle fr'öknarna Kerstin
ning. Styrelsens förslag till arJohansson och Ing-Britt Ekblom.
bets- ootr ekonomiplan för 1961
Nästa söndag blir det söndags- godkändes. På förslag av styrel- i
skola och i eftermiddagens möte sen beslöt årsmötet enhälligt att
medverkar pastor Nlls Funke med kalla köpman Olof Nilsson till he- |
fru.
dersledamot av föreningen.. Sty-l
relsen hade även föreslagit att I
vaktmästa-re skulle tills?ittas för.i
det- i
och oe[I'ång:avalten ocn
av Tångavallen
skötseln av
I

I
I

I

I

H0da

naeu

ta, blev även årsmötels beslut.
Tillsatt i denna syssla blev Len-

I(orsel

nart Karlön.

Ordf.-posten vakent

till

SAMKVÄM i Centralskolan, Kinnarp, onsd. d. 22
febr. kl. 19.30.
Sång och musik. Uppvisning
i olycksfallsvård. Kaffebjudinbjudes

ning. Kollekt

råkost.

Onsdag: ärtsoppa, ostsmörgås, apelsin.

till

Allan Ahlqvist, vilken sedan
1952 varit föreningens ordföran-

de, undanbad sig återval På denna
Dost och då va,lberedningen inte
i,ade någon annan kandidat uPPsköts detta val till €tt extra sammantråide i mars månad' TiIl stYrelseledamöter för en tid av två
år ornvaldes Elof Rehn och Lsnnart Karl6n. Kvarstående i styrelsen innevarande år år Gustav Gus'
tavsson och Sven-Olof Johansson.
Tlll suDDleant omvatrdes Mats An-

Kongo.

Hjärtligt välkommen!
Styrelsen.

Torsdag: special.
f,'redag : fiskfärskotletter, potatis, gurka.
Lördag: grönsaksstuvning,
korv.

derssoi-likaledes för två år och
kvarstående hår är Karl'Erik
Lundin.

övriga val utföllo enligt följan-

de:

Iiläder åt flyktingar

vederbörlig åtgärd.

insamlas denna och nästa vecka i KINNABP. Klädpaket kan Iäm'
har hållit årsrnöte på Kinrarps nas i Missi,onshuset eller hos Algot Karlsson. Vid anmälan på
pensionat. Till styrelse valdes Arvid Andersson, ord,f., Bror Anders- telefon 229 ombesörjer UV-kåren'hämtning. Klåderna kommer
son, v. ordf., Erik Gustafssonl sek- seclan att av Svenska Alliansmissioneus Tysklandshiälp förmedreterare, Arne Olsson, v. sekr., och las till de nödlittande flyktingarna, Det planeracle mötet med inBertil Kjellander, kassör. Reviso- samling för Kongo-hjälpen har måst uppskiutas.
rer blev Gumar Ericsson och'HerKinnarps SAM-församling
bert Aldersson. Om;bud vid dis*

Sixten Lindberg.

Till

ägaren Klas Vanberg, Lövbo'
Åiarlr, hdl avlidit. Han var föPd
I ' Kimeveid' 1882 oeh "in*tf'ttade.

landstingsvalkretsens stämma val-

des Hilding Våring, Karl-Ärne l,I

Alex Johansson.
Omib'ud i kommunkretsen Lennart
Pettersson, Ilarry Lagerstrand,
Daniel Aibrahamsson, Torsten
Gustavsson o. Karl-Arne Adamsson. Till ledamöter i resp. SLU:s
Adamsson och

Samuelsson

Erirk

Gustavs'son

och Reidar Sanf,redsson med Arne

I

som ersättare.

I

ledamöter

i

fotbollssektionen:

lKårl-Erik Lundin och Olof An-

tillsättes av
la.erssgn. {En ledamot
stvrelsen).

iagledare: Karl-Erik

Lundin

ooh Olof Andersson. Val av Ytter-

två sker senare,
li,gare
-Biljettförsätiare:

Anders Andersgon, John Älexan'dersson och
Reidar Saffredsson.

Klas Vanberg. !'örre hemmans-

ombud vid

Revisoret: Bengt

!

I Setterberg oah

Kinneveds CP-avd.

triksstämm,an Bertil Kjellander o.

förhåtrdlingarna

tlgast i fotbollsträningen vår
Per-Uno Gustavsson, Rolf Karl6n och Kurf Ila,rl6n.
Styrelsen och fotbollssektionens
berättelser lades med godkännan-

Det blir Svenska Äiliansmissio-

sympatiserande personer

19.30.

Markförvärv

då måste anmäIan göras På tele-

så hämtning av kiädpaket,

hjäIpen har måst uppskjtttas tilis

hjälp.

Kinnarps

hållit årsmöte under ordföran-

lund, Falköping:, som återkom från

Skog-

Kongo förra året. Insamlingsresultatet kommer att överlämnas

Styrelson.

ar:ps missionshus eller hos Älgot
Karlsson. UV-kåren åtar sig ock-

nens Flyktinghjälp, som kommer
att förmedla gåvorna till flykting-

har kallats missibnär fru

olycksfallsvårtl

Årsmöte med'q\l.
SLUTARPS IF

insamlingsmöte för de nödlidande i Kongo planeras till onsdagen den 22 febfirarl Som talare

Ett

Arsmöte

1612.-6\-

Denna och nästa vecka Pågår
en insamling: av kläder för flYktinghjälpen. De som vill stödja

hjälpen åt de nödlidande, som fått
fly från hem och ägodelar, kan
lämna sina gåvor antingen i Kinn-

Kinnarp för

Kongohjiilpon.

Onsrl den 22 tebt.

kl.

i

i Kinnarp.

F

I

estkornmitt6: stYrelsen.

Uppbördsrnän: Bengt Samuels-

i

för många år sedan till Smulådi son,-Rune Sandön oeh Kurt Kardär han ägde och brukade Bergs- i l6n.
:
Idrottsplat.*styrelse: Lennart
bensin och fotogen, 6 månaclers gården, Bl'edene, tills för c:a tioi

och SLKF:s stvrelser valdes Ar-

år sedan då han bosatte sig Karldnjjoch Arltrur Andersson. I
Åsarp. Den bortgångne söries denna ingår även Gustav Gustavsnärmast av barn, barnbarn, en son, tillsatt av Frökinds kommun,

son,

lrr'öder

garanti.

syster bosatt i . Vdrtofta och två ,Som kassaförvaltare valdes

vid Ändersson bch Bror Anders.
Efter m.ötesförhandlingarna ser-

verades ka.f,fe och företogs den
sed,vanliga utlottningen bland närvarande medlemmar. Vinnare blev
Sixten Lind,berg och Helmer
Trygg.
Kom,munalkassör Hildirg Våring höIl ett m,ed intresse åhört
föredrag och redogjorde för en del
aktuella kom,munala angelägenheter och det ekonomiska läget inom
.I''rökinds kom,mun.

Försälj. Tage Andersson,
Tel. Kinnanc 126.

i

USA.

G.

Gustavsson.

Till onlbud vitl VFT':s årsmöte
Skövde valdes Gustav Gwtavsson och Lennart Karl€n med Elof
Rehn och K. E. Lundin som ersättare.

i

$lularN

lt

Valet av ungdomssektion UPP

Fotbolls,träningen tar sin bör- sköt-s till ett senare föreningssarnjan tisdagen den 17 ds. Samling i rnanträde.
i I'öreningslokalen kl. 19.

l-

Nya besvär i Frökirrd ^'/''r't'

Kreatur$- och Ltisiireauktion

angående va-avgifter

hommer att hållas frodagen den 24 febr. 1961 kl. 12.00
då lan,tbr. Ferdinand Johansson, Ledsgården, Slutarp, på
grund av gårdens försäljning låter försälja:

Ett 10-tal fastighetsägare i Kinrtarp och Slutarp har i
skrivelse till länsstyrelsen överklagat Frökinds kommunalfullmäktiges vid sammanträde den 23 januari fattade beslut

nötkreatur: därav'7 kor de flesta högdr. eller nyl st. bet. kviga,3 st. kvigor 2 är,7 st. kviga 1 år.
' 3 st. håstar: 1 st. sto 14 år prem. A, dräktigt, 1 st. sto
8 år prem. B, dräktigt,, 1 st. sto 4 år frisedet. Mycket lång
och god härstamning. Körda såväl par som enbet.
Svin: 2 st. bet. ungsuggor,1 st. modersugga, 13 st. grisar 8 veckor.
lllaskiner och redskap: självbindare Viking 4 \/4,, slättermaskin överurns, såmaskin överums 1Z b.skiv nästan
ny, hästräfsor, släpräfsor, ringvält 3T ring., fjäderharvar
m. sladd, lättharvar, gummihjulsvagn, flak, järnvagnar,
lastvagn, håvor, medbotten, 2 par slädar, B st. häs,tplogar, överums & Virginia, baljor, fönster, slipsten, länk,
tjuder, viresträckare, gödselkärror, transportfl. sil, div.
12 st.

angående engångs- oeh årliga avgifter för kommunens vatten- och avloppsanlåggning i Kinnarps och Slutarps stations-

kalvade,

sarnhällen.

Vid kommunalfullmäktiges Itr. för fastighet meil en lägensammanträde den 23 januari het och 3.000 kr. för fastighet
förelåg till behandling, fram- med två lägenheter.
håller klagandena, dels ett för- | Klagandena anser, att de be-

slag från kommunalnämndenlslutade anslutningsavgifternar
till anslutningsavgifter och dels I för befintliga och framtida fasväcktes ett nytt förslag av hr I tigheter inte står i proportion
Sven Andersson m. fl., innebä- ltill varandra med tanke på de

rande att anslutningsavgiften I kostnader, som nedlagts av nu'
för befintlig fastighet med en[varande fastighetsägare för
lägenhet skulle utgå med 2.000 | ordnande av vatten- och avlopp.
kr. och fastighet med två lägen- lEn värdering av de ledningar,
heter 2.500 kr. Vid företagenlsoln dessa fastighetsägare låtit
votering segrade det sistnämn- lutföra, skulle ge vid handen, att
da förslaget. F'ör'framtida fas-lden skillnad mellan befintliga
tigheter lnnebar beslutet 2.5001 oeh framtida fastigheters- an-

handredskap m. m.

Loginventarier: tröskverk Vrestorp dubbelrens. injektor m. rör o. böjar, 22",hackelseverk, gröpkvarn Nirvana
Et mekano 7 7/2 hkr., tomsäckar, drivremmar

*..1:*""
Till säkre, kände

köpare lämnas

äganderättsförbehåll. övriga
jan.

6

slutningsavgifter

mån. kredit mot

i

enlighet med

i

det av kommunalfuilmäktige
ungden 23 januari fattade beslutet
domskrets a5/z-61.
inte
är rättvis.
hade i måndags årsmöte i KinKlagandena hemställer, att

villkor vid auktionens bör-

Kinneverl-Vårkumla

j

l

1

i

KORVSERVERING.

neveds prästgård. Årsmötet inleddes med psalmsång, och där-

I

I

Vid förhandlingarna genomgicks räkenskaperna, vilka ut-

FORENING u. o. o.

12-14

I

efter höll kontraktsprosten Erik
Malmensten en andaktsstund.

JORDFORMEDTINGEN

STORGATAN

l

|

I

visade en behållning i kassan å
278:44 kr. Efter företagna vali
fick styrelsen följande samman-

FALKCIPING Tel. 12348

j

länsstyrelsen måtte upphäva;
kommunalfullmäktiges beslut i
ärendet och återförvisa det för
ny behandling, enär beslutet vilar på orättvis grund och kränker klagandenas enskilda rätt.

|

{

KINNARPS
Andersson,
Svenstorp, ordf., Margareta JoMISSI{}I\SHTIS
hansson, Fröje, v. ordf., Solveig,
Andersson, Halsarp, sekr., Ma- Itissionsnröle för hela familjen
rita Oskarsson, Fröjeredsled, v. I söndag kl. 15. Liberiamissionäri
sekr., såmt Jan-Erik Gustafq- Ingrid Johansson, Floby. Sang
son, Glaskulla, kassör. Till revi- av Ing-Britt Ekbtom och Kerssorer 'utsågs Birgitta Gustafs- tin Johanssorr.
lllanse!iskl möle onsd;rg kl.:
son, Kinnarp, och Stina Johans-

sättning: Karin

SLUTANP.

i

i

MÄNDAG. TISDAG och ONSDAG, då

LAKANSVÄV, blekt, 140 cm.
LAKANSVÄV, oblekt, 140 cm.
STRUMPOR, herr, dam och barn

i bomull

I

fr.3:70

1

|

> 2:65 son, Hulegården. Nästa unCblir måndagen den 2?,'
> 1:50 domsmöte
mars, då ungdomarna är in> 5:90 bjudna till prästgården på
..... > 4:90 >påskäggssup6>.
i

.

HERRSKJORTOR
DAMBLUSAR

]

vi utförsälja:

och non-iron

BLÄKLÄDER, EALATUM, LINOLEUMMATTOR.
SANDALER, dam, barn och herr. GUMMISTöVLAR, dam o. barn, samt div. andra varor till fantasVälkomna och Ni gör fyndköp
tiskt låga priser.

I

-

SAMUE[,SSONS
Tel. 119 Isinnarp.

Efter kaffesamkväm kom

en

19.30. Evangelist Olger Äxels-,
son. J)uellsang av Kerstin ochj
Margit.
.3

r' q

:1

,

i*r

å''S

uppskattad programpunkt, då
P!ISSI{}i'iSf}t:l{
Margareta Johansson, Fröje,
"{',U'!'v,'[:,,!,:'
W S'I
Ir.4.;llf t,.1 äifl
och Monika Johansson, Alarp,
gladde alla de närvarande med anordnas i samband med sönduettsång. Så följde en lärorik dagsskolan pii söntlag kl. 1CI.OCI
och intressant frågesporttäv- under medverhan av lng-Britl.
]

l

:

I

ling.

I

Ekblom, Iderstin Johansson,"
Vid årsmötet såväl som vid'\ Yngve Johanssou, barnen och
I

l

alla tidigare ungdomsmöten an- | låra,rn:r.
slogs >kaffepengarna> till nåInsan.ling giires för Kongo.
got välgörande ändamåI, så nu
Väliiomna i
20 kr. till Lutherhjälpens Pale- |
|

I

Skolmatsedeln

ueds $LU-aud,

februari. l(inne
Måndag: Pcitatisballar, korv,
har möte i NTO-lokalen, Kinn'
lingon.
arp, fredagen den 24 febr. kl.
Tisdag: Bruna bönor, stekt
20.
fläsk, potatis.
Prisutdelning. Servering samt
Onsdag-lördag':

för tr'rökind 20-25

Lov.

musik.

Tävlingsnämnilen.

stina-aktion. Folkhögskolan 1i
Hjo och Missionen har tidigare
blivit föremål för gåvor. U.tg- ,
domsaftonen avslutades med
psalmsång samt gemensamt Fader Vår.
I

I

i

i
|

H@
fium lnod

kokvrå

hyresledigt i Slutarp. Centralvärme. Tel. 99 Kinnarn.

FALKOPINGS TIDNING. lördogen den 25 februori

1961

Kinneveds m,

u":Tj"::"Ltj_?:::.
j Årsmöte med Slutarps
AV SratrsttsKa -^-.*_,.-.-._^
centralbyråns

Frökind

ii; I
I

nu föreligganae ueratteise

fl.

rochnars

Ilingstförening
hade

i

tisdags årsmöte på pen.
i Kinnarp.

sionatet

missionsförsamling

munernas finanser år 1gö8 i srutarps nrissionsförsamring var
i
Kinneved-Vårkumla lokalavdellframgår att Frökinds kommun lunder. tisdagskvällen samtad tilt
-'-'-; l1ämnda
är hade
---- inkomster lleddes
rtrrrö av
ning
r!!r
RLF
i'v
l#n:t::"T:":':i:,Y:*.,3""t,^::';
| ,-, ,,,
mecl en andaktsstund ledd
J
o.l .kTl;lav
pustor ynsve Johansson. Ärs-i
ihar haft årsmöre och familje-lj:,T:ll^":^:,:j.!i9*9
lsamkväm i förenineslokalen. I tallnKomster ) som uppglclr ttll lmötesförhandlingarna leddes av
lSl,to*^
lrnalies 0,75 miljoner kronor. lköpman Nils Evaldsson.
illlföres hingstarna i allmänhe1,
minskar frän år till år blir
i

I

i;*i turlU:SrXiiJT"T;l"HIl5,!rui:iåi"löil"T:""'å*::l!:I$Hrytiji;Jxi:;;l1"ryil"s::
avgående.ty;J;i;;;-l:||]:,.],05 mlljoner..kronor
ilmoten. En myckät grädjande

De

sak

i3::1T:::

möterna omvaldes och st;,1s1::1,".1ltilql-9."; liåo#-",?åTå:."H|:,.11fj"*"*::
arbetet brand sönsen består av orcif. ;;rä';;- ltao*T:"::: Ytgft"l_l"der åretlrramåtsående
dersson,

v. ordr. E.jk.;#*;;,luepcic\.t1r.1,öb mirjoner

hingst liallningen härigenom
icke etcnomiskt lönande. orn
stalsbidragcn till stöd åt häst-l
aveln upphör.
l'öreningens hingst Bosco i]
ilar undcr 1960 betjånat 35li
i

1

I;"-l*äg::I:å:ä;Hi:"T"lllä:il**,;
bland de_ största utgiftstoas"an under året

gekr. \raldemar, .Iohanss--;:--;. I nor. omslutit kr.
|
-- i,..--lposterna märktes gndervis-i7"498,
vilket al
är ri?uu
1.400 Ktmed arr
kr. rrt.u
än
LutucrvröA^r-- Bengt
D^--r rr:.'r:-, kassör
sekr,
Vård6n och
l"y'::'i:'
-urdr^rED
Herbert Andersson. ö.-:.----;:ottc".jt{- Iningsväsend:l -.9,0,40 miljo-Jrtfrå'T,l,i:,ffedamöter:om var i
och socialvården
uurr
Duurärva'uc' rlreu
med I r,,e^,^^,^r^_-ra1 ^relseledamöter är
^,* avgå omvaldes nämligen
Göran
KarlI'j':^^'"'.:Y'
I tur att
-t*': ln""L"ono"
"
10,48
milion"u"
K:Tyln.T*lNiis-nvaroJ!9n,
Lars Fredriksion
stedt, Torsten Gusta,
.k"..
ocn lrarta wiirierms.'or,. tltt
skulder vid
4r' oqvvårets slut belöpte sig
,.rpp-:i l;;;;:,^;-:'?:;;""å:
r{a rt- Ä rno Adamsson
o u.*..^-"*11,,::t
I
I
"':.:'""'
Karl-Arne
Slvrel- l":l::*:'
o*l
ses'ppreanter
vardes iJ}i:";. l:ii*t^j:Tli:.1:",H:":11?l
-är*.i""arä.r'.r""kr. var rångfristiga. D" llå?3i-T,Tåtr
"Hgfri3"ou?.,:::
vnsv" Johansson
med Forke pet_
lh;;;ä;,
lmiljoner
I
egna
ronoerna
uppgtct( vld Sam_ I tersson """!"åäs.qr."iröreståncrare
pi,_^som vice.
A -r^-^^^rr^-r^
|
Birger Andersson,
^
ro,;.
+]11:
1: Il;;;";;.'-^^
hansson, sigurd Johansson,
omvardes rForkJ
rrurv4luEs
UrKe pettersson
reLLeI.SSOn meo
med
Lr^n^r
/DpI:' \
rpR.T{)
,|
Sigvard Andersson, Lars Ec- ''-'"'-""
IAsta Johansson som vice. övrisa
lärare_-blev Augusta Abrahamst{erlid och Bror Ändersson. Re.i
-r r- , ,
visorer brev Bengr Nilsson,
avsrutos.
1'tt'o av- å"*i,#'i11:?:1"å,"ffi::å:Hå#:
Sven Andersson och supplean- Ilnx-r,r""_
I samband med årsmöte
staben för juniorerna utgors av
ler Birger Anderson och Karl-lslutar Kinneveds Röda Kors- Folke Petteisson, ordf., Asta JoErik Andersson. Till ombuci
:
lkrets sin olvcksfallsvårdskurs,hansson' Augusta Abratramsson

itc)n.

De styrelseledamöter som
var i tur att a'rgå orirvaldes
och styrelsen består av Valcie-

rnar Johansson, ordf. och kas.
iör, Torsten Gusl.avsson, vic.
ordf ., Äke Gustavsson, sekr..
samt Torsten Andersson, Niis
Larsson, Eric Fransson ocil
Ifurl Lagergren. Styrelsesupp,leanter Gustav Oskarson, Allar:
Jorallsson, Lrnnar
Johansson,
Linnar nermanssol]
Hermansson
Ii
icch ll,agnar Vighoim. Även re.
visorerna Eric Gustavsson och
Gunnar Erickson samt revivid ränsrörb.undssrämmo.
I ö;;: I ::$r":il;,j;il1H"å*Tå11å"tt $!- sorssuppleanlerna Hilding Vä""i- l*J ."t!""t1G""pp"i."r"e
,les, förutom ordf. som är själv.
ltralskolan i morgon, onsdag, kl.lter Johänsson äch Lyclia Sand6n. ring och Gustav Vård6n omskriven, Sigvard Andersson ocir l19.SO,
lRevisorer blev lvar Gustavsson valdes.
Bengt vård6n, suppr.
Stämman god.hände ett begl:.
kr. ti,, slut
son och Harry Johansson. Stu- 1,^I::t-:g:1"*:i-il:i::_I3,:1."i.lTllärålliä'jJ";oo'
samt f^?ij"$T: Per-iÅsarps missionsförsamring,
av styrelsen att teckna en
100
lJenemark
diekontaktman blev Verner'IOlof
Jenemark, Skövde. På pro-li<r. til sÄM och 2b kr. tili vMF. andel på 100 kronor att använGranlund, kontaktman med lgrammet står även kaffeserve-l Följancie omtrud valdes: Svens- das av Skara m. fl. ryttarförJordbrukskassan rorsten
."*,,
T:1?l1T.t:ifrlålt*ä:ilå1,3ååiiåT.l å",t: eningar samt hingstföreningen
.Gus-llllF lpptages
'å1*-_o."t'
tavsson och Karl-Arne Adamsför
nödlidande ilsionsrörenings årsmöte !'oike pet- som bidrag till att inköpa Skallekt
lKongo.
son.
__-l t"rsson, SAM:s distriktsmöte raborgs Läns HushållningssällAbrhamsson och Eveli- skaps visnings,hali i Skara. .
Efter årsmötesförhandiingar-lMissionsrnöte i Kirrnarp' på
Andersson'
z't'7t-61' lAugusta

I,i.-.to"o*;-di"å,;i;r#;i

t'

":l.

i

nar eiav

Ilric

Andersson. Stäns-

rorp, informaLion om

att verka.
Efter ka.ffepaus

$urlrlrlclkommer aLL vel-l(;l.

il;ö

i ::lu"*. ..

Ina

i Kinnarp
NTO anordlar en sy- och paketauktion på onsdag i lokalen
NTo-syauktion

l""f il'"",i,1:$ff1"HäH?,3yi.'_l,,,flxåJtt';"""",t,ål;';l ff;,J::
var rluts Lru, sKur'I irurrD!ru-DnLrruvrr,
sköroch ledde
ledde en
en eftermtd_
eftermid-lsioxshusskulden,..vårtrögtid,
l.glonsnlts
lsionshus ocn
med vittnesbörd,'idefest, missionsförsäljning och

utfördes

en

idagsgudstjäns.t,
i:ång av r\{argareta r";;";;l-uå?J#lJ"Tluä*u, en insam_l;ilTr#'1itrj,1"'Tålillåå".""åi1i Vinterny, Kinnarp, varvid bl.a.
Fröje, och musik av Östen An- lling av kläcler föi t'lyrrting.rr;atpen. lbarnmöten ryT_! tältmöten till-t hr Josef Jakobsson håller an.
dersson, Allan Thor och Stie I Nästa sönclag hålles missions-lsammans med Kinnarps missions- förande bch visar ljusbilder.

Jorran-qson, vilker
v'^EL tivtigt
l::-t:J-X::j"1T:q"d3c:llj:_f!:.'-:.
nqrrc i rÄrlrondliho.Dr._
"':'_":-_:i:
förhandlingarIngrict-Johansson fr. itoi;#j"g;
"pp: lmissionären
I Under en paus
skattades. Så visades en vacke
kaffe och tilt sist
li;lä;äi* "ch visar föremål från lna serveradesEvalclsson
alla som
,iilm från Tyrolen och sist er lsitt missionstand i Afrika. Sånglta.ckaae-Nils
I munter skämtfiim.
loch musik utföres av Ing-Br.itlrtiänat för'samlingen under året,
avslutades med
och Kerstin Johanison'
e.Uatttingen av kvällen. c:å

]

IZO t<r..

lEkblom
*- -----:går till Lutherhjälpeni 1

l:ltit^t"t:-,1ffötet
"""t"""'"
1""

[Pa1estina-aktion.VÄLKo19{MENTILLii-.-...,.^.-"'"'.']:!..-f
Missiolrärer frå,n landet vial

peppark'sre.ixi,,*.j.l" NflO-S
tlrt!n/.t'
! 4 v

I'

I

i

Farniljeeudst,iänrt i Slutarps
ni..-i^,*",L,.-

Skolmatsedeln
för l'rökintl 27 febr.-4
,

I

i

mars.

Månd. : fastlagsbuilar, kanel-

mjöIk, ostsmörgås.
Tisd.: fläsk- och grynkorv, potatismos, gurka.
Onsd.: grönsakssoppa, ostsmörgås, apelsin.
Torsil.: köttfärssås, potat,is, rå-

u
f:'::::1"
misii,onshus.
I På söndag' kl. 10 anorrlnas en
p:i'rlndag efter'nriclclag. ånord. Sy- och paKrrrauKrroN i :T:lJ:.1i*:r^1:'^l..llllTt1 TTkost.
sionshus rrnder medverkan av sönnas ,''Kinnarps missionshrrs etl
agsskolha rnen, lär.'arna, Ing- Fred.: fisk, potatis, dillsås,
missionsmöte, som komrner atl i lOkal Vinterny, Kinnarp,
ritt Ekblom, Kelstin Johansson
fånga aila familiemediemmars in.
apelsin-russinsallad.
h Yngve Johansson, I denna Lörd.: risgrynspudding, lingon,
tresSt. Fröken Ingrid Johans-co!, onsdagen den 1 mars kl. 19.30.
rdsljänsf
gör'es
insnmling
för
missionär i Liberia" tolltTu,I
korvsmörgås.
vartofta, be3-t-i .loset Jakobsson,
-'"^-l
svältande bårn.
berätta om lanclet, folket och tien-"*Il,
:l k.istna
rättar och visar ljusbilder.
missionen. vi"ni"* ä"
nografiska föremål kornmer "ia.tt Musik, kaffeseryering m,m,
göra skildringen ärrntt mer fängs- Gåvor mottages tacksamt.
lande. l\'tötet kommer att inr'amas
Kom mu nalfu | | mältli Uel edam öte r
NTO.
med sång och musik av Ing-Britt
*
Ekblom och Kerstin Johansson.och övriga intresserade i Gudhems, Frökinds, Vilske och Vartofn{ötesledare blir Algot Karlsson.
ta kommuner, inbjudas till överläggning och diskussion ang. den
Onsdag kväll hålles evangeiiskt
möte undel lerlning av evangellSt
planeratle kommunreformen, i Friggeråkers bygdegård, fredagen
Olger Axelsson. Vid cletta tillfålle
den 3 mars kl. 19.30.
merlvet ka:' I.ielst in och lTa r git
.rl cluettsålinn-.
Intresserade.
,

I

j

i

qlt-61.

tglt -6v'

Söndagsseger för Slutarp

Floby IF på sön'lå
på"$kvaÄen
i e&.match mot Kinlrarp,
mycket
årstitlen
för
prestera
en
i Ftoby.,Ilemmaklubben kuhde
bra plan och Floby IF:s tränare Arne Westerling har all anledning att vara nöjd meal sina atlepters spel. Resultatet 6-2 i hemmaf,avör får anses tättvist, men någon orättvisa hade heller inte
skett om Kinnarp hatle fått ytteriigare något rnål'
fick en lyck-osam
\ Nåeon spel- och spelarklitik I Hemmalagetredan
efter l0 milsf<afi iri inte gå in på så här efter lintedning och
var ställningen 4--o cf'.Hal;;;i" --åt"nä" för säsongen, men I nuterHaller
gjorde ett..äkta hatl.å, -i'"r."t kan vi säga u1t l'totry,rald planens
gigant tillsammans
ii"ar;'i"
rår prr
h'a lag
lio i hr
Itric år.
ett bra
tydligen får
. Det

var rekortltitlig vårp""åiä" i fotboll,

dagon lultade sin A-otY&r

att Kinnarp haft någon egentlig målchans'
sedan halvleken ut, utan

aDispens

I

61.

andra halvlek

som slutade 2-2, bt+te man ut
tre man i KinnarP 'ch det blev
med ens lite bättre spel från det

från byggnadsförbuil.

Länsstyrelsen har metldelat
skolvaktmästaren. Valfrid Jo-

Itj Zeidler fick i halvlekens
början förtroet-rdet att läggå en
straff, men den sköt han okoncent|erat långt utanför. Istället
var det Floby som >>målade>>, nu
ett bostadshus på tomtplats, av- genom hy. Urban Svanström, På
sedd att avstyckas från fastig- en retur efter en Hallberg-kanon
trävirket. Kinna.r'ps hy. Arvidsheten Fastorp Hulegården 2:3 i ison
reducerade till 5-1, och 5-2
F rökinds kommun.
or'dnade Fleming Torstensson efhållet.

hansson,'Rossbacken, Kinnarp,
tillstånd att utan hinder av rådande byggnadsförbud uppföra

Emanuelsson ser på
våinster hälsar Per-Uno Gustavs'

Kart för årets första fotbollsmatch' Karl'Erik
nedan Hans Classon, Äsarp,
son" Elutarp, välkommen

till

till

årets första fight..

I årets premiärmetch i fotboll, som spelades på sönttag fOi-ia@, tog Äsarp omot Sluta,rp i en träningsduell, som spelades på
cilfiförår'stidonmyckettqrrtochbra,unilerlag.Gii,|rternavann
mål tlllverkado i andra
rypgörelsen metl 4 mål mot 2, samtliga
holvlek. Företa halvlek hade Äsarp flera goda målchanser, men
ilet sköts B,Ut för illa, för att det skulle ge reeultat' Ilenna halvlek iorrte Äsarp vunnit men ståillningen i paus var oavgjord 0-{}'

t andra hålvleks 13 min. tog hh. Kurt Rylander till 1-4 och
Stutarp ledningen, 1-0 genom cf. för det andra reduceringsmålet
Bengt Hermansson. Samme man svarade vi. RoY Andersson.
Om spelet kan för övrigt sägas
gjoräe 2-0 fem min. senare och i
det stundtals visades rätt så
få min. gjorde vi. Ingemar'Ung att
dock matta3-0. 4-0 till SlutarP gjordes av goda kombinationer,
i slutet av
cf. Bengt llermansson några -min' des tempot betydligt
I Äsarpslaget visasenare.'Ätt döma av de många andra halvlek, Classon
sin gamla
målen som SlutarP gjorde under de vh. Hans
tycktes
kondition
goda
och
stil
halvandra
min.
av
25
de törsta

telt kunde man tro att det var inte saknas.
I Slutarpslaget var det försva'
mycket överlägset i sPeI, men så
ret med ch. Per-Uno Gustavsson i
va,r lnte fallet.
mest över'
Spelet i andra halvlek var gans- spetsen. som visade det
Karlka iämnt och ÄsarPmålvakten får tveande spelet, Domaren
Trädet, hade
uog tu På sig en hel del av skul- P.'ito Pmuttuelsson,
aei titt de många SlutarPsmåIen' en ganska lätt uPPgift. Sven.
I den 33 min. reducerade Äsarps

Kristen mlssion blanil ile svartå, i

i Kinnarp.
Missionär Ingrid Johansson berättade i söndags eftermiddag nåLiberia presenterad

ter frispelning av hi. Bo Ivarsson.

I

i
|

J

Flobytränaren Arne Westerling
satte punkt och slut för målfabrikationen genom att elegant slå en
straffspark i mål utan chans för

got om folklivet blard primitiva lLars Westerberg i Kinnarpsmålet.
folkstammar i det inre åV neg€r- I f det segrande laget var centralrepubliken Liberia vid Pepparkus- 'linjen mv. >'Putte>' Paulsson, ef.l
ten i Äfrika. Missionär Johansson, Harald Haller och ch. Eivind Josom är utsäird av svenska pingst- sefsson, vårpiggast.
församlingar, talade också om de
Harry Thiel skötte pipan till fuil
under Gud utfört under den kor- belåtenhet i denna, en av vårens
ta tid missionen arbetat bland de första fotbollsmatcher på Falbygstammar, där hon varit plaeerad den.
Quint-us.
under sin tid i Afrika.
Alla de etnografiska föremål
som förevisades hjälpte till att ge
en levahde föreställning om de
förhållanden, under vilka folket
lever och den miljö missionärerna
kommer in i. Kollekten till misKommunalfullmäktige .
sionsarbetet i Liberia gav drygt
håller sammanträtle i Central100 kr.
På onsdag kväll blir det evan- skolan, Kinnarp, månilagen den
geliskt rnöte med sång och musik 13 mars 1961 kl. 19.00.
av Kerstin och Mårgit och prediOrilf.
kan av .öVangelist Olger Axels-

FRöKIND.

son.

|(ongoin$nlnliltg

$tor utlörsälining
iJÄLABYGDaGÄRDlördagenden4/Smeilbiirjankl.9_15.

Älle

BoRTSLUMPAS
sLAG AV MANUFAKTUR'ARoR

rit,r, rorrnNLÅGA

kl.

i |(innarp

kl. 15 Tage Drewitz och
grupp från Mullsjö folkhögskola" Todsdagen den 9 mars kl, 19.30
KONGOMöTE. Kongomissionär fru Karin Skoglund, pastor och fru
Söndagen den 5 mars

10 söntlagsskola;

Yngve Johansson. Insamling för Kongos svii"ltande barn,

Alla välkomna till Kinnarps

missionshus.

PRTSER'

A,-8, t'lnrdiska lnilustrilagffit, Kinnaril

1

T

eletnnist

erhåller anställning vid Telestationen i KinnarP.
Tel. 236 KinnarP.

9/g-6t.

1

I

I

j
'

'407 medlemmar

i Kinneved,t RK- krets

F

rökinils. skolstyrelse

har hållit sammanträde. Skara)rorgsstädernas skolkommitt6
hade översänt av{alshandlingar
rörande avgifter från kommunerna till de iqke obligatoriska
skolorna. Avgifterna' tillstyrktes hos fullmäktige.
Av rektor meddelade tjänstledigheter och gjorda förordnanden godkändes av skolstyrelsen. Två ansökningar till instruktionskurs för skolmåltidspersonal tillstyrktes. Vid sammanträdet meddelade rektor att
Iänsskolnämnden avslagit skolstyrelsens begäran att med ord.
befattningshavare få tillsätta
folkskoliärartjänsten vid KYrkskolan i Börstig och skolkantorstjänsten vid Kinneved- Vårkumla.

Till skolresan för eleverna i
sjunde klassen anslogs 25 kr.

per elev samt 90 kr. till vardera
av två reseledare. En framställning från Televerkets Byggnadskontor att få nedlägga en
telefonkabel i skoltomtens mark
Kursderltagarna med kursens iedare sysrter

ran Sandln,

l(ajs*, fanjunkafe

ersättare. Till valberedning ut- olycka
sågs köpman Gustav Gustavs- sa att

Kinneveds Röda I(orskrets

har haft sitt årsmöte i Centralskolan under ledni.ng av
köpman Göran Sandin. Ärs-

son, fabr. Evert Sand6n, handl.

Gunnar Clauson, lantbr. Gustav Oskarsson och fru Ingrid
mötet inleddes med att psal- Gustavsson. Till ombud vid
men 396:2 sjöngs och de nårdistriktets årsmöte i Falköping
varande välkomsthälsades.
valdes fru Brita Wilgotson, fru
Kassans råkenskaper balan- Eb,ba Juliussan, fru Valborg
serade på kr 6.271 :78 med ett Clauson och Göran Sandin.
årsöverskott av kr'
.628:70' Beslut fattades om att fastBland annat hade kTl::i
å"*ugiften till kr 2:b0
"!l- .talu
Agadirkatastrofen,*1,1...--*_dragit till .-5-***i,.-::'-;:::..
sro6rL
^rr. --^e:n^
1962) att
anordna
är r^"".
1gäller
rned 500 kr., tin cuite.liatryi
;;-;;;
år0"..
utlykt>
i som_
i
50 l:-^--'-^:.-l^..--_-^ 1:,r å,r.-:-^^
306 Är'r
uvv
kr., till flyktinghiälp
och bidraga till åldrings:j-jo
=;;imar
kr' kontant och insamladt,:1]
li"å"i""- *åo beropp, vars storkg. kläder, som sänts till IM:sl',^;--;:---;:
depå Nässjö. E''
l}.l;."--il::l H:iJl'i,1";?ää'J
ling hade inbringat 377 kr., en l:::^:,';--'

i

syrörening,sa;rrktion

t

;#;.ä ;ilthA,
september

och en valkollekt i
kr. 479:68. Kretsen

fä

fick kursdeltagarna v.
de lärt sig ge första hjälpen vid olycksfall. All:

klassen godkändes av skolstYrelsen.

Skolstyrelsen beplutade vida-

utfördes på sådant sätt att

re att uthyra en lärarbostad i

man märkte vilken energi kurs-

ledarna ned-Jagt

i sitt

öppna marknaden, om ingen vid

angeläg-

skolan anställd lärare är intresna amne.
seracl av att hyra den. Uncler ti.
Till hösten planerar kretsen ,den
15 mars-15 april skulle an'
att anordna en kurs i hemsjuk- ordnas en s. k.'föräIdradag i
vård, lämplig t. ex. för hem- samarbete med barnavårds'
samariter eller andra, som vill nämnden. Skolstyrelsens ,- och
lära sig att hjälpa till med barnavårdsnämndernas ordf.
vården av, sjuka och gamla.
fick i uppdrag att ordna med
,

Ordföranden avtackade kursledarna och överlåmnade blom-

föredragshållare.

mof. Blommor överlämnades
även av fru Nanna Johansson,

ffi: garnas
Brismene, som förde kursdeltatalan. Fru

|(innarps'

Johansson

åå.ä:'J,?å1ä: tackade även kretsordföranden
med vinst på \otLeri 227 och överräckte blommar.
lman
+07
I

har

i l(innarp bifölls. Rektors förslag till ordnande av brandskyddsundervisningen i sjunde

Jenemark och kretsens ordf, Gö-

NT0-förening

ltr. (sammanlagt 322 kr.) till_
ltott xoogohjälpen.
utorn I Efter det att ord,förand,en

Under aftonen underhöll sys- håller möte i lokal Vinterny,
konen Britt-Marie och Raimo onsdagen den 8 mars kl. 20.00.
Karlsson med sång och musik,
Kaffe med våfflor.
ordf,. prostinnan Agda Mal-lavsiutat årsmötesförhandiing- vilket livJigt uppskattades. ÄrsTävlingar m. m.
rnensten handl. Bengt Samueis- 1s6a tackade, v. ordf. Bengt. mötet avslutades med ps. 600:
son, fru Brita Wiigotson, fru lSamuelsson å kretsens vägnar rftVälkomna!
Ingr"id Torstensson, fru Vai- lhr Sand6n för det arbete och
porg Clauson, fru Ingrid Pet- | intresse han under det gångrra
tersson, fru Tyra Thor, frö-låret hade nedlagt tilt. Röda
ken Karin Andersson och fru I Korsets bäsra.
Karin Samuelsson.
Darefter bjöat kretsen de
"Tilt styietsesupil. omvaldels II närvarande på kaffe.
pos,texp. fr,r Sigbritt Kjell- | I samband med årsmötet avström, fnu Maja Nilsson, fru I slutades den kurs i olycksfallsspe,lar i SLUTARP söntlagen den 12 mars.
Majken Johansson, fru Nanny lyi;6. sotn kretsen anordnat,,
Johansson, lantbr. Bengt Vår- | Kursen har ornfattats med livd6n, och nyvaldes lantbr. Tors- I ligt intresse av de 18 deitagarten Gustavsson. Revisorer:1na. Skickliga ledare har varit
kantor Bengt Kjellström och I Röda Korsets kursledare syster
stationsf. Margareta Sand6n,lXa3a' Jenemark och fanjunkamed. lantbr. Bengt Nilsson och'rs Per Olo'f Jenemark, Skövde.
blskoll. Gösta Larsson som Vid en fingerad svår trafik-

medlemmar'
I styrelsen omvaldes

Metro-l{vintefite

n

IGS TIDNING. lördogen den 4 mors 1961

Kreatur$- och Ltistireauktion
kommejr att håtlas fredagen den 10 mars 1961

kl'

13.00' då

lantbr. Yngve Johansson, Fröje, Kinnarp, på grund av
upphörandet med arrendet låter försälja samtliga ungdjur.
15 st. ungitjur av SBB: därav 3 st. högdr. kvigor,8 st'
bet. kvigor, 1 sti. kviga, 22.män,, 3 st' tjurkalvar, 4 mån.
20 st. ungiljur, korsning SBB-SLB' dårav 2 st. stutar,
27 män., 1 st. stut, 1 år, 11 5t' kvigor, 6-15 mån'' 6 st.
tjurar, 1 år. Djuren får på köparens risk kvarstå ti1l den
74/3 7961. Häst: 1 st. stoföl.
llaskiner och retlskap: 1 st. spånhyvel, 1 st. el. motor,
15 hkr., lågvarv, släpringar, hästräfsa, 28 p., kompressor,
våg meil vikter, frösåningsmaskin, slips'ten för motorilrift,
2 par slädar, div. hästredskap, 2 st. mjölkmaskiner, Manus pulsator, Alfa-Laval, traktorkärra, 3 ton, dubbla hjul.

Göran Andersson i
Kinneveds SLU tin

Frökind
Klyrkkaffe

Till

i

slaktdiursbedömare

Kinnarp

förmån.

för Svenska Kyr-

ett parti hö.
TiIl säkre, kände köpare lämnas 6 mån. betalningsanstånd mot äganderättsförbehåll. övriga viilkor vid aukt,ionens början.

I

STORGATAN
Fa,miljegudstjänst

i

12'14

FALKOPING Tel. 12348

ilt'bt'

missionshus.

I samband med förra söndagens
söndagsskola hade familjegudstjänst anordnats i Slutarps missionshus. Till denna högtid hade
mycket foik samlats för att' lYssna till ett omväxlande Program.

Slutanp

Bertil"'rSvenssons nya bygilefilm med bl. a.: Sveriges älilste >>repgubbe>>, Svoriges siste grottinvånare, Svoriges
piggaste 106"åring, Skago
kyrkas återuppbyggnad.
Scoutläger - Gymnastik FlyS-Simning-Ridning

tion. Ganska mycket folk hade
infunnit sig.
Aftonens program inleddes
med några musikstyeken spelade av Brors kvintett. Därefter
visade Josef Jakr:bsson, Vartof,l,a,.
vackra och vältaena ljushilrler från en semesterresa i
-l)alarna och Hälsingland, vilket livligf up'pskattades av
publiken. Flfter kaffeserveringen, som d;;rpå fölide, tog ordföranden Sven Andersson till
orda och omtalade att han

bibelläsning, Lektion hölls med
barnen av söndagsskolans före-

ståndare Folke Pettersson. Vidare

förekom sång av Ing-Britt Ekblom och Kerstin Johansson. Avslutningsvis talade Yngve Johansson. Vid gudstjänsten gjordes in-

för Kongos nödlidande

barn, som inbringade 1.185 kr.
I morgon, söndag, hålles möte
på eftermiddagen i missionshuset

under medverkån

av bröder

ur

Evangelistkvartetten och Yngve
Johansson.

\19-6v

Insamlingsmöte i Kinnarp för
Kongos svältande barn.
Torsdagen den I,mars kl. 19.30
kommer ett speciellt Kongo-möte
med insamling för I(ongos hungrande och olyckliga -barn att hålIas i KinnarPs missionshus.

Kongomissionären fru Karin
Skogiund, FalköPing, som återkom från 'missionsfältet förra
halvåret, medverkar med skild'
ringar om förhållandena i Kongo.

Mötesledare blir Pastor Yngve Johansson och fru Boian Joharsson

medverkar med sång.
Som ett led i insamlingskampanjen kommer också några hund-

ra offerkuvert med texten >>Min
gåva till Kongos svältande barn>>
att deias ut. Alla kan vara {ted
att ge sitt bidrag för att hjälPa
några svältande barn att få sin

Motocross.

apojku

värdiga efterföljare till
>Pö.ikera

i Böja>

ui?#u,#u,$f

mer att redovisas till Svenska Röda Korset, som förmedlar gåvorna till de hungrande i det sönder-

i hös-

tens rikstävling.

24 SLU-are, från samtliga
kretsar utom Barne Laske och
N. Vadsbo, kvalificerade genom
goda placeringar i novembertävlingen, deltog. På sex djur
en tjur, två kor och tre ungdjur
levande och slaktad
-vikt,skulle
klass och fettgrupp anges.
Det var inga lätta objekt man
valt ut på SkLS. Det kan nämnas att den som vann i höstas
kom sist i onsdags. Efter tävlingen bjöds på varm korv.
De bästa resultaten: 1) Göran Andersson, Kinneved, 50
poäng; 2) Karl.Erik Andersson,
d:o, 48; 3) Lennart $alegård,
!.€unnersberg, 48; 4) Olle Svensson, Karleby, 47; 5) Sigvard

Skolmateedeln
för Frökind S-11 mars.
Måndag: Korvkaka, blodpudding, lingon.
Tisdag: Fiskbullar, potatis,
gurka.
Onsdag: Konrsås, potatis,
apelsin.

Torsclag: Kött- och grönsaks- '
soppa, ostsmörgås.

Fredag: Köttgrotta, potatis,
råkost.

Lördag: Fattiga riddare,
lingon.

rl

för allt
iad de gjort för föreningen un- 1i Förbningslokalen' SLUTABP'
der dessa år, oeh uttalade en I söndaeen den 12 mars kl. 20.00.
önskan om att om ytterligare
25 ä,r kanske få belöna dem I
MUSIK:
I

I

med 5O-årsdiplom.

Så var: det dags för försälj"
ningen och klubban sköttes i år

liksom tidigare av Sten Ahlqvist. Det var många vackrd
Köplusten va,r god och buden
höga, varför behållningen blev

En film för alla åItlrar.
Dn film som alla bör se.

representera Skaraborg

;l?ä ll

och välqjorda arbeten som försåldes liksom en hel del paket"

hunger stiliad. Insamlingen kom-

slitna Kongo.

'Ti.:il,

Ordföranden tackade

Söruilc

onsdagens DM

coroo.ooo..0vr
3"""i::"'Jffu"uli' ?iålLå* | D an g
If

medlemsskap inom föreningen.

presenterar dessutom
de glada

i

slaktdjursbedömning på

;

I onsdags hade NTO-föreningen anordnat sy- och paketauk-

FöRENINGSLOKALEN

i

Diplomutdelntng Johansson, Slöta-Vårkumla, 44
i KinnatPs NfO,6) Lennart Johanssor,, d:o. 44,

Onsdagen d. 8 mars kI. 19.30

Barnen medverkade med sång: och

samling

samlingsbor välkomna.

I

Slutarps

dubbelseger

SkLS i Skara. Göran Anderskyrkkaffe i Centrals,kolan, son vann på 50 poäng av 84
Kinnarp, efter grrdstjänstens möjliga och blir den som får

slut i morgon. Kollekt upptages
och samtidigt ges tillfälle till
beställningar av fiyktingarbeten som kors av olivträ och
pressade blommor. Såväl kaffe
som kaffebröd har skänkts och
ld* itrfl.ttn, medlen kommer att
oavkortat gå till hjälpaktionen.
I
lAvdelningen hälsar alla för-

Korvservering.

Kinneveds SLU-avd. tog

kans nu pågående hjälpaktion
för flyhtingar i Palestina inbjuder Kinneveds SLKF-avd. till

mycket god. Ordföranden rikta-

de ett varmt tack till alla som
medverkat till det goila resul-

tat som uppnåddes.

METRO.KVINTETTEN

.

från Borås.

cooaooaaaoaaoo

+re+,

/Vy kanolbro ger rakare vqg
över rnossen Mönorp-Sk0num
*ffi
j:liiiLrlii:lili:i

i
sluttit -i#df+
."u-nttar,,
Fotograf Bertil svenssons

I

t'acl<ra färofilm rr\/od li'a+ I..1r'achra färgfilm >Vad livet kan
j Be> visas på onsdag kväll i För-

samlingslokalen

r

i

I

Slutarp.'

Kinnarps miisionshus.

Elever från Mullsjö Fotkhög-

gtistade i söndass eftermiäskola
dag Kinnarps missionihus. där de

svarade för ett mötesprogram med

vittnesbörd och sång.
På torsdag kväll hålles insåm-

lingsmötet

för de

hungrande i

Kong'o under medverkan av mis-

sionär Ka.rin Skoglund samt Bo-

jan och Yngve

Johansson.
I

r

alb'61)

i5-3 för Slutarp
mot Södra Ving
Sluta,rp avverkade i söndags
sin a.ndra träningsrnatch för
året och denna spelades på
Brunnsva,llen i Åsa.rp och gav
vinst md 5-3. Slutarp saknade
av den ordinarie besättningen
målvakten östen Karl6n och
Rolf Svensson. vilka i nämntt

En ny brc och >)mjuka,ro kurva har byggts på vägen Mönerp*Skånum
gr€insen mellan Khrna4) och Grolanda.
Landsvägen från Mönarps
gård mot Skånum i Grolanila
år en av tle rakaste vägsträckorna på Falbygden. På ett

ställe

nära,

t

Grolanda helt, nära

lblivit mjukare och mer angehar
för bilisterna. Bygget har
den
tväralnäm
larrangemang
lkurvan fått en mycket störrelutförts i Väg oeh vaLtens egen
lrzdie, vilket betyder att denIregi.
lbåda sidLor, men tack nare detta

Kinnel-eds

ungefär lika högt. Omkring
110 ton material har gått åt
till själva bron. Genom att brou
flyttats en bit har man fått
bygga nya anslutningsvägar på

iaktuårdsföterling

mansson o-ch Ingemar Ungh för de

SIutårps matchprogram för den

närmaste tiden upptar följanale

matcher:
12 mars Dalsjöfors hemma
19 ) Borgunda horta
26 > Vedum bortn

.

Styrelsen

Ges.on.

Anbud

å gantla skolbänkar.

Skolbänkar försäljes Senom
anbud;. an,budssumman avgives

Vårsolens energisika strålar kan ställa ti'Il mycket. IIår har
den smiilt ner snön, som i stållet nu bildar en liten >>insjö>r
Xll-fotog'rafen har fångat en bild från en sådan >insjö>, bel6gen på vägen mellan Grolanda och Jäla. Snösmältningen medför inte bara att öppna fälten vattenfylls på sina ställen, utan
även vägarna får kåinna av våren. På många håll på vägen
protanda-Jäla var det' yltelst svår.t alt ta sig fram på grund
av alla tjiilskador.

Slutarps kyrkliga
syförenin0

har försäljning i Slutarps förhåller årsmöte onsdagen den 15 eningslokal onsdagen den 15
mars kl. 19.30 på Nya Pensio- rnars kl. 18.
Kaffeservering.
natet, Kinnarp. Länsjaktvårda- Lotterier. Gåvor
emottagas
re Norclst,röm medverkar.

duella prestationer gjordes. Bäst i
Slutarpslaget var utan tvivel stoppern Per-Uno Gustavsson.
Ställningen i halvlek var 3-1
med mål av i nämnd ordning Ingemar Ungh, Sven-Olof Johansson
och Bengt lfermansson. f anrjra

återstående målen.

a

Kinneueds

blåsten som svepte i planens
längdriktning, men goda indivi-

halvleken svarade Bengt Her-

gräns mot Grolanila
har
- 'ett
vägen emellertid gjort
ganska tvårt >knä>>. I anslutning till kurvan fanns
också en sma,l bro över on
av kanalgrna på mossen. . -.

När nu torrläggningsföretaget behövde sänka kanalen visade det sig att det inte gick
att gfrva ner den ytterligare
under bron utan man begärde
en ny bro. Väg:nyndigheterna
passade då på att slå flera flugor i en smäll: En bredare bro
byggdes, som ger möjlighet till
fördjupning av kanalen, och
den besvårliga kurvan gjorrles
mindre tqär och trafikfarlig.
Bron har byggts med hjälp
av färdigbyggda delar, s.k. TÅelement, oeh den har ett valv
som är tre meier brett och

ordning remplacerades av-Olle
Karl6n och Sture Hjelm.
Spelet stördes i hög grad av

tacksamt.

Alla varmt välkomna!

or bänk.
Anbutl skall vara Frökinds
skolexp. tilihanda senast den 15
mars. Märk kuvertet >Anbucl>.
Vitlare upplysning lärnnas Pr
tel. 99 Kinnarp.

i

i

Yg-e

tuökind:

r.

Skolområdena tillstYrkes
men ei som kommungrund

Offersöndagen i Kinneved
för Palestina gav 852 kr

Frökinds kornnaunalnämnä har hållit sammanträde' Kom'
munalnämnden had,e att avge yttrande över betänkandet angående principerna för ny ksmmunindelning. Nämnden be.totua. förestå tullmäktige att tiilstyrka de föreslagna
principerna då riet gäller ornrådesindelning för enhetsskoi*, *utt att denna indelning ei bör syfta till framtida sammanläggning

av kommunernl.

kommunalnärnnden samt arbetsordning för kommunalkas'
sören föredrogs och tillstYrkes
hos fullmäktige.

Kommunalkassören fick i
uppdrag att deltaga i värde'
ringen av inventarigr På de oli
ka poliskontoren inom Polisdistriktet.
Kommunalfullmäktiges beslut av den 23 januari angående anslutningsavgifter för vatten och avlopp hade överkla'
gats hos länsstYrelsen. Kom'
munalnämnden treslutade att
med 8 röster mot tre avstYrka

Kommunalnämnden biträ'

der

överenskommelsen mellan

Landskommunernas förbuncl
oeh Svenska kommunalarbetarförbundet angående nY lönesättning för Personalen vid

skolmåltiderna inom kommunen,

Arbetsstyrelsens för vatten
och avlopp begäran att få inI Uppgjort reglemente ror köpa en läns,pump för en be'
l--räknad kostnad av 1.000 kr.
tillstyrkes hos fullmäktige. Li'
Ilögtidsstuntl på Frökindskaså
tillstyrkes cie Preliminärt
gårtlen.
upprättade
avtalen angående
I. måndags besökte Kinneveds
till andra
kommunens
SlKF-avdnings medlemmar kommunen föravlift
elevers
skolgång
Frökindsgården och bjöd persoskolor.
obligatoriska
i
icke
nalen och pensionärerna på kafEn framställning från Telefe. Fruarna Tyra Thor och IngByggnadskontor att få
verkets
I rid Olsson sjöng några sånger,
nedlägga
en telekabel i folkoch kontraktsprosten Erik Mal- t------ooi Kinnarp tilltomt
lskolans
mensten höll en passionsbetraktelse, omramad av psalmsång. styrkes.
Besök av både föreningar och
kyrkl. sYförening
i samband med
enskilda
- ofta är varmt upp- Slutarps
anordnar på onsdag försäljning
kaffesamkväm
- personal som i Slutarps föreningslokal. Bl.a.
skattade av såväl
pensronarer.
blir dst kaffeservering och lot'
I
besvären.

I

I

I
I

rtlt-61.

ter,ier.

I

lfinneveils-Vårkumla kyrkliga

j

ungilomskrets

till

Skolmatsedeln

förmån för Lutherhjälmars.
pens Palestina-aktion anordnat för I'rökind 13-18
mannagrYnsPuclMåndag:
ett lotteri i Vårkumla och ett i
ding, lingon, korvsmörgås.
Kinneved, som tillfört insam-

har

Iingen 250 kr.
Vårkumla SLKF-avd. har tidilgare en söndag anordnat kyrk-

kaffe

i

Vårkumla skola. Pros-

ten Malmensten inledde med en
passionspredikan. Många församlingsbor hade kommit tillstädes. Kollekt och inkomst av

kaffeserveringen uppgick till
165 kronor, och kors och flyktingbtommor inbragte 85 kr.,
varför inte mindre ån 250 kr.
tillfördes Lutherhjälpens Palestina-aktion, för vilket ändamål
kyrkkaffet anordnats. Prosten
tackade SLKF-avd. och dess
ordf., fru RagnhilC Granluncl,
för helhjärtad-insats i syfte att
stödja kyrkan i dess hjälpverksamhet.

Tisdag: köttbullar, Potatis,
råkost.

Onsdag: spenatsoPPa, ägg'
ostsmörgås, aPelsin.
Torsdag: pytt i Panna, rödbetor.
Fredag: fisk, Potatis, gurka.
Lördag: nyponsoppa, skorpor, korvsmörgås.

Prostinnan Agda Malmensten visar unge Johny Nilsson ett kors
och en

flyktingblomma.

ql+-61

Kinneveds SlKF-avdelning hade tagit initiativet till en
särskild offerdag för Lutherhjälpens Palestina-aktion i söndags. Dagen inleddes med högmässogudstjänst

i

Kinnevefls

kyrka, som var fullsatt till sista plats. Predikan hölls av kontraktsprosten Erik Malmensten, som med utgång från Botdagens predikotext talade om det nya budet
kärleksbu- liv, sprängdet
som, när det kommer till uttryck i ett nytt
- de gränser, som liknöjdhet, själviskhet och rashat
er alla
dragit upp. Kantor Bengt Kjellström utförcle som postludium
>Vänd av Din vrede>> av J. Nvvall

Efter gudstjänsten bjöd, den och varmt uppskattades av
SLKF-avd. samtliga gudstjänst- i den stora skaran lyssnare.
Prosten Malmensten redocleltagare på kaffe i Centralsko-

lan, där

i de trevliga barnbe- gjorde för

spisningslokalerna festliga och
välförsedda kaffebord stod dukade. Ordf., fru Margit Andersson, östergården, hälsade med
några h"iärtliga ord välkommen.

dess

Lutherhjälpen och

nu aktuella

Palestina-ak-

tion samt vädjade om en rik

kollekt till den behjärtansvärda
gaken. Den kollekt, som '| upptogs, inbringade 437 kr., vilken
Några SLKF-damer sjöng till summa är rent netto, då allt till
orgelackompan'iemang av lant- katfet bakats och skänkts av
brukare Elof Johansson, Fröje, arrangörerna. Vid tillfället teckett par sånger: Söndagsmorgon, nades även gåvor för kors och
till ett belopp
,"liilfJfktinSblommor
J1Aäv'415 kr:,: vatför tutherh'3älpen
- l,'under dagen genom SLKF tiili;förcles inte mindre än 852 kr.
Prosten Malmensten tackaile
SlKF-avdelningens medlemmar
med dess ordf. i spetsen för all
möda de nedlagt för att stödja
denna kyrkans stora hjätpaktion i Palestina samt avslutade
med en kort andaktsstund.

|

I

I

S

Slutarp tog

Krealur$- och l"iisiirnauktion

Viking, ringvält, kultivator m. kupbill., fjäderharv h)zdr.,
beteskultursharv, lättharvar, plöjningshjul, håva, slipsten, smärgel, slädar, åksläde, traktorkärra. svinburar.

hölinor,

2. st.

mjölkmaskiner, transp.flaskor, kvlare,

banclsåg, klyvsåg, s,lanor, virke, stolpar, taggtråd, hässjekrok, stör. vävstol, div. handredskap m. m.

Loginventarier': trö,skverk Jurhalla höger, injektor m.
rör o. böjar 22", halmflåkt m. rör o. böjar 15,,, gröpkvarn,
2 st. el. motorer 10 hkr. m. kabel därav en nästan ny, våg
m. vikter m. rn.
Spannmåt m. m.: ett parti Biendahavre, timotejfrö, potatis King Edvard och Mandel, hö och halm.

Till säkre, kände köpare lämnas 6 mån. betalningsanstånd mot äganderätts,förbehåll. övriga villkor vid auk
tionens början.

Korvservering.

Frökincl

tredie

kommer att hållas tisdagen den 21 mars 1961
13.00
hos lantbr. Siguril Johansson, Smetlegårtlen, Kinnarp, som
då på grund av gårdens utarrendering låter försälja:
15 st. nötkreatur: därav'9 st. kor de flesla i snar ]ialvställning,2 st. bet. kvigor,4 st. kVigor 1 år. Svin:4 st.
'bet. suggor, 2 st. grisar. IIöns: c:a 30 st.
Maskiner och redskap: traktorplog Ferguson 12", h5,fl1
släpräfsa, hästsläpräfsa, slåtterskära Aktiv hvdr. 6',
självbindare Aktiv 41/+', stallgödselspridare, konstgödselspridare Ideal, hästräfsa, slåttermaskin, potatisupptagare

ult-6t.

två matcher trorts, gjorde i söndags årsbedut på Tångavallen,

sida,.

Nu hade man heuer inte ordi- iI
narie lag: då bl.a.
och Mats Andersson
"ott'äi,t""""'.1'"
;;äiä. j
Den senale är på grund av ge-,
nomgången operation knappast j
::nq1l1"i^:p.::1t^,:i."jTtp::t
"
att räkna med under våromgångcn. B-lagets rngvar t"rråi'i.iå?iäåLeif Filipsson spelade hb. r.esp. r'h.
på ett sätt som ställer vissf för.

l:" io}-$l*I"*tgiakon .Anlders Karlsson predikads över
jdagens
evangelium. och ef,ter
lUredikan sjöngs sv.,ps, 83 som
lvåixelsång t.ir"n
lvåixersåns
mellan kör
riai, *r,
och ]å":
för-

ningen. Lagets styrka var i denna
match försvaret där nog Per-Uno
Gustavson gjorde en sta"rk insats,

På söndagskvällen hölls
gudstjänst i Kärråkra skola.

j

varvid
lsamlin8,
versterna

I

lstämmig sättning

ilfi*il:

flåoi'*'ö "iå' ål3l'i"'i,i'xå1i:

:å"*Tl

av rorstenl

ifrån Kantor Änders
Hjelm Häggum, talad.e iot"t siljedahl,
tiu""

men de övriga qjorde gott
nämnas bör sture

kyrkokören I
1, 4 och 7 i tre-l

lsJong

a"-

fick inte igång något fl::: evangelietext, varpå kyrkserverades. Så
mmanhängande spel, men
Så följde
sammanhängande
räen tog
Iog] 5_"rr9färgbilder och föredrag av kantill vara chänserna-framför må'i j] :.:tt9
.1*^9"t*p --g?.y.slrey .i daclnl ] tor Sitjeda,ht om pates-tina av i
Kedjan

I 9t' rivt<tinsttomn'ol o"r, r.o""

#3å'T:åäJåå1J#"f;:

ffiff"nl.

att placerä a"nne sä- I lv olivträ fick god åtgång.
hy. Sven-oiof ]ohansson
j Sammanlagt blev UenåUntSä
-y.r._-,t"1
här titt Lut]rerhjiirpens
p:*:qfl::i::T
inte kom i,*"9,,-"ijl1"5Tl
till sin rätt clenna I jt"1^"{"i0" parestihas sti;ts.
ungdom
I
åTå:"

ffi
ry

kapacitet

STORGATAN 12_14 FALKOPING Tel. 12348

Gästande Dalsjöfors visarle hra
spel i matchens iniedning och även
i slutskedet medan matähen i öv-

I

1440

kr.

-

_-

I u:---.I

;!l ;r;-t -äi-":,:tt"',ffi";ii:J"il
Kinnevgds $klthförgning
. bOeaOleOeaOoOetaaOOOOOtOOOOOr
Dalsjörors ,"* ,"o;;"Y':?,'å;
några.-minuter genom öf. svensSrutarp utjiimnäde

SöNDAGEN DEN 12 MARS KL. 2O.OO-24.00.

.
Vid

söndag€ns möte

i

Kinnarps
missionshus tålade evangelist Olger Axelsson över bibeltexten om

Jesu bespisningsunder. Dessutom
medverkade Bengt Johansson med
sång och predikan.
På onsdag kväll blir det missionsmöte, då japanmissionär Karl
FrtrndeU i ord och bild ger glimtar från soluppgångens land.

J

j

I

tli ,,"r".l

--Kinnarp. ,tlS_6.

Tei. 66

I
I

I

o""o,.rl
if,

..

n
t .
Dräktigt
sto
.

enbetskört, till salu.
Tel" 46 Kinnarp.

rllg*gl,

om kreaturs- och lösöreauktionen hos lantbr. Sigurd Johansson, Smoilegårtlen, Kinn-

om kieaturs- och lösöroauktionen hos lantbr. Karl An-

Kinnanp.

Falköping.

P.funinnelse

SLUTARPS IF

i

I

6 år, prem. B, stbf., par_ och

&rp, tiisdagen den 21 mars
1961 kl. 13.00.

t'1lt_61. -

str'öm,

r<arv, o-åa,,., Ia"gr",d.,

|,
I
med mår av |

om och kunde reducera

Korrekt domare var K.-8. Hell-

DALSJöFORS IF'

Ja,panmissionär tala.r

till

i'il 3;r?,'*l: "u"r

(}oooöooaooa a()aoloaloooaaaoet{

i

I

I |I 2 dräktiga
d"Ät.l;-. suggor och en tjur_

säga

från Borås.

Kinnarp.

I

ko
*.1*r,f*f:i*,,":..f
*.1*r,f*f:*,,":X
äTJj I I Hagdräktig ko
lades in av Bengt Hermansson och I
fåil"fiå":å:?Hiiu*iil.r,"å;""ä"-

MUSIK:
METBO-KVINTETTEN

TÄNGAVALLEN, SLUTARP,
söndagen den 12 mars kl. 11.00.

l

äåJJåiåtet,
'e. Ändersson på passning
ry?TI::se
från hö- i - ------ger och ledningsmålet kom sedan L r %
genom Sven-Olof Johansson. | 'l

i Föreningslokaf en, Slutarp

i

ÅRSMöTE med'prisutdelning
lx-Ä^^^t^{o/9
nn på
lörclagen den
1g/3 r-r
kl. <o
1g.00
-q

q\r kedjans
sön vilken
vilken var
\/ar en
oh av
Ladiqnc båtthät+ jI
son,

H}A]TS

Fotboll

I
i

dersson,

L:a

i

F''agerås, Äs&rp,

onsdagen den 22 mars 1961

kl. 13.00.

Föreningslokaleno Slutarp
onsdagen den 5 april lr.l.

Hänvisar till tidigare införda annonser.

lJlusik:

iIOBDFöRMEDLINGEN,

Falköping. TeI.

DANS

123 48.

I
I

$ IXTEl{

20-24.

$ orks$tor

f,

f

a

Ir"(g-L\.

^ommunlrogan:

$tor Krealurs- &

Frökind mot betänkandet

kommer att hålias löxlageu de! 25 mars

i
I

'Känslokvla' i storområde

i
I

Frökindsfullmäktige har, som vi lidigare meddelat, avs{yrkt indelningssakkunnigas betänliande angående >>Principer för en ny kornrnunindelning>>. Mot avstyrkandet reser'l
verade sig tre ledamöter.
munala verksamheten skulle förBeslutet kom efter en lång lbittigas efter av sakkunniga före|

|

I

Lok^allseringen
i denna:
Den nu gällande kommunindel- I fråga om företagslokaliseningen genomfördes 1952. Den- ringen förordas i betänkandet att
samma avsåg i första hancl att företag och serviceanordningar

innehållet

till centralorter, vilket
vara lika med stiider och

sa.mmanföra mindre komlnuner förläggs
och bärkraftigale enhe- torde

heter, IJnder de

år

som gått se- större tätorter. Detta skulle med-

då.n dena indeining genomför- föra att företag dras från landsdes har i de allra flesta kommu- bygd och landsbygdstätorter och
ner B:enomförts uppbyggnadsarbe- därmed att arbetskraften, främst
te, såväl i fråga om skolor som ung:domen, dras allt snabbare från
åldringsvård,
a,lqnn8svar(], avroppssanerrng
och raJrqsrrygoen,
landsbygden, rneo
med anora
avloppssanering oc:n
andra oro
ord aI'r
att
vaitenförsörjning samt en ,hel del landsbygdens avfolkning påskynandra för landskommuner mycket das ytterligare. Landsbygclsvänviktiga inrättningar och serwice- lligheten i betänkandet torae det
yara resultatlöst- att efterlysa.
anordningar.
I
Ä]li dettå har skett eniigt nog- l-granna och väl genomtänkta plaProtest mot föreslirivnir
neringar av erfalna, kunnig:a och
blockbildningar
ansva.rsmedvetna kommunalmän
I betän]<andet sägs På flera
och helt i den tanken att vad som ställen att den föreslagna refor-

nu

b5rggs

skall bli bestående för men skall vara frivillig; men

de

framtiden samt til] nytta och ga.gn n;ua kommunetna sl(lrll lillkomlna
för kommande generationer. Sär- efter samma linjer som de föiieiskilt bör framhållas den samman- skrivna kommrrnblocken, vilkå

'svetsning som under de gångla också l<allats samarbefsområden
åren skett mellan representanter Vil finns då frivilligheten,. när
för de tidigare småkommunerna. lag'förslaget samtidigt säger att
Ätt vid kommunsammånslågning- så skall ske ? Skall en blockbiltien 1952 kommunalmånnen från ning komma titl stånd bör även
delkommunerna till en början be- denna bli frivillig, samt begränmötte varandra med en viss väp- sas tiIl enhetsskolan. Skulie ytternad neutralitet torde vara förstå- ljgare interkommunalt samarbete
eligt. Detta har nu försvunnit. erfordras i fråmtideh finns all anKommunalmännen

i dag

ledning föt'moda att sådant komkring ett gemensamt intresse. Att mer till stånd utan att lagstiftning
meningarna någon gång är dela- behöver tillgr'ipas.
Frökinds kommunalfullmäktige
,de är naturligt, Grundtanken är
dock den egna kommunens bästa. vill därför under åber'opancle av
ovanstående avstyrka föreliggan>Känslokyla>
de förslag i hela dess nttvalande
En ny kommunindelning enligt skick.
sakkunnigas principultalande torde utan tvivel medföra känslokyla. Med de stora områden som fö-,

l.

l;
l,
II

|

der en hel mansålder vara möj-

I'gt för

Fotboll

e.n. stox ..d.el. å,lÅ -ko&lmtrlrTångavallen, Slutarp,
invåAarid att lära känna den eg-:
söndagen den 19 mars kl. 10.30
na kommunens gränser och struktur, än mindre lära känna varandKINNAEPS IF Bra och därmed få den samhörigSLUTARPS IF B
hetskänsla för gemensarr-rma intressen som är ett oeftergivligt

villkor för en attraktiv kommulnalpolitik, Att många kommuners
ekonomi btivit anstriingd efter

vad som genomförts är ovedersägligt; en stabilisering synes dock
nu vara på god vä9. Att den kom-

kl.

11.30

-Tå-gqfnd av upphöranclet med jordbmket låter försälja:
40 st. ;ötiidätr*r-S-.8.8.: därav 13 st. prima mjö1kkor de
flesta i snar kalvstätlihrg-eiler nykalvade, 1? st. yngre
kvigor, 3 st. tjurar L är,7 st. kalvar 1-6 mån.
Dlaskiner o. redskap: traktor Lantz 17 med hytt o.
frontlastare 1954 års modell, tnaktorplog överums Sefyr

1

i-

[,oginventarier: gröpkvarn Nirvana 6, med direktkopp.
lad 15 hkr. el.-motor, fiäht, cyklon och rör passande Nirvan:i gröpl',varn, halm- o. grönfoderhack Arkon nt. fläl<t,
1
t r o skv ert<- St<än.ri iä-2, 6 ossfiåFf ä. t'6f;*Säddstiiins6rt ö r
m. motor, el. motorer El.mekano l0 hkr., ASEA 5 hl<r.,
trll.mekano 2 hkr., hackelseverk, drivremmar m. m.
övrigt: ktyvsåg m. motor, slipsten m. motor, kompressor m. motor, Utina självbevattningsprrmp, hiss för spannmål, hyvelbänk, lågtrycksparna Osby, plastslang, vattenbaljor, krakstör, Alfasax, pistol f. sprutmålning, 2,st,. declmalvågar, ett billass nruriegel. mjölkmaskiner Alfa m.
pump o. motor, 4 st. transportfl. 50 1., kylare, m.jölkkärra.
el.'varmvattengryta, el.stängsel, 2 st. kycklingsbatterier
Iris, för vardera 1000 kyeklingar, kailbur för 800 kyckl.,
ventilationsfläkt 1 fas, tlito 3 fas, skvmningsrrr, 6 st.
l<ullhus för vardera 200 kyckl., vattenkoppar för höns,
spruta, fotogenelement, 2 st. takfönster, kyiskåp 200 I., ei.
spis. skåp m. m.

Till säkre kända köpare lämnas 6 mån. kredit mot äganderättsförbehåll. Okäncla tortle förete veclerhäftiehetsintyg. övriga villkor vicl aukt,ionens början.
KORVSERVERING

JORDFORMEDLINGEN
f OR€NING r, o. o.

STORGATAN

samlas

reslagits torde det inte ens un-

1961,

hos lantbr. Gösta Gustavsson, Nordåsen, Kinnarp, som då

nästan ny, 1-skär hydr. fjäderharv 15 p., lättharv 100 p.
för hydr., lät,tharv tyngre, breddningshjul för traktor passande Ferguson o. Volvo, slirskydd för traktor, traktorräfsa överurns Klöver nästan ny, hövändare för traktor
Ystad ink. 1960, stallgödselspridare Ystad 25 hi. ink.
1960, potatisupptagare för hydr. lyft, självbindare AVA
försedd även med grönfoclerlastarc, 2 st. traktrorgummivagnar m. nästan nya flak, slåttermaskin, bättre ekvält,
schaktblad för traktor m. m.

debatt. Fullmäktige antog som ]shgna linjer torde varje erfaren
sitt yttrande en av hr Sven An-'kommunalman övertygat betrakdersson till presidiet överläm- ta som en utopi.
nad skrivelse. Vid återser här

till större

Lösöreaulrtion

12-14 FAIKOPING

-r4qtr"
Stutarps kyrkliga sYförening

Tel. 123 48

Gott insamlingsresultat till
Lutherhjälpen.
Både föreningar och enskilda
i Kinneveds och Vårkumla för-

i onsdags sin missionsauktion i Slutarps föreningslokal.
Som inledning höll kontrakts- samlingar har slutit upp kring
prost Erik Malmensten. en an- Lutherhjälpens Palestinaaktion
hade

daktsstund. Efter kaffeservering vidtog auktionen med målaremästare Sten Ahlqvist som
effektiv ropare. Behållningen av
försäljningen jämte gåvor och
lotterier samt behållningen av

med varmt och levancle intresse,

och slutresultatet av insamling-

en har blivit utomoidentli!-t
gott: i Kinneveds församling
2.899 kr. och i Vårkumla för-

samling 885 kr. eller i hela paskaffeserveringen uPPgick till ej toratet tillsammans 3.784 kr.
minclre än 3.286:55 hronor netto. Prosten Malmensten uttala-

de ett varmt tack till sYför'

eningens medlemmar och alla,
som på ett eller annat sätt bidragit till det goda resultatet.

Bön och psalmsång avslutade
sammankomsten.

<v3-6t.

Kinneveds Skytteförening
kan fira" 60-årsiubileum
Kinneveds Skytteförening höll i lördags sitt årsmöte under ord'förandeskap av Gösta Larsson. Av årsredogörelsen
framgick bl. a: att verksam heten under det gångna året

varit ga,nska livlig med 46 ak
av 38 anslagsberättigade. R;
ökat och även tävlingsverksa
Till ordförande föi: år 1961 omvaldes Gösta Larsson. Till styrelseledamö,ter för år 1961-62 orrrva,ldes Georg Johansson och Bertil Engdahl. Kvarstående i styrelsen ytterii€iare ett år är Kerstin Larsson och Valdemar Johansson. Till styrelsesuppleanter
omvaldes Roland Hermansson och
nyvaldes Rune Fredriksson, Kinnarp.

Till revisorer o'mvaldes Harry
Johansson och Gunnar Clauson
med cilbert Karlgren och Börje
Våring som ersättare. Att representera föreniingen vid gkaraborgs SkyLteförbunds årsmöte -uLsågs Gösta Larsson och Valdemar
Johansson. Till representanter vid

Falbygdens Skyttekrets årsmö'Le
valdes Gösta Larsson och Bertil

Engdahl. TilI instruktör för innevarande år valdes Valdemär Johansson. Att fungera som tävlings- och uttagningskommitt6
utsågs Gösta Larsson, Georg Johansson och Valdemar Jolransson.
Bland besluten mär'ks bI. a. att
årsavgiften för rekrytklassen

skall vara 2 kr., för klass I 3
kr. samt för klasserna II, III, IV
och V 4 kr.
Priset för ammunition skulle va-

ra oförändrat. Det beslöts att arvoden till ordrf., sekr., kassör och
materialförvaitare skulle utgå
med samma belopp som tidigare.
Styrels.en fick i uppdrag att utfö-

ra nödvändiga arbeten på föreningens skjutbana sam:t att utforma tränings- och tävlingsprogram för den kornmande säsongen.

tiva föreningsmedlemmar, därkryteringen har giädjande nog
mheten har varit livlig.
grupp skyttar från Karleby Skyitedörening välkomrra till clet samkväm, som secla n iöJjde eftc:

lighet. Ordiförande Gösta Lars- Vilske-Frökind.stävlingen: 1)
son avslutade årsmötet med a1;t Bertil Engclahl 74 P., 2) Stig
tacka för det förnyade förtroen- Kar'lsson 74, 3) Gunde Johansde som vusats hono,m oc,h riktade son 69, 4) Gustav Oskarsson 69,
ett tack till i sina styrelsekamrå- 5) Karl-Erik Tors';ensson 65.
ter för gott samarliete och väriSammanlagd poång: Karl-Erii'r
de sig också till föreninrgens m,ed- Torstensson 92 P., silvermedai.i,
lemmar i övrigt med den förhoPP- Stig Kartsson 88, bronsmedalj.
ningen att Kinneveds SkYtteförKarle.by-Kinnevedstävlingen: 1)
ening skulle ytterligare utveck- Äxel Gustavsson, KarlebY, 135
ras.
p., 2) Erik Lund,in, KarlebY, 133'
3) Gösta Svensson, KarlebY, 133'
Prisutdelning
4) Folke Johansson, Karleby, 130'
I Efter årsmötet vidtog prisut- 5) Johan Gustavsson, KarlebY'
och t22, 6\ Lars Axelsson, Karlebl'r'
I detning för årets tävlingar
I här kunde ord'föranden hälsa en 722, 7) Beng't. Anclersson,, Karleby, 72J., 8) Bertit Engdahl' Kinr_

.

RPf

SLLITA
_,/,
MISSIONSTTiS

kl. 19.00. Juniorerna's
försäIjning. Juniorerna och Y'
Onsdag

Johansson medverkar.

Servering. Lottreri.

Gåvor mottages m€d tack-

samhet.

Välkomna!
Junf.

så-

väl i prislistan som stYrelsen är

|

generationen. Den såkerligen intressanta redogörelse för ett sextioårigt arbete i frivilliga skyttets tjåinst, som Kinneveds S'kYt-

I

även bekanta för

clen nuvarande

neved,

120.

Sammaniagd Poåiag: Erik Lnndin, Karleby, 165 P., silvermedalj,

Gösta Svensson, I(arlebY,

m.rr., 27:e Verner Augustsson, 1
ask tändhattar m. m.

I

Insatssl<jutning.: 1:a .pris Mår-

ten Johansson, Kjeifvened,
Carl Lind, 3:e Joh. Svensson,

|

Hellgren, 8:e Anton

Ur Flf 190I

10:e Algot Gustavsson,

jaktflåska, 22ia Erik Gustavsson'
borste, 23:e Carl Alfredsson, börs
m.m., 24:e Ture Johansson, kravatt. 25:e J. P. Kindlund, bålte
m, m, 26:e Sanfr. Kjeliberg' ;bok

llaglarps uägsamfäll,
håller ÅRSMöTE tisd. den 28
mars kl. 19.30 hos InEvar Andersson.

I

-.,
rorcnrngens
sekretcr.are

1

nad.

der rubriken >,Skyttefäst>. I'lera

|
]

I
1

I

j|
I

|

fosterländska sånger
sjöngos, en ciel mcd Uf och lust,
och kvälltimmarne användes såmedelst til1 nytta och nöje; de)1
äld,sta vä,rldngymnasliken, dansen, öfvades ock efter en fiots fina och lifliga toner. Ja, så ungefär gick det till vid den sjrvttefesten; de rent maLeriella böhofven tillfredstälIdes

äfven.>>

Kinnå,rps missionshus.

Missionär KarI F randell' har
gästat Kinnarp och medverkat vid
tre samlingar i missionshuset. tr'ör
UV-arna hade missionär F randell
en exposd över årets högtider i
Japalr.

Svenska Alliansmis'sionens juniorer gjorde för något år sedan
insamling till en kyrka i staden
Okazaki, där missionär tr'rardell
har sitt arbetsfält. Vid onsdagens
jwriormöte fick Juniorenra med
hjälp av ljusbilder se lur grunden
till kyrkan lades, hur stommen
restes på japanskt sätt, hur kor-

set placerades på kyrktornet på

ett tidigt stadium av byggandet
o. s. v. Missionären visade också

bilder på den församling som vuxit
fram som en frukt av missionsarbetet.

Vid

missionsmötet senare på

kvällen gjordes insamling för missionen i Japan.

På söndag kvåll blir det evangeIiskt möte med predikan av Algot

Karlsson och sång och musik av
Ins-Britt Ekblom och Kerstin Jo-

harrsson.

t{t-Ot.

Skolmatsedeln
för tr'rökind 20-25 mars.
Måndag: pannkakor, äppelmos.

Tisdag: kålpudding, potatis,
lingon.
Onsdag: lever- och köttsås,
potåtis, råkost.
Torsdag: ärtsoppa, ostsmörgås, apelsin.
Fredag: fiskgratäng, potatismos, gurka.
Lördag: grönsaksstuvning.

Styrelsen

z-{3-51.-

>Skyttefäst>

skedde genom ett urkliPP ur Falköprings Tidning i okt. 1901 un-

]

Flera

bronsmedalj,

Iördagens årsmöte den första
prisutdelningen i åtanke. Detta

Kjel.f ve-

Efter prisutdelningen talade
till skytI tarna om enigheten, irvilken
I styrka den har med sig och sluI tade mecl ett tacl< till ordföranden och instruktör.en för deras
]
qrrusr areL
gnOer
året leotaHoa
nedlagda arDete.
arbete. Urd_
Ordföranden tackadJ skvttarna för
visadt intresse, orcining och lydj

Carl Johansson, tändsticksstäli,
20:e Oskar AugusLsson, låda
m.m., 2l:a Mirjam Pettersson'

160'

I anledning av att Kinneveds
skytteförening i år kan fira silt
sextioårsjuibileum bringades vid

Anderssou.

Kjelfvened, 9:e, Otto Johansson.

ned,

>Skyttefåst.

2:a
4:c

Joh. Änd,ersson, 5:e Joh. Larsson,
6:e Verner Ädamsson, Z:e A, S.

teförenings historia kommer att
utgöra, Iinns det anledning att
återkomma till,

Niistlidne lördag och söndag
hade K,inmeveds slrytteförening
tåi,flingsskjutning' om såväl statspris som skänkta prier.
Prisutdelningen försiggick i
prisutdelningen.
söndags bftermiddag hos skyttef örenringens ordf. Alfr. Carlgren
Förteckning över årets
i närvaro af kyrkoherde Boreil.
pristagare:
j som före prisutdelningen höll ett
Statspris-tävlring.
om >friRekrvLklass; 1) Kurt Brodd 8? tal ti]l de närvarande
p., 2) Börje Vår'ing 84, 3) Beng'r I hetens stamort på jordeo>, vårt
Georgsson 77, 4) Winfred Nielsdn älskade Sverige. llfter föredragets slut utbringade föreningens
68.
KlasS .I: 1) Roland Hermans- sekreterare (folkskollärare KjeI16n) ett lefve för konung och fosson 66 p.
Klass II: 1) Rune Fredriksson terland, åttöljt af ett fyrfaldigt
hurra, kungssången och national69 p., 2) Åke Blom 52.
Klass III: 1) Gunde Johansson sången: 'Du gamla, du friska .. ''
Så börjades prisutdelmringen:
7L p., 2) Karl Arp 60.
Klass II: 1:a pris Johan SvensKlass IV: 1) Bertil Engdahl 68
son, 2:a Verner Adamsson.
p., 2) Gösta Larsson 58.
Iilass I: 1:a pris Otto JohansVeteranklass: 1) Va,ldemar Johansson 49, 2) Helmer Trygg 48, son, 2:a Johan Andersson, 3:e
Johan Larsson, 4:e CarI Irind, 5:e
3) Georg Göransson 46.
Vandr'ingspokalen: 1) Bertil Alfred Johansson, 6:e Harald
Engdahl 7L p., 2) Rune Fredriks- KjeII6n, 7:e S. Engdahl, 8:e A. S.
son 67, 3) Gunde Johansson 66, Hellgren, 9:e Henning Augustsson, 10:e Verner Augustsson, 11:e
4) Gösta Larsson 65.
l'redriksson & Sons vpr.: 1) Ctaes Kjelldn, 12:e Al,fred CariRoland Hermans5on 46, 2) Harry gren, 13:e Carl Johalrsson.
Skiinkta priser: 1:a pris A. S.
Göransson 46. 3) Gunde Johansson 44, 4) Lennad Stenström 4l-, Hellgren, Ijusslakar, 2:a Johan
5) Gunnar Ciauson 40, 6) Helmer Svensson, tjusstakar, 3:e Joh.
Larsson, sockerskå], 4:e Claes
'Irygg 38.
Ed,vin Enikssons vpr.: 1) Ro- Kjell6n, ljusstakar, 5:e Alfred Joland Hermansson 46 p., 2) Ken- hansson, krag:ar, 6: e Vernel
neth Gunnarsson 45, 3) Gunnar Adamsson, portrtiltranrar, 7 ie
Carl Lind, 2 kr., 8:e Mårten OIsClauson 45.
St.-T. propagandatävling: Ro- json, Ijusstakar, 9:e Ivar Augustsland Hermansson 142 p., silver lson, Ijusstakar, 10:e Alfr. Carlplakett.
I gren, bägare, 11:e Johan AndersSilverplakett til1 ledare: Valde- lson, patronbälte, 12:e Otto Jojhansson, knif,.13:e Birger Gusmar Johansson.
.Damernas skänkta priser: 1) tavsson, sportskjorLa, 14:e HerIG,unde Johansson 42 p., 2) Georg ning Augustsson, sPeS eI, 15: e
Johansson 41. 3) Rune Fredriks- Sanfr. Engdahl, bägare, 16:e Edson 40, 4) Valdemar Johansson vin Andersson, cigarriåda, 17:e
37,5) Georg Göransson 36,6) Carl Vaneberg, r'osett, 18:e HaBertil Engdahl 26, 7) Kårl Ary rald Kjell6n, servettring, 19:e

Eftersorn föreningen i år kan
se tillbaka på en sextioårig tillvaro fick styrelsen i uppdrag att
om möjligt celebrera denna håin=
delse med en jubileumsskj,utning,
ev, i samband med någon fest:- 26.

zue

av de namn som förekommer

Ulf$rsäliltittg

ffff tmxleltnr

samband med lösöreaukiionen å Nnrdtisen, Iiinn:rrp'
)ördagen den 25/3 fr. o.'m. kl. 10 fm. (iijsöreauktionen börjar kl'
11.30). Stor sort,ering av textilv&ror bortslllmpas tili bottenpri$er'
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Kongoinsamlingen i KinnarP gav
1.460

kr.

zrl?-01.

Frökind

Insamlingen till Kongos svältande barn har i Kinnarp gått fram

efter tre linjer och nådde På så
sätt upp till den vackra summan
1.460

Dispens

kr., som insänts till Svenska

ilE:g

uvfu-t"\.

från byggnadsförbud.

1

För den största delen av de insamlade medlen svarar Frökindg
fotkskolor, som med stort intresse har stött insamlingen. Vid sammanrikningen av de inlämnade

insamlingskuverten kunde man notera att resultatet blev 800 kr.
De övriga medlen har insamlats
vid Kinnarps Möbelfabrik, Bröderna Karlssons Plastvävnad och vid

m. Alla välkomna!

bud uppföra ett bostadshus på
tomtplats, avsedd ått avstyckas
från fastigheten Slutarp Baekgården 7:1 i Frökinds kommun.

2 högtträktiga

hand en rattfyllerist,

tjusbilder från Kongo.

för pojkar och flickor i Kinnarp.
Vid söndagskvällens möte i

Kinnarp. Han medfördes i vanlig ordning till läkare för blod-

Kinnarps missionshus medverkade
Kerstin Johansson och Ing-Britt
Ekblom med sång och musik, biträdda av några ungdomar fr'ån
Vilske-Kleva. I predikan över texten i Luk. 7: 29-30 betonades sär>>de

provstagning.
Kinnarps NTo-förening

rådslut>>,

f påskveckan blir det speciella
möten för pojkar och flickor, vilket uu snart är tradition.

ii

Skövde, visar färgbilder ocn ta- I'
lar om svenska FN-bataljon-en
li Kongo. Ombudsman Olof -Jo'i'

h*.ro*tt, F ägre, håller trotitiskt l'

anförande.

ztb-\|.

Frölrinds

h0gerförBttirg
håller ÅRSMöTE

ln',affii
frysbox, frysskåp kylskåp,
tvättmaskin, dammsugate,
kontakta

FIRMA BENGT JULINSSON,
Tel. 200 KINNARP.

Bra avbetalningsvillkor.

i

NTO-toka-

len, Kinnarp, måndagen d,en 27

I

mars kl. 19.30.

I

zrlg _gt.

ll Vedum-Slutarp

4-3

j

Program: >Med svenska tr'Nbataljonen i Kongo>, föredrag
med färgbilder av löjtnant Lars
politiskt
Skeppstedt, Skövde.
anförande av ombudsman
Olof

Medlemmar och övriga intres'serade hälsas välkomna!

hjälp av blåsten, och tog ledning-

en med 3-1. Slutarp startade
hårt i andra halvleken bch utjämnade till 3-3.
f slutet av matchen kom Vedum

stor del berodde på vin- någon av spelarna nämnas så är
I den. tr'örsta halvleken hade Vedum det Vedums vi. Jan Adolfsson.

för SAM:s

Våstgötadistrikt.
På söndag eftermiddag kt. 13.30
och 16 sammanstrålar juniorerna

från olika juniorföreningar av
SAM:s västgötadistrikt i SlutarPs
missionshus. Vid denna junior-

samling medverkar distriktsföreståndare Gustav Haag, distriktets
pastorer och juniorer från olika
juniorföreningar- Mellan mötena
anordnas servering. tz [z-h,

och våra målskYttai'

försvaret verkade sårbart där östen Karl6n inte hade någon iYckad
dag. Bäst var Per-Uno Gustavsson

z4g-61,
misäionehus. S,hrtarPs
Juniorer från SAM:s Västgöta'
distrikts juniodörenlngar hade
SI,I-ITARPS
på söndagseftermiddagen stor
MISSIONSHI-JS
samlins i Slutarps missionshus.
där 125 juniorer med ledare mötLångfreitagen kl. 10.00 Ge- te upp. Vid första mötet' som
mensamt avslutningsmöte På hölls kl, 13.30 hade karaktär av
barnmötesserien i KinnarPs enskild såmling. Pastor Lennart
Nördbring var mötesledåre och
missionshus.
bibelstudie höll$ av distriktsf' G'
möKl. 15.00 Nattvardshögtid i Haae. I det senaretaloffentligt
av söndagstet iörekom korta
Äsarp.
skolsekr. A. Karlsson, G. Haag
Påskdagen

kl.

mYctret
15.00 Bojan och
)ch Sune Sandström. Med mYcket

Vålkomna!

Missionsf.

Fotboli-l

lsång och musik samt vittnesbörd
.olika
I medverkade jufliorer från
lföreningar. Den givande Junioilsamlingen avslutades av rnötesle'
I

daren Yngve Johansson.

Tångavallen, Slutarp,

Kaf,feservering.

I

atuniorsarnling

2-2

var Bengt l{ermansson och Kult
I(arl6n. Den sistnänmde var bäst
i kecljan, vars spel efter Pausen
inte lyckades något vidate. Även

öch Ingvar Johansson.
ftirenin$s medlemmar
Ingemar Ungh drogs med en
fotskada, och tog sin Mats
Iättire
årsstämkallas härmed till ord.
efter Pausen clå Kurt
ur
skolan
ma å Slutarps kaf6, tistlagen Filipsson hoPPade in som höger'den 28 mars kl. 19.30.
]'tter:. zlll -6t, Geson.

Johansson, Fägre.

vann på söndagen hemI Vedum
Nordvalla över Slutarp med igen och kunde göra vinstmålet.
- l4-3. Lagen hade var sin halvlek, Båda lagen var jämna och skall
I vilket till
.

, I ma på

sen var

$lularps Samhällsför-

och Yngve Johansson.

Styrolsen.

t-

* Det såg fint ut i första halv-

lek och i början var det bra spel
av mina Pojkar. Ställningen i Pau-

Stor juniorsa,mling i

I

Skepps-tedt'

suggor

bl. a. säger.

behandlas.

Frökinds högerförening
I
håller årsmöte i NTOlokalen i I'
KinnarP På måndag kväll, va-r- lI

vicl löjtnänt Lars

över-

Utöver stadgeenliga ärenden
kommer flera viktiga frågor att

g'av Gud rätt>>

föraktade Guds

till

FT-sDort har haft ett samtal

som

starkt berusad framförde sitt
fordon på vägen Falköping-

Specialmöten

na skrevs i he,mmafavör
lägsn4, 6-2.

med laeledaren K. E. Lundin, som

salu, samt, stor.a betesdjur.
Tel. 66 Kinnarp.

detta möte talade missionär fru
Karin Skoglund, som också visade

Vårens första nederlag råkatle Slutarp ut för vitl -söndagens
match i Borgunda, där siffror-

tö13-61'

till

arps missionshus den 9 mars. Vid

>>de

för Slutarpslag
i Borgunda

NT0-lörening
håller möte i föreningslokalen

hindeg av rådande byggnadsför-

ett speciellt Kong'omöte i Kinn-

och

ffiI

Storförlust, 6-2

'

Länsstyrelsen har meddela{
möbelsnickaren Anders Anders.l onsilagen den 29 mars kl. 20.00.
Filmafton, kaffeservering m.
son, Slutarp, tillstånd att utan

Röda Korsets Kongohjälp.

skilt uttrycken

Kinnarps

f,

Fotboll
å Kinnemo, Kinnarp,
annandag påsk kl. 13.4b.
DM

STENSTOIIP-I{INNARP
Domare Charles Johausson,
Falköping. >o/g - 61.

clen

3 april annandag påsk
kl. 14.30.
Senior-DM

ÄS.XEPS IF-SLUTARPS IF'
ulg -61-

Påskhelgen bjuder på. flera
gudstjänster och sammankoutster

i Kinnarps

missionshus.

På långfredagen kl. 10 blir det

avslutningsmöte på de speqielia

mötena för pojkar och flickor.
som denna vecka hållits semensamt med Slutarps missjönsför-

samling. Till avslutningsmötet är

alla intresserade inbjudna.

Påskdagen börjar med söndass

skola i vanlig tid på förmiddasän
Elevernas föräldrar är inbjudn;

ått deltasa.
F amiijen Paul Äiley,

tr'!ob;,

kommer att svara för program.
met i mötet på påskdageris kväll.'
Familjen Atley har i ett pai år
vistats i fsrael för evangeliskt arbete. Nu kommer flera av familjens medlemmar att ge glimtar
fr'ån Israel av i dag. Oet ntir ett
möte, då barrr och ungdomar får
hör'a jämngamla ungdomar med-

verl<å-

l

