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DANS
i T'öRENINGSLOKALT]N, SLUTARP.

annandag påsk kl. 20.00-24.00.

* MUSIK: SOMARS TRIO. *

Byggnadsföreningen.

. Brand på onsdagen i'it'
spånlager i Kinnarp

Falköpings brandkår larmades på onsdagsförmiddagen
till Kinnarps möbelfabrik, tiår brand uppstått i spånlager-
huset, troJigen orsakad av matningsanordningen för spån
till pannan.,

Branden hotade ett tag att
träga in genom en trumma till
fabriken, men faran avvärjdes
av två rökdykare och branden
kunde begränsas till spånlager-
huset. Brandmannarna fiek ett
drygt arbete i rökfyllda lokaler
och först efter två timmar var
faran över. Skadorna inskränk-

Brancimännen fick hugga upp taket på spånJagerhuset för'ått
komma åt brandhärden-

1lu- 61.

Påslrmölena i lfinnarps missionshus
Långfredagen kl. 10 Gomensa.mt avslutningsmöte på barnmötesse-

rien. Påskdagen kl. 10 Söndagsskola. 'Elevernas förälclrar inbjudes,
kl. 19.30 Upplevelser i Israel, F amiljen Paul Attrley, F.lotry, berättar.
Ett möte då en familj har något för hela familjen.

Välkomna tiu påskmötena! Kristus iever! bft-A(,

Auht. återförsöIjare:

g.LLEBERGSVÄGEN 10, FALKöPING, TEL. 132 50.

Tel. 132 50. Fönsäljare Tage Andersson, tel. Kinnarp 126.

Fröhind
Personer föctda 1910 eller senare polioympas gratis om anrnä-

lan därom inkommer senast den 10 april 1961 till distriktsskö-
terskan Birgit Wiberg, Falköping, tel. 108 67 kl. 8-g ocn' L43 47

kl. 9-9.30.

te sig tilt ett delvist sönder-
bränt tak.

Brantl i redskapsbötl
I en redskapsbod på T.inn6-

gatan uppstod brand på tis-
dagsmiddagen. Branden vållade
inga stöme skador då brandkå-
ren var snabbt på platsen. Ut-
redning om brandorsaken på-
går.

bostad med alla bekvämligheter.

titl Mönarps Egendom, Slutarp.

$frulllliga hihnlstudior i |(I|[ruARP
!'redag kl. 19.30 >Når han öppnade boken>. Lördag kl. 19.80 Bitrel_

stutliunr, sång oclr servering. Söndag kl. j.0 Bibelstutlium, kl, 19.80
Avslutningsrröte. Pastor Ragnar Samuelsson leder studierna. Med_
verkan av Algot Karlsson m. fi. 6lq_h.

Ålla hjärtligt välkomna till Kinnarps missionshus!

FRYSBOXAB. FRYSSKAP
och KYLSKÅP
nu i lager till
förmånliga priser.

S4MUELSSONS
Iel. 1-l-9 Kinnarp

Skolmatsedeln
för Frökind 6-8 april.

Torsdag: pannkakor, äppel-
mos.

Fredag: ugnstekt falukorv,
:potatismos, gurka.

Lördag: blåbärskräm, korv-
smörgås.

{

1

Traktorförare
erhåller anställning. Modern

Svar med rekommendationer
Tel. Kinnarp 234.

IIälsovårclsnämnden.



Lån gf reda gens familiegudgtiansf ,
i rinnarps missionshus ql4'bl-

blev en g'od avslutning På de mö-
ten för pojkar och flickor som un-
der påskveckan hållits gemen-
samt av Slutarps och KinnarPs
missionsförsamlingar. Tillslut-
ning:en, som hela tiden varit bra'
fick sin höidpunkt vid åvslYt-
ningsmötet, i vilket också en hel
clel föräIdrar och övriga vänner
deltog.

Fru Ästa Johansson inledde
med bibelläsning och bön. F"Iickor-
na Britt-Marie Karlsson och Gun-
Britt Johansson ledde sång och
dragspel och g:itarr. Med hjälP av
>>blixtkort>> berättade Gun Pers-
son om >Dockan som växte>>'

Mötesledaren gjorde en åter-
blick på vad som behandlats under
mötenas bibellektioner och gav
ciärefter en åskådlig belysning av
bibelordet >>Jesu, Guds Sons, blod
renar från all sYnd>>.

Vid olika tillfällen under guds-
tjänsten sjöng kören >)Ing:en är
så skön som Jesus>>, vilken blev
hela mötesseriens sigTlaturmelodi.

$rdinat'irl iiil*tiitlf ritlJl1ll1i'.1n-

t.rilde nrr:ci ti*iligartia i

[$ö*arns

||4ossutdikninfi sf6r*nirlil
inorn li'lol:! n"r" ll. *rtlhttrr ltill-
les i l'ijretiittgslultaleu, Slttiarp,
nurrrrjagcn der: 24'ay:r:i\ l!l{il
Ii1..14.

$lutar'1r rlen ti *yrt'i 19ti1 ,

S1] f{ri5{tlt,

SL[iTARPS
MISSIONSHUS

Söndag kl. 19.30. KYrkoherde Bör-
jesson med fru från Folkabo talar,
sjunger och sPelar. Insamling för
byggnadskassan.

Måndag kl. 19.30 Missionär
Anna-Lisa Thorsäll visar bild'er
och beråttar om JaPan. 

dq- bl ,
Välkomna!

Missionsförs.

slq-br. 
l

Fnökind
Allmän BRANDSYN kommer i

att förrättas inom Frökinds
kommun under april-maj må- ,

nacl. Fastighetsägare upPmanas'
tillse, att enligt 19 $ i brandord- l,
ningen föreskrivna brand- och 

I 
I

livrädclningsredskap finnes lätt
dllgångfiga och äro i fullgott
skick.

Brantlcheferu

li
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Arsmöte i Slutarps
Samhällsförening

Slutarps Samhällsförening
har hållit årsmöte med Evert
Sand6n som ordförande. Innan
förhandlingarna började hylla-
des urinnet av under året avlid-
ne medlemmen Ragnar Johans-
son med en tyst minut och ordf.
Evert Sand6n erinrade om den
bortgångnes insatser i förening;
en, i vilken han var med fråtl
starten och vars ordförande han
var i många år.

Frökinrl Hq-bt.

llelgons guilstjänster i Kinne-
veils pastorat.
Påskhelgens gudstjänster i

Kinneveds pastorats kyrkor var
välbesökta liksom skärtorsda-
gens och långfredagens natt-
vardsgudstjänster. I Kinneved
medverkade Kinneveds kyrko-
kör vid såväl långfredagenS som
påskdagens högmässogudstjäns-
ter.

Långfredagen predikade i
Kinneveds och Vårkumla kyr-
kor kontraktsprosten.Erik Mal-
mensten. Kören utförde i Kin-
neved Runbäcks Introitus tre-
stämmigt samt 9-fatdigt Kyrie
av V. Söderholm som växelsång
med församlingen. Gradualpsal-
men >>Du bar ditt kors> utfördes
som växelsång mellan kör och
församling. Under textläsning-
en sjöng kören mellan de olika
styckena i femte akten ur >Vår

J. S. Bachs O, huvud blodigt så-
rat samt I. Wid6ens Vi för kor-
set ödmjukt falla. Som postlu-
dium utförde kantor Bengt
Kjellström Adagio a-moll av
J. S. Bach.

Den högtidliga högmässan i
Kinneveds kyrka påskdagen in-
leddes med barndop. Kyrkokö-
ren sjöng Krist är uppstånden
av A. Runbäck och kantor Kjell-
ström utförde som postludium
Christ ist erstanden av Bach.

Långfredagen och påskdagen
upptogs i pastoratets kyrkor
goda kollekter till resp. Fjell-
stedtska skolan och Svenska
kyrkans sjömansvårdsstyrelse.

Vid annandagens gudstjäns-
ter upptogs kollekt till Kinne-
veds Röda Korskrets hjälpar-
bete bland flyktingskarorna.
Den inbringacle i Vårkumla 96
kr. och i Kinneved 227 kr. Pros-
ten Malmensten predikade över
dagens högmässotext. Vid guds-
tjänsterna paraderade röda-
korsmedlemmar i koret med
Svenska flaggan och Röda Kor-
sets fana och rödakorsmecllem-
ma.r tog upp dagens kollekt.
Kantor Kjellström spelade sorn
postludium Vi lova Dig, o store
Gud av Daniel Olsson.

Arsmöte i Frökinds
höeerlörening

Frökinds llögerförening har
hållit årsmöte. Mötet inleddes
av vice ordf. 'Bohman, som in'
leclningsvis höll ett' kort min-
nestal över den under fjolåret
avlidne Ragnar Johansson, Slut-
arp, som i många år varit för-
eningens orclf.

Kinnarp, omv., samt Olot Ves-
termark, Börstig, nyv., Allan
Johansson, Kinnarp, nyv., Arne
Setternberg, Slutarnp, omv., och
Giiran Sandin, Kinnarp, omv.
Till styrelsesuppleant <vmvaldes

Till revisorer omvaldes Tage
Andersson, Slutarp,' och Egon
Johansson, Kinnarp, metl Olof
Nilsson, Slutanp, ooh Gunnar

Sandin och Ivan Gustavsson.

Efter för,handlingarnas slut
höll ombudsman Olof Johans-
son, Skara, ett kort politiskt
anförande och som avslutning
på kvällen hölls ett föreclrag
till ljusbilder av löjturant K.-8.
Norgren, Skövde. Denne var
med i den första svönska FN-
kontingenten till Kongo, och
med ver,klig inlevelse och sak-
kunskap skildrade han FN,ba-
'taljonens uppdrag. Det s1'nner-
ligep intressanta föredraget be-
lönades med långvariga applå-
tler.

Offentliga bibelstuilier i Ilinnarps
missionphus.
På fredag kväll inleds en kor-

tare bibelstudiesepie i Kinnarps
missionshus, Som ledare för bibel-
studierna kommer pastor Ragnar
Samuelsson frÄn Bankeryd att
tjäna. Dessutom mqdverkar Algot
Karlsson m. fl.

Vid lördagskväflens samling
blir det förutom bibelstudium
också sång. Dessutom g:öres av-

Av den upplästa årsberättel- i

sen framgick, att föreningens l

medlemsantal vid årsskiftet var 
I

97. Kassan balanserade på kr. 
i

977 :13 mecl en behållning av kr. 
I624:73. 
I

Till styrelse för 1961 valdes 
I

följande: ordf. Erik Bohman, 
I

Vårkumla. n1w., viee ordf. Ivan'
Gustavsson, Brismene, nyv.,
kassör Erik Danielsson, Luttra,
omv., sekr. Sven Andersson,

Av verksamhetsberättelsen
framgick bl. a. att anslutningen
från såväl fastighetsägare som
enskilila i samhället är i tlet när-
maste hundraprocentig. Kassa-
omslutningen har varit 2.507
kr., varav största Posten kom-
mer på ytterbelysningens kon-
to. Någon utbyggnad av nätet
har under året inte förekommit.
Inkomsterna har förutom års-
avgifterna i stort sett utgjorts
av överskott från den av för-
eningen anordnade midsommar-
festen jämte anslag från tr'rö-
kinds kommun, vilket senare ut-
{ck med 250 kr. I tur att avgå
rt styrelsen var Tage Hellman
rch Nils Järneklint, vilka båda

omvaldes för tiden 1961-62.
Kvarstående i stYrelsen är
Evert Sa.nd6n, Bengt Samuels-
son och Olof Nilsson. Till stY-
relsesuppleant för tiden 1961-
62 omvaldes Karl Ek.

Föreningens revisorer är Gus-
tav Gustavsson och Martin öst-
berg, den senare nYvald ftir åren.
1961-62. Till ersättare valdes
Sten Ahlqvist och Bror Gert-
ner. Valet av Parkkommitt6 re-
mitterades till stYrelsen.

Styrelsen fick även i uPPclrag
att undersöka möjligheterna att
iortlningsställa ett markområde
inom samhället till lek- och fot-
bollsplan för de Yngre.

Vid årsmötet diskuterades
även frågan om nedläggande arr
jordkabel inom ett visst områ-
de. Styrelsen fick i uPPdrag att
närmare utreda clenna fråga
och förelägga föreningens med-

lemmar preciserade kostnader.
Efter årsmötet konstituera-

des styrelsen, vilken därmecl hari
följande sammansättning:
Evert Sand6n, ordf., Tage Hell- 

1

man, v. ordf., Olof Nilsson, kas-
sör, Bengt Samuelsson, sekr.,
samt Nils Järneklint.

Vilgotsson, Kinnarp, som supp- 
|

leanter. Till omtbud vid länsför- 
|

buntlsslämman valdes Erik Boh- 
|

man, Allan Johansson, Göran'

Kinnarps Missionshus
Söndag kl. 10 söndagsskola; kl. 19.30 SÅNGSTUND' Ungdomar

från Bris,mene, Kinnarp och Slutarp samt Algot Ka,rlsson' Tisdagen

den 18 april kl. 19.30 MIS,SIONT'SFöRSÄLJNING. Pastor Yngve Jo-
'hansson talår i andaktsstunden. Gåvor mottagas med tacksamhet'

tottolr- läI*iiliff;t'å:,"l'*'ånt*"nir
Tångavallen, SlutarP, söndagen 

I

den 9 aPril kl. 15.00 
i ,,

Senior-DM i;
j."Y: tu-.""tTt* a li

ALLA VARMT VÄLKOMNÄ:



Västgötafilmen till Slutarp.
I Slutarp visas' på måndag \

kväIl kl. 19.30 färgfilmen >På ,1

strövtåg med Västgöta-Bengts-
son>. Förköp av biljetter kan
göras i Samueissons och Will-
gotsons affärer. Efter filmens
slut omkring kl. 21 blir det gtt 

I

kort samkväm med kaffeserve- I

ring, sång, musik m, m. Det ärl
Kinneveds Röda Korskrets soin
är arrangör av denna filmafton.,

Klq'Lt'
Påskholgens möten i Kinnarps

missionshus.
Elevernas föräldrar var in-

bjudna till söndagsskolan på
påskdagens förmiddag. Föräld-
rarna fick - om än i något av-
kortad form - ta del av hur
undervisningen lägges upp i ett
par av klasserna. I sandlådan
för småbarnsavdelningen frarn-
ställdes Maria fr. Magdalas mö-
te med den uppståndne Frälsa-
rerr. Bibelverserna Joh. 5: 28-
29 belystes med hjälp av bilder
på flanelltavlan och gav prov
på undervisningsrnetod, som till-
lämpas både i meilan- och bi-
belklassen. En av de yngre lä-
rarna gav vid avslutningen en
del av terminens fortsättnings-
berättelse.

Påskdagens kväll gästade
familjen Paul Atirley från l'1o-
lby Kinnarps missionshus. Direk-
tör Athley har under ett par år
tillsammans med några av fa-
miljens medlemmar vistats i
Israel för evangeliskt arbete.
Alla närvarande >athleyare>
hjälptes åt att forma ett intres-
sant program, som gav många
glimtar från Det heliga landet.

I går kväll inleddes en bibel-
studieserie. Studieledare är pas-
tor Ragnar Samuelsson. Under
söndagen blir det två samling-
ar kl. 10 och 19.30.

Skolmatsedeln
för Erökind den 10- 15 april.

Måndag: blodpudding, korv-
kal<a, lingon.

Tisdag: köttgrotta, potatis,
råkost.

Onsdag: grönsakssoppa, ost-
smörgås, apelsin.

Torsdag: special.
tr'redag: fiskfärskotletter, po-

tatis, sallacl.
Lördag: risgrynspudding,

korvsmörgås, lingon.

Fotboll
TÅNGAVALLEN, SLUTAR,P

Iördagen den 15 april kl. 16.00

TOMTENS IF-
SLUTAR,PS IF.

I Hemma.lagets försvar utsattes
il ej för några svå.rare prov men
I presterade ett hyggligt spel med
I ch. Bertil Gustavsson och vb. Ove
lAlexandersson som mest fråmträ-

}. AI-B YGDSIIÄSTEIiSK APEN
i inomhrtshopp går i KinnarPs
centralskolas gYmnastiksal, fre-
clagen den 21 aPril kl. 19.

\-.-Kleva_Kinnarp B
3-o \'h'6t'

Siindagens vänskapsmatch på
Wilskeva,llen mellan Kinnarp B
och V.-Kleva, slutade med hem-
mas€ger 3---{). V.-Kleva hade
det mesta av spelet och kunde
snabbl ta ledrringen meil 1-0
g'enom vy. Göthe Wa.llander.
I mitten av perioden tilldömdes

hemmalag'et en straff, som säkert
lades in av vh. Jan Älexandersson.
Andra halvlek dominerades helt
åv V.-Kleva, men laget kunde
trots detta ej åstadkomma mer än
ett måI, inspelat av vi. Rune Wal-
Iander, som däri€fenom fastställde
slutresulta,tet 3-0

d.ande. Gunnar Ander.sson visade
dessutom under andra halvlek att
han även i år a-spirerar på en plats
i laget. Kecljan går stundtals myc-
ket bra, spelmässigt sett, men har
det avgjort besvä.rligare att hitta
var motStåndarmålet är beläset.
I kedian prövades dessutom -ett
par nyförvärv, som säkerligen
kommer att bli en förstärkning,
när de blir spelklara. f Kinnarp,
som ställde upp'med ett på flera
platser ungdomliq't lag, vär i för-
svaret vb. bäst, medan i kedjan cf.
märktes mest.

>Vad år kristendom>
var ämnet för pastor Ragnar Sa-
muelssons bibelstudier i Kinnarps
missionshus förliden veckohelg.

Nu på söndag hålles först sön-
dagsskola i vanJig tid. På kvällen
kl. 19.30 blir det sångJstund. då
ungdomar från Brismene, Kinnarp
och Slutarp medverkar med sång
och.musik. Mötesledare är Aigot
Karlsson.

MissionsförsåIjning i Kimrarp.
Tisdag kväll anordnas missions-

försäIjning i Kinnarps missions-
hus. Pastor Yngve Johansson ta-
lar i andaktsstunden. Sorn vanligt
mottagas gåvor till försäljningen
med stor tacksamhet. tSh-bt.

Skolmatsedeln
för Frökind den 17-22 april.

Måndag: fattiga riddare,
ungon.

Tisdag: senapsbrynt fläsk-
korv, potatismos, gurka.

Onsdag: köttfärssås, potatis,
råkost.

Torsdag: ärtsoppa, ostsmör-
gås, apelsin.

Fredag: fisk, potatis, clill- och
kaviarsås.

Lördag: nyponsoppa, skor-
por, smörgås m. leverpast.

s. I. F. mötet beslutqdes aJt lysrör shall | :li::-::,::'_Y"""' telefonhvtten.

Slutarp ur DM
s-3 för Ägåt'p

I söndagens uppgörelse på
'Iångavallen fick Sluta.rp res-
pass ur årets DM-l;urne.ring och

. hiljetten expedierade-s av Åsarp,
som efter en tämligen hyggtig
match segrade med 5-3, ilär
lagets trdnare l{oy Andersson
svarade för fyrzr, av sitt lags
fem mål.
Utan diskussion kan man nog

konstatera att Äsarps se€ier var
rättvis och lagöt presterade också
det bästa spelet om man ser till
vad som för'ekom i respektive ked-
.jekvintetter. Tyngden i denna lag-
del vägde doek över i Slutarps fa-
vör, men kontakten forwa,rds
emellan var inte den bästa och
spelet gick på lösa boliner. Det
saknas en sammanhåIlande kraft
bland de fem, som nu chansar allt-
för m5rcket. TYPiskt är att inget
av de tr'e målen var frrrkter av
något samspel, som gåv fria lägen
och va.rav de två första kom på'
skott av Kurt Karl6n resp. Inge-
mar Lundahl, c1är.bollen styrdes i
nät båda gångerna av Åsarpsför-
svaråre oeh det tredje tillkom på
straff. Bengt lferrnansson oCfi
Hasse Andersson var väl de enda
som i viss mån. höll tlet hela flv-'
tande i kedian jämte Kurt Karl6n
i första halvleken. Rolf Svensson
stopoade upp spelet alldeles för
mycket och hetr'äffande fngemar
Lunclahl så är irt inte hans rätta
f)låts i korliån. Ffter en rtålig in-
lednins speladP Sture Hielm upp
sig och var jämte Per-Uno Gus-
tavsson försvarets främsta till-
g:lngar. fngemar Ungh sjorde
utan att glänsa hvggligt ifrån sig,
nlednn man hos backa,rna Ingvar
.Iohans-con och Lennart Pettersson
väntat siq mera resoluta ingripan-
clen, 'r'ilkpt rlock hos den först-
ni11461a får' tillskrivas bristande
ltttir. ö"ten Karl6n hade som sis-
tå utpost inte så värst mycket att
söra oeh var tämligen chanslös
på målsl,olten som gick in.

Äsarp visade
lrra spel för'e Pausen och deras
kedja svarade för fina ltombina-
tioner- Främst i keljan _fåt rn4]
nog sätta Roy Ändersson, taek
vare hans målfarlighet, medan hi.
La.rs-Åke Thor var en av de som
lvckacles bra med samsPelet. Cb.
Erland Johansson \tisåde inte van-
lig säkerhet och främst i försva-
ret var nog hh. Kurt RYIånder,
som vav en av lagets bästa till-

j gångar. Vb. Elof Svensson hade
on viss andel i baklängesmålen,
men skötte sig för övrigt gott.

Äsarp tog ledningen med 1-0
efter 17 minuter då vi. Andersson
på passning från höger sköt i rnål.
Fem minuter senare ökade han til!
2-0 på en frispark. Slirta,rps förs-
12 måI kom i 28:e minuten På ett
skott av Kurt Karl6n och efter det
att trngh håft skott i stolPen slog
fngemar Lundahl på ett skott
som touchade vb. Svensson och
gick i mål. De första tjugo minu-
ternå. FV andra perioden stod det
och rzägde, och det blev Åsarp,
som genom Roy kunde rvckå till
sig ledningen med nxål i 23:e resP.
32:a mimretlna. Åtta minuter före
slutsignaien fiek Slutå,rp nYtt
hopp då man på strFff, kunde re-
ducera till 3--4..Minuten efter
fastställde Åsarp emellertid se-
gern definitivt då vh. Claesson på-
passligt .slog femte bollen i nät
efter hörnupplägg.

Korrekt och hest.ärncl domare
rrar Roland Ekvall. Tidaholm.

. Geson,

I uppsättas utmed stora vägen

I genom samhället från Sträng-
bergs till Axel Nilssons. Det har
visat sig att man inom samhäl-
let på frivillighetens väg är be-
redd att hjälpa tili med kostna-
derna, och lista kommer nu att
cirkulera, Arbetet kommer att
utföras under hand som medel
finns tillgängliga.

Fjolårets räkenskaper omslöt
kr. 3.426 med ett saldo till 1961
på 401 kr. I årsavgifter inflöt
824kr. och en hembygdsfest gav
807 kr. Från Frökinds kommun
fick föreningen 250 kr. I år är
det kommunala bidraget höjt
till 500 kr. En hembygdsfest
kommer även i år att anordnas

sionatet i Kinnarp. Tyvårr var llmansättning: ordf' Arne San'
mötet inte sa tätrit<i besökt. lldahl, sekr'. Håkan Silvander,
Ordf. byggmästare Arne San- | lkassör Arne Andersson, Nils
dahl öppnade mötet och ledde llJohansson samt Lars Falegård,
sedan förhandlingarna. | | 

den senare nyvald. Suppl. blev
1 åfsbeiättellen erilirad-es I llvar Gustafsson, Gunnar Wil-

bl. a. om den kabelnedläsenine I lSotson och Gösta Ls,rsson.
på en sträcka av 360 meter trai | | Revisorer: Georg öhrnell och
stora vägkorset titl Stränss- | lHilding Våring, den senare ny-
bergs, sorl skett förra a*t, I lefter Axel Nilsson som flyttat
samtidigt som plintar för belys- | lfrån orten' Suppl. blev Nils Jo-samtidigt som plintar för belys- | lfrän orten' Suppl. blev Nils Jo-
ningsstolpar satts upp. Avstån- | | 

hansson, Eriksdal, och Göran

4et :lgllql plintarna är enligt I lKarlstedt.

Kinnarp får
lysrör utmed

stora vägen
Kinnarps samhällsförenine ll på Liskängen'

hade i torsdags årsmöte på Pen-- ll Stvrelsen fick {öI;'ande s^am'

vägsakkunnigas direktiv-=0 I I Televerket hade inkommit
meter. Vidare har en kabel ned- | | med en skrivelse angående upp-

la.gts till lärarbostäderna i stäl- | | 
sättande av en teletonhytt i

let för den tidigare luftledning- | lsamhället. i samband med att
en. Ä1dre belysningsarmatur trår I ltetestationen i Kinnarp automa-
cof{c rrnn nå rrieco inlra rirtioorp I ltiseras. Ivar Gustafsson och Hil-satts upp på vissa icke tidigare I luseras' rvi
,,rpptysiau platser i samhälLt. I lains Våring fick i uppdrag att

på förslag som framkom vid I lrolna,n$a,1ed televerket angå-

ifa+ ,-aalrriqrrae qrl_ lrrcnÄn ot.ott I lende lämpligäste placering€n av



i TIDNING. Tisdogen den '18 opril 1961

Ater nederlag Iör Tomten
S/u torp-trrum t hela 4-1

Vid lördagens r'änskapliga gppgörelse på Tångavallen fick Tom-
ten viilkänna.s ett kra"ftigf nederlag mot hemmalaget Slutarp,
som efter ledning i pausen med 2-t inie hade några stöme svå-
righeter a,tt i andra perioden hålla sitt försprång.

Rodan i matchens första anfall kunrle Tomten ta, ledningen med
1-0 och sorn tlet senar:e skulle visa sig, bli tlen enda frarngången
beträffanrle målprotokollet.

Målgörare var cf. Ljungstr'öm.
Några minuter senare var det
klart för utjämning, vilken ombe-
sörjdes av Kur't Karl6n med ett
välplacerat skott. Denne var ock-
så upphovet till det mål som i 43
min. gav hemmalagets ledning i
pausen och passnin5;en nickades
in av Hasse Andersson, som jäm-
te hy. Karl6n var dagens bästa i
Slutal'ps kedia. Åtta minuter in på
andra halviek ökade cf. Anders-
son till 3-1 från närs håll. Efter

I att ha missat chnnsen till ökning
I på en straff, vilken lades inom
lräckhåIl för Tomtenmålvakten
I kunde emellel'tid Hasse Anders-
lson i 25 min. fuilborda sitt hattric
på ett snabbt genombrott, där gäs-
ternas försvar inte hann med i
vändningarna. De sista tjugo mi-
nuterna biöd inte på några större
chanser för någotdera lagen att
ändra på clet uppnåclda resnltatet.

Slutarp spelade
bättre än förra söndagen och spe-
ciellt försvaret var av betydligt
bättre klass. Ingemar Lundahi
och Lennart Pettersson utgjorde
en bra back-konstellation, där P.-
U. Gustavsson som tredje mannen
var sig lik som stopper, d.v.s. bra.
Äv ytterhalvorria gjorde Hjelm en
habil insats och beträffande Inge-
mar Ungh skulle man nog gärna
se samma takter i fortsättningen
som dagens, vilka ger honom ett
mycket gott betyg. östen Karl6n
ansträngdes inte över hövan, men
antecknades för ett par räddning-
ar åv god klass. Som nämnts var
de båda målskyttarna bäst i ked-
jan, men Bengt Hermansson kun-
de också bokas för en del bra sa-
ker. Sven-Olof Johansson och fng-
var Johansson flöt in i kvintetten
ganska hyggligt och man har all

Frökind
-D l.

SLKF-kretsmöte
i Kinnarp

Vartofta-Frökinds krets av
SLKF har haft årsmöte i Kinn-
arps NTO- okal med Vårkumla
som värdavd. För,st besöktes
i.o ,Värkumla kyrka,'där predikan
hölls av prosten Malmens€en
Därefter samlades man till
kyrkkaffe och avd. ordf. Ra,gn-
hild Granlund. hälsade samtliga
varmt välkomna.

Så följde förhandlingar un-
der ordf. Margit Anderssons
ledning. Till 1961 års styrelse
valdes: ordf. Margit Andersson,

anledning att tro på dagens upp-
stä]lning vad laget i sin helhet be-
tr'äffar.

Tornten överraskade
uegativtr

och det tempo och den framåtan-
da, vilket tidigare varit Iagets
kännetecken, vår nu som bort-
lrlåst. Den ende som höll stilen var
Ragnar Lundgren, vilken utan vi-
dare kan nomineras som den nyt:
tigaste i laget. Arne Rehn var som
vb. en styrka genom sin tyngd,
men det brister i snabbhet och
försvaret i sin helhet verkade lite
orörligt. I kedjan kombinerades I

det nog ibland, men några ordent- |

liga avslutningar blev det inte. 
i

. Domare var Lennart Thorsson, 
ISlutarp. I

Geson. 
I

- :-----: .- |

.ti'alkÖping, sekr. Ann-Gret
Karisson, Folkabo, v. sekr. An-
ni Andersson, Klärnmesbo, kas'
sör Anna Gustavsson, Yllestacl,
och biträdande kassör Gunvor
Broberg, Börstig. Till revisorer
valdes Gunhild Hjerp, Kälvene,
ooh Vera Johansson, Kälvene.

SLKF:s represeintant i CP:s
styrelse blev Margit Andersson,
Kinnarp, i I'albygclens SLU-
krets Ann-Gret Karlsson, Folka-
bo. och i Tidaholms SlU,krets
Anni Andersson, K
Till tävlingsnämncl valdes Ann
Hansson, Falköping, Ingrid
Glan,s, Näs, och Astrid Karls-
son, Slöta. Till studiesekretera-
re utsågs Ragnhild Granlund,
Vårkumla, ooh til;l kretsorgani-
satör Ines Ekered, H,albo. Till
repr. i distriktstyrelsen före-
slogs Astrid Karlsson, Slöta,
suppl. Ann-Gret Karlsson, F'ol-
kabo.

Gustav-Adolfs SLKF-avil in-
bjöd till vårmötet. Mötet avslu-
tacles med ett mycket uppskat-
tat, sång- och musikprogram ut-
fört av NTO-medlemmar. Orclj.
tackade värdavd. och 'till sist
sjöngs >Du gamla, du fria>.

I SaugstunA och missionsförsäljning
I i Kinnarp.
I Söndagskvällens möte i Kinn-
larps missionshus gick i sångens
tecken. Ilngdomar från Brismene,
Kinnarp, Slutarp och Luttra spe-
Iade och sjöng. Temat för kväl-
Iens predikan var Jesu ord >>Jag
känner mina får och mina får
känner mig,>.

Vårens sedvanliga missionsför-
sätjning hålles på tisdag kväll, då
pastor Yngve Johansson medver-
kar.

Se upp för FGIK
6-0 i sönci agsspel

FGIK mötte på söndagsför-
middagen Kinnarps R-Iag i en
vänska.psdrabbning. För oss som
inte tidigare i vår seft Goiltemp-
la.,rna i aktion trlev de en ange-
uärn bekantskap. När dornaren
Molander blåste eltl upphör ha-
de gra,bbarna spolat in sex bol-
Iar bakorn Kinnarpsmålvakten.
I''örsta halvlekens enda mål in.

prickades av Bör'je Andersson,
som blev hattrickman genom att
skjuta in såväl 2-0 som 3-0.
Fjärde målboilen anlände g'enom
Rune Ryd6n och samme man fick
även tillfäile att överlista Kin-
narpsmålvakten' med 5-0.

Strax innan slutet på andra
hålvlek blev Börje Ändersson upp-
krokad och straffen som följde
slogs säkgrt in av ch. Kurt Gus-
tafsson, som alltså fastställde
siffrorna till 6*0.

I FGlK-laget spelade förre IFK- 
,

en Hasse Gustafsson inner och 
I

,n tillsammans med Börje An- |

rsson och vy. Rune Ryd6n var I

djans klart främsta, Försvarets I

rese var ch. Kurt Gustafsson, tidi-
gare Rapid. God hjäip hade han l,
av hb. Lars Larsson. I _I Kinnarps B-lag spelade IFK- I 

:

förvärvet ftj Seidler utan att glän- ,
sa. Publiken, några supporters, go-

areri Hasse
han tillsammans med Börje An-
dersson och vy. Rune Ryd6n var
kedjans klart främsta, Försvarets

nade sig i solskengt och förre
norrlänningen >>I.åpgen> Molander
dömde den justa matchen till full
belåtenhet. lt/q* 1,t.

Båsse.

Slutarps Byggnadsförelting
u. p. a. medle.mmar kallas här-
med t,ill ord. årssarnmanträde å
Slutarps kaf6 måndagen den 24 i

april kl. 19.30.

t
I

t

I
t
1
I
C

Hemmets afton
anordnas i X'öreningslokalen, SLUTABP,

söndagen den 23 april kl. 19.15.

Företlrag av resesel{reterare fröken Itilclur Säll, Skövrte.

Sång oetr musik m. m. Ka,ffeservering. I

Al,la hjärtligt välkornna! Kinneveds SLKF,.

DÄII S
i FöRENINGSLOKALEN, SLUTARP,
lördagon den22 april kl.20.

Kinnarp, v. ordf. Änni Hansson, Gool Gandys

Fr0lrinds
fnskri'rning av nybörjare vid

l'rökinds kommuns skolor för-
rättas tisdagen den 25 april
1961 på följånde tdder: 

;

Iruttra skola kl. 9.00, Kinn-
arps skola kl. 10.00, Brismene
srkola kl. 12.30, Ekarps skola kl.
13.00.

Inskrivningspliktiga är barn
födda 1954 eller tidigare orn
trppskov med inskrivning erhål-
lits.

Rektor.

Fotboil
Tångavallen' SLUTARP'

tisdagen den 18 april kl. 19.45.

EL,LJUSMATCH

BORGUNDA IK
SLUTARPS IF

slrolor

Beg. f raklorer
Ferguson, bensin och fotogen,
John Deere AR, 1946 oeh 1948
års rnod., Allis Chalmers B,
1951 års mod. Samtliga trakto-
rer i gott skick, säljes.

Försäljare Tage Andersson, tel.
126 Kinnarp efter kl. 18.00.

Tel. 132 50.

a4q- &.
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t>'ln-6t^ 
lragindragning'' itcinn.rpsvinst 

ut'4-rb\'

Fastishetssägare erinras om förbud enlist hs 8 kap. $ 46 mot | äVen på linien ,l eltef föflängning
att utan hälsovårdsnämnds tillstånd anlägga vattenklosett med i L ' i - - -,.
därtill hörande avlopp och om den raran'ett olämpligt avrall i *Ot Landefyd i ."t"lt1*#lr'ffi"#T;:*;l:
från wc utgör för spridantlet av clynt'smitta. I .,rn^r^',^^r.ir{a+ .,ir er i^^- | st"tiltorp på sedvänlg matcrr-

Frökintls Häldovårtlsnämntl. Tel. Kinnarp 38.

korvsmörgås, lingon' I I ::ljty:;'n""t9 "lt""X?9.":"*?S- l aur, ,,y* tidtabenen *"oiär .n ll Q,i19i"1 hade sitt rti1gta..9crr

risdag: köttbuuar, l:,,",t. I I ä; ii"-."å';"';j"J'"åk l*'; | 
;;i^ 

'i&ffi;;g-'ri;. ;;f;: lll;*',';,tl:ä%tTif. THj;,l:X:

, -l-- j;arnvags- som t'usslinjerna. I rioaetts förlärrgning, kunde Kiell

skormatsedern i lfiinnarp vidare i DM l:rurr::'Tiå1.;;"i*.li;,1 3;r;'T; i"f*:il'x*"Tiä1:
rör Frökind 24-2e aprit' i I Seger i Sandhem, 3-l i"';":;-i."Ji"läl'i; A nnu"". l:::å"åi"Tåå?iW ;q:; 'l;;
I Ma',arg: makaronipudding, I I "ul1_qnu* 

rörrorad-e do"*g' 1.";'i'ä;iä;,"#'*;ui.i"'J,";;; lffiuffTä i:il ,:åäJ*träicknins

risdag: köttburrar, nf,t'I I i#1å""ä'ä""t"1il.åä!H-. loer rörändrinsar rör..Halm-lliJi:lTåt:ä%,:Tl,l.,1iåäi,ii!l,i:

*i:l;:il'i:T:::'::;-, I I iriä-å::bfå,-il".,*:*i i;yx;:*n:J:':lLl*l,rpftEg*i,*:.#iu ffö"r'Tl I

fläsk, potatis. I ] :::* Anoersson var rurrt Dero- 
ltigare tågen på södra stamb""li.*ll,^T::"^o-1:f l_8;:,-.1:--.il1cl

Torsdag: korvsås, potatis, rå-I | 
*fiä *inrt innan halvtid utjäm- lna'och på västkustbanan, Ytt-lll,'ii;i i"i;"":tårå1,";;"åi,jrl:l;l

kost. I lnade.qan_gfe-T__på straffspark ge- lket medfört en del smärre ju-rlspet äribblacle Glahn av s 
"r"". i

"T33ffi:'"-t 
risk' potatis' 

I l;å'ä#'äå#f'# Y.f'å:; lH:'f{};:;il1'f"xi'T,öiål l"*:?*,;:}::i1.:ä{:toE#
Lör.ag: grönsaktsstuvning, t lå:'l;n::: ?ä"fll.'å;:'i?l:1 l:xll?,ti'" ";" i,Tu.'urä:ffJ.:'; l'^1o:'-'.ä,1- 

p'sssnins irån Göiel

frukostkorv. lnarp-ökade till 2-1..genom.vi. G. l.o* gu1" bekvämare resåmöjlig- I ]

lingon och vitkålssailad. I I il"i*J åi;'"t"s i;i"i'"r' l-o- lstadssektionen. Tidtabellen här ll;äå:ffiäe manga rrams1ötar,

Andersson på ett billigt måI, som luo*.." ua u- +'."*.Äro- rrlarror I f ahdra halvlek

ute på plan gick spelet bra, men I 8.30.

å I(rNI\IjMU I liä; ""a"f 
I förstaaalvtek att få | På denna bandel. Sålunda 1".t llååä rniå.ä"rtu's. tippacle. Erter 17

söntlagen ilen 23 aprit kl. 14 | lkontroll på.Kinnarps,"i:, 19n.i lFersontåBet från Landeryd kl.ilmin. hacle gästärnå-ratt.merorcl-,l 
I andra halvlek spelade han upp sig I b.bO tidiearelaets till kl. 5.3?. ll nat spet oCh en praktpärla kom

FL0BY rtr'-KTNNARPS IF l:j::";'3ll.Mv. Gardemeister hade 
l.q."L";;tTiJur, 

-urt urriruir"*" llrran irorer sonr.lvesterbg.g Tå":
{ ingen lyckad dag. l:::'^"j':-""*"." .:1." _".:':.":"**': llte tippa. Omcclelhart efteråt kom
i "rea:än spelåd"e inte alls dåligt, lblir 7.26 och till Faiköping Cll"är.ä'" !ii".1i""^åä" mitten och

det fattas mvcket i avslutningar- I ra- ,A30, som idag avgår|lfinnarndåpressen_någraminuter
na. Forsell, Kumlert och S. Gus- ]"-..:-*o, ^::^--,. 1-t ^ A4 ,^^,- ^^ llvar konsta,nt mot Kinnarnsbur€n.
lå;.å"",1'',1#; å'fiiflrääoi; åäl 

I l:, T'u:l,{u, I' .n"1i; }f ::. ll Jåå::?:?i',"T?',51iä9"31åil:

utarps missio.,*rro*. 
tVr{-61 . L ..Kinnarp visade sig ha 

lminska !-velqlnestiden i !y llprÅs upphörde-snart och Kinnarp
MisJionsrörsamrinsen i slutarp ]å?,e$?lä"?äL"t;nt 

ti,T,lTål#i 
l3ar9a till Göteborgståget ro+.113'9,-i"t::,,i:qlå.:"Yi;q!l;,,1j

hade på söndagskvä-n* j:::qäi lffi HhH'å;1å1,5';'liTno"U. I 
n".r.-r""'t"åcet i;;;i€;;" ;;- llflE*l lå"1r1'r",åä,i!1tl'åf,-ett speciellt möte med ,l,H:ft|lc lx"å:"" var mycket farlig i f.örsta 

I 
nare utan förlust av de värde- ilärtp"".rör bygsnadskassan, vilket inr l;l;,;'rå'Ii;:;äää:",i1ö'f.,'åäål l;ä;;.:,"#;;,;;;"il; ll*'lPåi;"o börjåde med vindenbringade kt. 264. l^"r. "tr"r.ti.t snät vi^ Göstc Ai- I 
-:--* 

^------ il*^+ ^r* ^-L LÄrr 6h^r^+ he6 ,rnn,.r äetta möte medverkade kyr-, jå:i,åtl'Xtjil' jrl"bJl' iffiå#; jnins c. ilPot srs och hörr speret brå uppe'

koherde Börjesson med_rru {-å" I lvar ett par rariiga herrar. ' i'. a-"u.tr" en del mi'dre tidjuste- li|;rtT:"rlfr#'.tXtfiå"rår1?1]#:Folkabo' med predikan_9:-l--:1lt I oomai" vur rJ"ngt Johansson, lringar har gjorts pä övriga tåg ll;;-h hlmmapuurlen. HemmåtagetDet välbesökta mötet avslutades lp"txöpl.'g. fu/q-it- Deson. lrra" u',o*vd rii..o* tetrai- ll;;i;";;4. intä möjlisheter och-iärav mötesledaren Yngvd Johans- I 
- r-t-ot' Deson. ifande tågen, som 

-"iua, 
i;;; lle-;i;. 

-återstod 
iraäe Kinnarf en

'ot--]--L|""'in^'.Jc'i-.;Llninii,''a..l|indirektfrispark,somKjelfJo-

rtinnarps samhällsrtiren I ffi I i :ffi;'*#il; i #$ä-ä-iä**äeäihar ÅRSMÖTE å Pensionatet, | - | t.il en ny reseiägenhei trån Ulrrce- | arp över lag var jämnt med ett
Kinnarp, torsdage.n den 13 april I I å KINNEMO, KINNARP I iil hamn genom att persontäget I plus 

_ 
för Westerberg. Hörnornas

kl. 19.30. Medleåmarn" 
"nn-"-lf i ilag kl. 16 | lilz0rt (från Falköpine c 8.34),1 antal var 8 till Kinnarp och 5 till

nas atr infinna, sig, viktiga frå- ll I il.o"' iidigur" "',0""i ci!! . 
på 

I iii:"r'i'ti" fffåån 
tåT,f",|ä'äfi

gor. - ll rournlvs rF-ÅsaRPS rF' I ii sträckan Falköping C--tllrice- i Äiå".iä"p. pra dornare var charles
St.yretsen ll Elf. lflnayn, utsträckes ,lil..Ti"t.To;l Johansson,-Falköping. FL.

:il _i'it sedan frera år tilrbaka har,

- ^re : i:-illl"$i{nå$ ;äs"" ;ii:'"'"r I if å"'å"il'ff :"'i'::'"1H;Borgunda i form i',:fii?;#i;i"ä"å"f*::,å1ru:: i'1ilf" i,fi;,",ii"01' ,Z"ä'>"YJ.

g-t mot Slutarp 
ä:[]ä_*:,J,äå1",i'å",1åå: 

#å i;i öiä,,:1if.}$jilq#t 0". Falköping c-.rJlricehamn j

risdasskvänens erryusrm-atch f:åH"*,ålåtilff:Tjååtl"i"# . ::*i$,te:itto?l-t:.-3l:l ;; .l*.ur,.* av tandsväg.r,,.*1på Tångavauen resulterade 
_ 
i gång. E;' bidragande orsak tiil lMed tanke pa. att" res€moJrlg' i någoi. tidigare läge. I

i{l{d",-" _*. sä=:är!', ::t'?å';,"ff'åfi'*å1" ,:3f":Tåfiå,' i}:1ff',;:::,uil"i.#11äl,ii1 .";;:l'."1.;}"*"';r. ::ll 
Igjortle matchen mot Slutarp fill upp med reserver för Lennart

"in 
tö.d"I i andra perioden, dä-r Lundaht och Kurt Karl6n. Detta en uppskjutits i förhop!ti1q-": 

1".r, rt"rga"gJr på sträckan Lan- 
lett av målen tillkom på straff. iOrtir."" åock inte helt den ktena att resandeantalet skulle öka. I i....i_lu1"icehämn. Från Ulri- 
|Matchen slöt rned siffrorna 3-1 insa.tsen i denna match och där ]Så trar emellertid icke blivrt ]::-1:

iå"1l{*tåiä:Ta"'r,,'r" q":" ååffT"J,',åå";'?å:,fi n#: # 
| 
ä"i' "'" 

""f.a".[T'lli:i 
i] il'#trJ"l"l?'*'"1ä3 å igf 

I.på myöket bra spör, vilket i-hög - Domare Lennart Thorsson, srut- lhar noterats. På cl1"d" h,ii:" 
l] li;;;. 

'-- 
lgraa gatter andra håtvtet<en. Slut-- 21f,."' I inclrages täg 2623 helt på sträc' | 

'^o""' 
I

grad gäller andra halvleken. Slut- arp. I indra$es täg 262;J helt
arp nådde inte upp till >Tomten- - Geson. .

Tidtabellsskiftet vid sJ äger I ;iä:Få;;i "il"'iiiä;;'"ä;ä;;i år rum den 28 nraj för såväl ] när 6 min. återstod u" 
"i"i"-p"-

det hela såg inte lovande ut för

narelagts tiil kl. 10.18 för alt Il;;;; "iju*ni"s.r"året. 
"Gäsrernas
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Ny ordf, i NTo-distriktet
Sven Andersson avtackades

Presidiet vicl NTO-ilistriktets årsmöte, nyvalde ordf. Bernth
Phersson, Skara, t.v'' och -D-sekr. och skattmtistaren Harald
Håkansson, Vartofta. (aAa"a,fKt<cI)

lli får uf
fnef nyttigt
arbete azt
motoreffekten

med en

Skaraborgs l{fo-tlistrikt har haft årskonferens i TV-sa-
len i Falköping. Ett 60'tal medlemrnar' varav 30 förenings-
valda ombucl trån olika delar av länet, mötte upp vid båda

dagarnaa årsrnötesförhandlingar. Distriktschef Sven An-
dersson, Kinnarp, gav' i ett hälsningsanförande synpunkter
på nykterhetsarbetet, varvid han betonade nödvåindigheten

ätt flta*pu det ökande ungdomsfylleriet. Alkoholrekla-
rnens s.kadeverkningar påvisade också i detta sammanha'ng

A,ukt. återf ör s öli or e :
t

Tet. 132 ro. tL/rt'tr|'

Försäljare Tage Andersson,

Tel. Kinnarp \26.

veckorskurser, vilka förläggas
till höstterminen. Hemkunska-
pen förlägges till klasserna 3
och 7 med en lärjungetimma
och fyra lärartimmar.per vecka.

z4q^lt'

av cl-chefen.

bloms*rhyliade.

Sven Anoersson mottog blom-

mor och tackord, när han nu

efter åtta års förtiänstfullt ar-

bete lämnade distriktets ledar-
post. Revisor SYen WetterYd'
Lidköpittg., sa.mt stYrelseleda-
möterna F. O. Nit tusson, Möll'
torp, Einar Lid6n, MölltorP' o'

Juiia Martinsson' Finnerödja'
som samtliga trädde tillbaka
frän sina befattningar, blev

-wl

Cuol Caltdy$ $pelarl
i

vitl kvållens dans i SlutarP. I

X'amiljefest i Slutarp.
Vid den familjefest, som an-

ordnas i föreningslokaien i Slut-
arp i morgon, håller resesekr. i
Skara stifts kvinnoråd, fröken
Hildur Säll, Skövde, föredrag.
tr'röken Sä11 är känd och upp-
skattad från tidigare besök i
Slutarp. IIon kommer vicl cletta
tillfälle att tala om sina upple-
velser blancl svenskamerikaner,
enskilda och i organisationer
under en resa i Amerika. Vidare
blir det underhåIlning i form av
sång, musik, dialog m. m.

Missionsförsäljningen 
o"lq-61'

i Kinnarps missionshus i tisdags
kväll inbringade brutto 578 kr.
Pastor Yngve Johansson, Åsarp,
predikade och ledde försäljningen
av de gåvor som framlåmnats
plus en kollektion keramik- och
porslinssaker.

På tisdag samlas lfV-kåren kl.
1?.30 för utfård. Junioreraa sam-
las kl. 19. Distriktsföreståndare
Gustav Haag talar vid mötet på
!{eqagskviillgn.

SLUTARPS EKONOMISKA
FöRENING FöR ELEKTR.
DISTRIBUTION

håller ordinarie årssamman-
träde i Föreningslokaien,
Slutarp, lörclagen den 29
april 1961 kl. 15.

Ärenden enl.
stailgar.

föreningens

Ortlf.

ffi llBarn i förarsäte 
i

har hårrit sammanträde:ll|_ti il vållade bilkrock Ivid Ekarps skola utannonserade il '--
ord. småskollärarinnetjänstenll E" trafikolycka inträffade
hade en sökande anmält sig. | | vid.14'tiden på söndagen i Kinn'
Skolstyrelsen beslutade att utan il arps samhälle på genomfartsvä-

eget yttrande översända hand-llSen Ulricehamn-Falköping'
lingarna till länsskolnämnden. llvarvid en person skadacles, dock

Till synenämnd för skolloka- llej allvarligt.
ler ev. lärarbostäder valdes ll p" bitist på väg mot Falkö-
skolstyrelsens ordf. Maj Lars-lfping hade i förarsätet bredvid
son, Luttra, v. ordf. målarmäs-llsig sin hustru och ett 3-årigt
tare Sten Ählqvist, Slutarp, ochjlbarn. Barnet kravlade plöts:
rektor Georg A. öhrnell, Kinn- llfigt ner från moclerns knä och
arp. Av rektor medgivna tjänst- llfadern-föraren s|äppte upp-
ledigheter och gjorda vikariats- llmärksamheten från vägen över
förordnande godkändes. RektorlltiU barnet. Fordonet gick då
beviljades.semester instundan-iiöver för långt på vänster sida
de sommar under 45 dagar med Iloeh kolliderade med.en där par-
kantor Bengt Kjellström somllkerad bil. tr'örarens hustru er-
vikarie. lltrOtt mindre skador i ansiktet

Frågan om borthyrande av en ll samt i ena knäet' Båda bilarna
lärarbostad beslutade skolsty- llfick kraftiga plåtskador'
relsen översända till'kommunal- ll 

- 

zt(q' 
$1.

nämnden. Hos länsskolnämnden,lL 

-

skulle skolstyrelsen uttala öns- il SfUtenps EKONOMISKA
kemålet, att nästa års fortsätt- llröonNrovc FöR ELDKTR.
nin gsskola rördelas på" 

-t:3 :::: I i oi."rrtuotto*
håller ordinarip årssamman-
träde i Föreningslokalen,
Slutarp, lördagen den 29
aoril'1961 kl. 15.

Ärenden
stadgar.

enl. föreningens

OriU.



I Kinneveals SLKF avdelhing
I anordnade På söndagen i För'
I eningslokalen, SlutarP, sin årti-
ieen återkommande sammap-
Ikomst. kallad >>Hemmets afton>.

llnledningsvis sjöngs unisont

l,,HarUg är jorden> och SLKF-
lordf. fru Margit Andersson höll

lhälsningsanförande. Resesel<r. i
Skara stifts kvinnoråd fröken
Hildur Sätl höll därPå ett före-
drag från en resa i Amerika'
Fröken Säll uPPehöll sig sär-
skilt vid staten Kansas och be-

rörde amerikanskt jordbruk och

kyrkoliv.
Efter kaffeservering följde

ett underhållningsProgram, där
fröken Inga Vilhelmsson och fru
Rut Persson På ett förtjänst-
futlt sätt framförde en dialog
med sånginslag. Fröken Vil-
helmsson läste dessutom Rune-
bergs >Solilatgossen> i fYra oli-
ka versioner. Vidare medverka-
de systrarna Margareta och
Marianne Johansson med sång
och deklamation, och för musik-
inslag svarade hr Östen Anders-
son.

Som avslutning sjöngs 'uni-
sont >Härlig är kvällen>.

Kinnarp gladde
3-0 mot Floby

Kinnarp förlorade sin första
träningsmatc\ för året mo1 FIo-
by borta, med 5-3, men kunde
i söndagens vänskap vinna med
3-0. Även om Kinna.rp sumpa.-
do en rlel goda tillfällen grinade
oturen mot gåsterna allt emel-
Ianåt, men ingen vågar Påstå
annat än hemmalaget väl för-
tjänade s€gern med sitt övertag
i spe! untler första halvlekor, då
sa,mtliga mål tillkom.
Båda lagen spelade fin fotboll,

som säkert giadde publiken i det
strålande somn,r t r'ädt et.

Kinnarp valde att sPela med
vinden och mot solen. Redan från
början var spelet livl;gt i bå.da
riktningar, men initiativet gled
snart över till hemm"laget, som
dock ej kunde göra mål förrän 25
min. awerkats, då Göte Anderson
med sitt rörliga och fina sPeI Pas-
sade till Gösta Andersson, som €le-
gant nickade i mål. 2-0 tillkom
av tr'lemming Torstenson i 31 min'
och 3-0 i 36 min. av samme man.
Gästerna höU spelet bättre uPPe i
andra halvlekens medvind, där de

störgta farligheterna kom från yt-
terkånterna, men svagå a,vsluL-
ninsar från mitten. Flohvs försvar
vaibra, mcd ett Plus för EYvind
Josefsson.

Kinnarps bakre försvar sPelade
bra, men drog ner betyget med
nägra onödiga bakåfPassningar,
som gästerna var nä,'"a att UPP-

sn^nna.
Kinrllrp hade t hörnri" " 'h -5q.

tetna.2, medan gästernr l'^n ' -14

frisparkar mot Kinnarps 9 Bla
domare va1 Lennart Thor:'sson,
Slutarp. ulq-bl, FL

VÄLKOMNA !

Sandhemsvinst 2-1

i rnöte med SlutarP
Mötet mella.n Sandhem och

Slutarp i söndags trlev on rätt
sod generalrePetition för båda
iaeeni försva.r. Santlhems kedja
broderade med ett bra sPel i
första halvlek, men när man
kom i närheten a,v motstånda-
rens mål va,r tlet som förgjort.
Nu saknådes chanstag'aren S.

Gustavsson, vilket inverkade en
del. Försvarel gjorcte inga miss-
tag. Debutanten vh. Fox var inte
oäien. mqn hade svårt att hänga
med i tembot. Bröderna Karlstedt
var bra Jom vanligt' Hb' Kjell
I{ansson och hh. Leif Törnqvist
giorde en av sina bättre matcher'
Itålv. Gardemeister hade en rela-
tivt lugn dag.

Slutärps styrka var också för-
svaret med ch. Uer-IJno Gustavs-
son som Piimus. Vidare kan näm-
nas vh. l. Ung och målv' östen
Karlsso4. Kedjail var inte så lYc-
kad, bäst i kvintetten var vi. Has-
se Ändersson.

I första hal'ilek var det Sand-
hem som hade sPelet' Hb. K. Hans-
soir faststältde halvtidsresultatet
1-0 i 25 min. På en straff3Park'

I andra halvleken ökade hem'
malaeet tilt 2-0. det var hi. Å'
Ahlciist. som nickade in ett in-
lägg. Den sista halvtimmen hade
Slutarp ett bra övertag' men re-
ducerinEen kom inte förrän i sista
minuteri då vh. Ung hickade in en

frispark.
Dbmare var L. Gransing.

?,slvbL_ .D 
e s o n'

SLUTARP rah-br'
MISSIONSHI IS

Lördag kl. 19.30 VÅRFEST.
Medv. av juniorerna, ledarna
och Yngve Johansson, Serve_
ring. VÄLKOMNA!

Missionsf örsamlingen
och Juniorföreningen

ffil 'l
Våren hälsas med Valborgs- i

mässoeld vid Mossagården, sön- i

dagen den 30 aprit kl. 20.00. 
I

Tal av kontraktsprost Mal- r

mensten. Unison sång. A,lla väl- Ikomna! 
I
INro. 
Iil

,ll

Fryslöroara
Ijualighcter

crlq-bL.
sofnff|,arens
med

Frökind
r'rfq- [l'

Gotla kvartalskollekter.
1:sta kvartalets kollekter i

ICnneveds församling uppgick
r.ill kr. 5.].21:-, därav i riks-
och stiftskollekter't.T42 kr. och
i församlingskollekter 3.3?9 kr.
I Vårkumla församling blev kol-
lektsumman 1.816 kr., därav i
riks- och stiftskoliekter 843 kr.
och i församlingskollekter 973
kr. Sammanlagda kollektsum-
man för Kinneveds pastorat för
första kvartalet utgjorde inte
mindre än 6.937 kr. De största
kollektmottagarna var Svenska
kyrkans hednamission och
Lutherhjälpen (tör Palestina-
aktionen).

Våren hälsas i Kinnevetl.
Våren hälsas i Kinneved på

söndag kl. 20 med valborgsmäs-
soeld vid Mossagårclen, varvid
kontraktsprosten Malmensten
talar.

Ombud vid stiftsungtlomStinget.
Till ombud för Kinneveds pas-

torat vid stiftsungdomstinget på
stiftsgården Flämdlätt den 26

-28 maj 1961 har utsetts Ka-
rin Andersson, Svenstorp, Kinn-
arp, och Stina Johansson, I{ule-
gården, Vårkumla, med Marga-
reta Johansson, Granet, Kinn-
arp, och Jan-Erik Gustafsson,
Glaskulla. Vårkumla. som ers.

Missionärsparet.ilohan och Naemi
Karlsson fråu Sydaf,rika

medverkar vid vårfesten i Kinn-
arps missionshus måndagen den
1 maj kl. 19.30. En film, som be-
lyser en del förhållanden på mis-
sionsfältet, kommer också att vi-
sas. Dessutom blir det sång och
musik jämte servering.

Skolmatnedeln
för Frökind 2-6 maj.

Tisdag: potatisbullar, falu-
korv.

Onsdag: kålpudding, Potatis,
lingon.

Torsdag: spenatsopPa, dtgg,

ostsmörgås, apelsin.
Fredag: pytt i Panna,L rödbe-

tor.
Lördag : mannagrynspudding,

DE STORA

FESTLIGI,IGHETERNA I

PINGSTAFTON och

ANNANDAGEN.

Samhällsf öreningen.

Gl|tUil[STER

FNYSEOXAR

150 liter .. 1.225:-
235 lilet..1.580:-
4{X} liter..1.865:-
565 liter .. 2'460:-
Riktpriset exkl oms

FlYssrÅP
110 liter.. 995:-
250 litet .. 1.595: -
Rlkloriser exkl. oms.

C olitm'aster lrgsseric *cd
grcrontl och seruice titräs äos.'

Nils Bogren
GöKIIEM. Tel. 280 03.

Gust. Dhn
VARTOFTA. Tel. 30013.

Hörnvikens Ilantlelsaf f är
KÄLVENE. Tel. 320 08.

Gösta Ingerhage
GUDIIEM. Tel. 20138.

Denis Petterssons Eftr.
SANDHEM. Tel. 600 23.

Bengt Samuelsson
SLUTARP. Tel. KinnarP 119.

Per Samuelsson
GUDIIEM. Tel. 20121.

zsh-u.

Kinnarps IF.

måndagen den 1 maj kl. 19.30. Lokal: Missioshuset. Missionärsparet
Nae,mi ooh Johan Karlsson kom,mer med fårska hälsningar från mis-
sionsfältet. Film från Sydafrika. Sång och musik. Servering.

Cool Candys $r,Erc.sfer ffi
spelar upp i KINNARPS FESTPARI{ fredagen den 5 maj hl. 20. R?igefuf'r1n

Vårfest i Kinnarp Liskängm, |(rnnarp



FAIK fick känna på Slutarps vårform
Förlust med 3-1 i spel på Tångavallen'

Vårens spåida frönska inrarnade Tångavallens gräs-rekta.ngel, där c:a 200 p€rsoner på rral-

borgsmässoaf,tonen fick bevittna hur hemrnalaget i en något >derbybetonad> mätch besegrade
gästande .FAIK me'd de klara siffrorna 3-1. Efter spelet och chanserna kunde betydligt jäm-
nare siffror a,vspeglat det rätta förhållandet ett oavgjort resultal hade då varit mera rättvist.

. Slutarp inledde sta.rkt och Björnberg fick de första minuterna slänga sig ftamför fötterna på

skjutfärdiga llasso Andersson och Bengt Hermzr.nsson, vilka i bå.da falled kom fria framför må-
let. FAIK:s hy. Bernt Karlsson kom någotr senare fram i skjutposition, men östen Karl6n räddade.

zlt-6t.
I fortsättninsen kan noteras att i

hemmalagets cf. Hermansson ha-
de ett skott i överliggaren och att
falköpingslagets hh. Jerker Löf-
gren prickade tvärslån med en
nick efter hörna. Den sistnämnde
framstod som en av de bättre i
I'AIK:s försvar denna ha.lvlek,
men föll tillbaka efter pausen.
Starka kort för övrigt i gästernas
försvar var hb, >>Idde>> Pettersson
och cb. Jan Andersson, vill<a höll
stilen matchen ut. Slutarp tog led-
ningen efter 26 minuters spel då
vy. Ingvar Johansson med ett vac-
kert skott på pass av Bengt Her-
mansson ställde Pelle Björnberg
utan chans. Tempot va-r fortfaran-
de gott, men spelet präglades av
en viss nervositet från båda hål-
]en, vilket spåra,des i dueilerna
man mot man där onödiga ojust-
heter kom till synes. f 40 minuten
utjämnade FAIK till 1-1 genom
cf. Bengt Green, vilken med ett
skott ur snäv vinkel gav sitt lag
förnyat hopp om poängtilldelning.

Ändra halvleken bldv inte av
sammå klass som den först-a. och
förutom de mål som g'av hemma-
laget segern, vilka gjordes i 28
min. av cf. Hermansson och. i 42
minuten av hy. Kurt Karl6n, kan
nämnas att gästernas cf. Green
och vy. Hasse Eriksson hade var
trä.ff i överllgg'aren.

I segerlaget framstod ch. Per-
tlno Gustavsson, som den fasta
klippan och får jämte vh. Inge-
mar Ungh bästa betyget. Äv bac-
karna gjorde Ingemar Lundahl
det bästa lntrycket matchen ige-
nom. medan Lennart Pettersson
hade sin bästa period efter pausen.
vilket även kan sägas om Sture
Hjelm, vars matningar i första
halvleken lärnnade en del ått öns-
ka. östen Karldn gjorde ett habilt
arbete i buren. Liksom försvaret
gjorde kedjan en kämpastark in-
sats och hår kan ingen nämnas
före de övriga.

Gästernas kedja gjorde inget
starkare intryck, där Markrud

Iänge.

Utspelado

rnan sotn man kände igen. Han
lyckades hålla rent i det längsta i

I den starka kinnarpspressen. I ked
jan försökte yttrarna något så

Sönclagen den 30/4 kl. 11.00.

Kinnarpsspurt gav seger
l-3 blev 4-3 på 15 min.

Trots en 3-l-ledning når dryga kva,rten återstod lyckades inte
Ulvåker ta någon poäng vid löfdå,gens match på Åbrovallen. Kinn-
a,rp gjorde nämligen tre mål sista kvarten och vann därmed en
rättvis seger. 4tt-bI ,

1 åker stor chans att bärga den ena
i poängen då man tilldömdes straff.

Ulvåker hade en svart dag i I serrår€ på straff. Så kom Kinn-
dubbel bemärkelse. Det var inte ] arps starka slutspurt med 3 måI,
enbart för dagen nya tröjor som I det sista på straff sedan en ulv-
var svarta, utan spelet hade sin j åkersspelare onödigt tagit med
svartaste daE man kan minnas nå | hand. I slutsekunderna hade Ulv-

weimer vannää
Bra Kinnarpsspel

Kinna,rp hatle långt mer att
uppvisa, på planen än förhanils-
tipsen spådde,och spclade full-
ständigt ut Weimer i andra halv-
leken, men gjorde ett stort miss-
tag, då hela bakre försvaret spe-

lade alltför offonsivt metl följd
att det nesta rann ut i sanden.
Efter 5 min. spel slog gästernas

cf. in ledningsmålet otagbart från
närå håU på hörna. Ändra målet
tillkom i 22:a min., då Westerberg
räddade men slog ut bollen någon
meter. Två minuter seriare gjorde
hemmalagets Gösta Ändersson
matchens praktmål i bra vinkel
från vänster och i 39:e min. var
Göte Ändersson hur nära som
helst att göra mål när han lurade
hort 3 av gästernas försvarare.
När en min. återstod av halvleken
sköt Flemming utanför stolpen och
halvtidsresultätet trlev 2-1 till
Weimer.

Andra halvleken blev en tillställ-
ning som vi ej tidigare sett på
Kinnemo. Vi måste hylla gäster-
nas försvar med största beundran.
De släppte bara in ett enda mål
på den sagolika pressen oeh kun-
de dessutom göra två måI på två
ströanfall, som inte kan ge hem-
malagets försvar något högre be-
tyg * detta frånsett Erland Jo-
hansson som vår bäst.med sitt re-
soluta spel. Kedjan kämpade be-
römvärt med de främsta i Grahn,
Göte och Gösta Andersson. I 24:e
min. nickade Grahn lagom försik-
tigt över målvakten och reduce-
rade till 2-3 för Kinnarp, där-
efter blev pressen ä.nnu hårdare
från Kinnarp, som utan tvekan
ha.de segermöjligheten inom räck-
håll. Den starka segerviljan och
det hårda trycket hämmade sig
åter en gång. När endast en minut
återstod kom en Weimare med fle-
ra meters försprång1 och gjorde
4-2. Gästerna blev ådömde 21 fri-
sparkar mot Kinnarps 12 och hör-
norna vaY' 7-1 till hemmalaget.

Domaren Karl-Erik Nilsson,
Skövde, får stora Ä i betyg.

FL.

Efter.att ha skaffat sig en sä-
ker tvåmålsledning i pausen mot
ett ganska så enkelt Kinnarp vän-
de sig matchen helt och borta-
laget utspelade Ulvåker efter alla
konstens regler.i andra halvleken.

Det var endast ch. Sigvard Ek-

när spela bollen, medan innertrion
envisades i ett att slå lånqa me-
ningslösa bollar.

Kinnarp hade som vanligt en sä-
ker målvakt i Lars Vesterberg.
Halvbackskedjan spelade utmärkt
särskilt i den andra halvleken då
man behärskade sin plandel och
Iitet titl. I kedjan var vy. Göranl rrlel Lur. r KeoJan val vy. uoran

I Grahn bäst. Han drog upp det ena
I farliga anfallet efter det andra på
I sin plats.

Spelets gång
Kinnarp tog ledningen genom

vi. efter en målvaktstabbe. I förs-
ta halvlekens slutskede hade så
Ulvåker sin bä-sta period med tre
mål som föijd. Det var Rolf Lund-
gren, Ove Fryd6n samt P.-E. Jo-
hansson som stod för målen, den

Fotboll
på Ifinnemo, Kinnarp,

sönclagen den 30 april kl. 13.30.

KRONINGS IF-
ÅSARPS IF'

ÅIF.

F.-E. Johansson sköt den dock i
stolpen.

Domare var Lagergren, Marie-
stad. Han hade en del konstiga
domslut, vilka de flesta gick i UIv-
åkers favör.

Fotboll
Tångavallen, Slutarp,

söntlagen den 30/4 kI. 15.00.

Seriepremiär div. V
Norra Viistgötaserien .

r.AIK-SLUTARPS IF
Reservlagsserien

Vartofta SK-Slutarps fX'

SIF.

hade ytterligt. svårt att få något
uträttat. Högervingen gav heller
ingen anledning titl rosor. Mål-
vakten BJörnberg började fint
men sedan var osäkerheten?åtagr
lig. Det finns luckor att fyllå i da-

började fint,f
rheten ?åtagrl
)+f fvllq i .la- |

FOTBOLL tf$ill-l";
Sönilagen ilon 7 maj kl. 15.30

Norra Västgötraserien

Weimers IF r Kinnarps IF
Sönilagen ilen 7 mai kl. 10.30

Å""ttpB - KinnarpsB

gens FÄIKJag om sejouren i
>>femman>> endast ska bli ettårig

gjort fint ifrån sig.
Geson,:

ns FAIK-lag om sejouren i 
I.mman\) endast ska bli ettårig. 
I

Domaren Arne Snygg, Skövde, I

rrt fint ifrån sig. 
I

Frökind
4q-bl.

Skolinskrivning i Frökind.
I tisdags förrättades skolin-

skrivning av sjuåringar i Frö-
kind och sammanlagt skrevs 29
barn in i skolan. 26 kommer att
gå i Kinnarps skola och bara tre
i Börstig.

Fotholl
Motorbanan sönilag kl. L6.00

KINNARP B-

2 $t, låglandsluigor Betesdju;'"
med kalvställn. i höst, till salu.

Tel 167 KINNARP. e/r_gl.
kor, kvigor, tjurar, köpes. Tel.
KINNARP 5. B. Andersson.

GODTEMFLARNA A



Cool Candys orkesler
kommer med sin ONSKELÄDA lll

Kinnarps Festpark
fredogen den 5 moi kl. 20.

DANS DANS DANS
Kinnorps lF

Frökind
6lr-Ll.

De äldres högtitl i Klnnarp.
Vårfest hölls i KinnarPs mis-

sionshus 1 maj. Som talåre med-
verkade afrikamissionärerna Nae-
mi och Johan Karlsson' Den film
som visades gav en god inblick i
ett par stammars levnadsförhål-
landen. Filmen visade också nå-
got av missionens Yttersida, en del
av den infödda kristna försam-
lingen och en del missionärer På
Svenska Alliansmissionens fält i
Sydafrika.

Den sedvanliga inbjudan till en
>De äIdres högtid>, vilken som
vanligt förlägges till Kristi Him-
melsfärdsda.g, utsändes i dag:arna.
Som talare vid högtiden komrner
pastor Artur Alfredsson, som här-
stammar från Gl'olanda.

Skolmatsedeln
för Frökind 8-13 maj.

Måndag: pannkakor, äPPel-
mos.

Tisdag: fiskbullar, Potatis,
gurka.

Onsdag: kött- och grönsaks-
soppa, ostsmörgås, aPelsin.

Torsdag: lovdag.
Fredag: köttgrotta, Potatis,

råkost.
Lördag: blåbärskräm, korv-

smörgås.

Fotboll
TÅNGAVALLEN, SLUTARP

torsdagen den 11 mai kl. L5.30

N. Västgötaserien

IT'K SKöVDE-SLUTARPS IF'

Reservlagsserien kl. 10.30

Stenstorps IF B-Slutarps IF'B
SIF

FOTBOLT
BJöBKVALLEN, BöRSTIG

torsclagen ilen 11 maj kl. 10.30

KINNAEP B-BöR,STIG A

Hela fino 5-1

till Kinnarp

Frökind
r{r-bt.

HöStial för de äldre i Kinnar^o
Till de äldres högtid i Kinn-

arpg missionshus mötte cirk:t
65 personer upp.

Himmelsfärdspsalmen >Titl1
härlighetens land ;gen jag serl
dig Jesus fara> blev upptakten\
tilt prograrnmet. Hälsningsor-
den från bibeln handlade om de i

många boningarna i himmelen j

och Jesu önskan ;,:lt se de sina
där hemma.

Pastor Harry Sjölund från j

Lidköping predikade med text j

frän 2 Kor. 4 och 5 om det j

osäkra i att sätta sin förtrös- I

tan till det som är på jorden 
i

och del underbara i att ha de', I

himmelska till sitt ögonmärke I

under sin levnads vandring.
F ör'e kaffesamkvämet .utför.

des flera sånger, dels av pastor
och fru Sjöluud och dels av r

syskonen Britt-Ir{arie och Ray-
mond Karlsson.

Sorn avslutning läste Algot
Karlsson bibelord. Talaren
framhöll storheten i att få va-
ra Guds barn, hur man blir ett

Skolmatsedeln
för Fröl<ind 15-20 mai.

Måndag: korvkaka, blodPud-

Kinnarps

håller möte i föreningslo-
kalen onsdagen den 10
maj kl. 20.00.

Unilerhållning och kaffe-
servering. Alla välkomna.
ERINRAS om domprost
Karlströms medverkan
vid torsdagens gu'dstjänst
i kyrkan.

NTO

$tt-il.
\ilEIMDR, GÄSTAR KINNAR,P

PÄ SöNDAG
Då Weimer kommit ned från

div. 4 och tidigare visat sig vara
ett välspelande och bra lag, får
Kinnarp säkert ta fram sitt bästa
kunnande för att någon ytterliga-
re poäng skall kunna läggas tilt
de två tidigare. Rådet är att ta
fram det vackra spelet som visa-
des i sista mötet med !'loby och
därtill en god kampvilja hos hela
elvan. Kanske möjligheter finnes
att glädja hemmapubliken.

NT0-föreninu

Matchen började mycket bre
med snabbt och fint spel från
båila sidor men efterhand blev
tlet sämre - dock med KinnarP
som det bättre laget.
Efter en rätt växlånde första

halvlek med de farligaste mål-
chanserna noterade för KinnarP
blev det dem förunnat att göra
halvlekens enda mål och det var
vi. Gösta Andersson var var mål-
skytt, Även l'röjered hade en bra
chans, då vi. Lasse Johansson
kom fri men Kinnarps Lars Wes-
terberg i mål räddade grant.

Efter 5 min. spel i andra halv-
lek fick Fröjered hörna från höger
och denna nickade vY. Gunnar
Ifermansson i mål. Nu var det
X'röjered som anföll rätt hårt och
hade ett par granna chanser men
mellan 20:e och 23:e min. vände
sig matchen helt. Vi. Gösta An-
dersson kunde nämligen göra 2-1
för Kinnarp efter att 3'röjereds-
försvaret stannat upp och väntat
på offsidesignal och det var också
offside. Tre min. senare kom sam-
me man fri på högerka,nten och
sköt utan chans för Eskil i buren.
Kinnarps vy. Flemming Torstens-
son gjorde sedan 4-1. Kinnarp
fick nu allt mer och mer att säga
tiU om och cf. Göte Andersson
svarade för 5-1.

Kinnarp visade sig vara ett bra
lag och med flera goda sPelare. I
försvaret var ch. Bo Johansson
den verklige resen med resoluta
och snärtiga ingriPanden. Mv.
Lars Westerberg gjorde flera
granna räddningar.

I kedian var vi. Göte Andersson
en skotifarlig och bra sPelare som
dock i första hålvlek inte håde fru
Fortuna på sin sida. Även cf. Göte
Ändersson visade goda takter.

Detta vår Fröjereds tredje råka
nederlag och det verkar som om
låset skall få svårt att hävda sig
även i denna serie. Genomgående
bäst var halvbackarna Rolf Jo-
hansson och Lennart Freid.

Greger.
ken på Guds barn. Framståll- 

|

-:----:-.^^-^l-- ^-. l-,^!.-å*^ Iningen inramades av duettsång.

talar i Kinn- 
i

Fretlrik Kindbom
arp
Fredrik Kindbom från Svan-

vik predikal i Kinnarps mis-
sionshus på söndag kl. 16. Dis-
triktsföreståndare Gustav Haag
medverkar i mötet. Dessutom
blir det duettsång.

Söndagsskolan samlas i van-
lig tid på förmiddagen.

Böda Kolsets dag i Kinnevod
Dön 8 maj har blivit en all-

män flaggdag i Kinneved med
omnejd. I Slutarp och Kinngrp
vajade denna dag Röda Kors-
flaggor, a,llmänt omgivna av
svenska flaggor,- vilket visar
ett levande rödakorsintresse i
bygden.

Denna vackra sed att fira,
den store filantropen Henry
Dunants minn'e har här blivit
en tradition, som man hoppas
skall leva kvar.

'e t,f- 6l.
En högdräktig

SUGGA
samt en tjur, 1 år och en kviga,
2 år, till salu. Tel. 66 Kinnarp,
Säkrast efter kl. 18.00.

Taxvalpar
korthåriga, stamboksförda, till
salu.

Tel. KINNAP"P 24.

Kinnarp A: Lars Vesterberg'
'lrland Johansson, Flemming Tors-
:.enson, Bo Johangson, Åhe Tors-
'enson. Rune Ärvidsson, Bo Ivars-

'on. 
Göte Andesson, Gösta Ander-

,on. Göran Grahn. Match På Kin-
'emo söndag 15.30.In-ot -Weimer." ,tf -6t,

Kinnarp B: Sture llermanson,
;Martel Johansson, Karl-Gustav
1 eht. ngon Martinson' Itj Seidler'
rUno Fiisk. Tord Tolstenson, Hå-
lkan Karlstecit. Karl-Gustav Jo-
lhrn.ott, Bengt-ove Persson, Kurt
löhman. Match På Kinnemo sön-

lals ro,so *ofY1P:

Yngue Sfoors orlsester
kommer till KINNARPS FESTPAAK,

lörtlagen ilen 6 juni kl. 20.00.

V'tt. mot Fröiered
Kinnarp bärgatle två Poäng

viil söntlagenå bortamatch mot
Fröjereds IF och segern blov så
stor som 5-1 (1-0).

Slutarp A: östen Karl6n, Inge-
mar Lundaht, Lennart petterssön.
Sture Hjelm, Per-Uno Gustavsson,
fngemar Ungh, Karl Karl6n. S.-O.
J_ohansson, Bengt Hermansson,
Hasse Andersson, Ingvar Johans-
son. Match borta mot Töreboda
lördag. Avresa 14.00. |lf -1.

Slutarp B: Olle Karl6n, Bertil
Ahlqvist, Äke Johansson, Ldif F i-
lipsson, Bengt Stenkvist, Kurt F.i-
iipson, Kent Karlsson, Levi Gus-
lavson, Åke Karl6n, Rolf Svens-
son, Lennart Lundahl. Match bor-
la mot Grolanda lörd. Ävresa 16.

Kinnarps IF.



Tre man från Slutarp avstängda
FAIK fick två poäng trots förlust

l0n mindre trevlig håndelso i våra trakters fotbollsvärld fick
i går sin uppliisning, som för syndarens del, Slutarps IF:s, blev

- som också väntat va,r -y nog så känntra.r, men för FaIkö-
pings AIK betydtle två värdefuDa seriepoäng.

Händelsens upprinnelse kan. lokalisera,s till Slutarps match
i Ftoby för en tid sedan. Under den uppgörelsen fick Slutarp
två man utvisade" Detta, hade givotvis lagledaren kännedom
om men trots detta medverkade bå,tlå de utvisaile, och ilärmed
avstiingd.a, spola,rna i seriem.atchen mot FAIK. Som bekant
venn Sluta,rp denna (siisongens första) serieduell med 3-1.

Då FAIK fick kiinn€dom om och bekräftelse på det inträf-
fade såndea givetvis ra,pport hii,rom till Västergötlands Fot-
bollsförbund. Detta hade nämllgon den från trakten bortreste
doma,ren ICKE gjort.

FHn förbundskansllet meddelades vitl. tIf-sports förfrågan
på fredagkviiJlen, att vid den undersökning i fattet, som där-
ifiån företa.gits, har bekriif,totse på den ledsamma händelsen
orhöllits. fill Sfuta.rps IF och de där berörda personerna har
bnslryreddelando sänts att båda, spela.rna tills viilare är av-
ståi,ngds, oeh att lagledaren diskvalificerats.

Vad resultatet i Slutarps match mot FAIK betrli,ffar, så
kommor detta att iindras till 0.-{) och med två poäng till
FAII{" Dåirmed får FAII(:s >nya,)) tabollrad följantle utseende:
3 I O 2 2-6 2. Vilket betyrter 5rttertigare ett steg uppåt
förbi Törebod&, meda,n Sluta,rp hamna,r på 6:e plats.

Det torde vara övorfliiliSt meil någta som helst kommen-
tarer till händelson- Don talar tydfigt - och nog så ledsamt

- för rtg själv. rl/'s . Lt.

Elfsborg till Kinnarp
för DM-spel den 14 iumi

Yful lottringen för slutomgångon i fotbolts-DM hal Kinnarp be-
gA,vats rned en verklig >liickerbib, ntirnligen hemmaspel mot själ-
vasto allsvenska topplaget Dlfsborg.

Jq så linlint kan det gå när ma,n har turen med sig. Matchen
skall spolaa onodag 14 funi och domare blir lhrl-Drik Hellström,
Falköping.

Alla mål av Ingemdr Uoät'
då Slutarp vann med 3-1

Slutårp tog sin a,ndra seger i don pågå.ende serien genom att
I sönda,gens match på Tångavallon vinna, över dittills obesegrade
Skövitekamraterna. De sena,ro gjorrte ett synnerligen slätt intryck
och derae tiillgare vinster förvånar med tanko på dagens insats.

Uppgörelsen blev inte av högre
klass och saknade tempo. Segern
till trots kan man inte ge hemma-
laget något högre betyg. l'örsva-
ret verkade dock ganska hållbart
och hade inga större svårigheter
att freda sina domäner. östen
Karldn gjorcle ett gott intryck och
svarade för bra råiddningar, bl. a.
på en straff. Vh. fngemar Ungh
blev emellertid dagens man genom
att skjuta hemmalagets samtllga
mÄI. Dessutom visade han ett spel
som ställer honom fråmst i dagens
Slutarpselva,. Per-Uno Gustavsson
och Sture Hjelm var också till sin
fördel.

KedJan, där Mats Andersson
gJorde >come-back) i laget som
vänster5rtter, var inte lyckad i sin
sammansättning'. Mot det rätt
enkla Skö'deförsvaret kunde man
inte åstadkomma några stöne far-
ligheter och i kvintetten kan lngen
sättas före de övriga.

Som nämnts gjorde Skövdelaget
inget starkare intryck och.deras
framträdande präglades av en då-
lig lagmoral, när det började ta
emot. Matchens första kvart gick
dock med bred marginal i deras
favör och då visades ett spel som
gav onda aningar för hemma-

hemmalagets dito. Men det bör- Ijade bra för Slutarp som tog led- |

ningen med 1--0 i 12 min. genom l

vy. Eckerlid. fnnan pauseri hade I

dnnlr Stancfnrn rrfiSmr^+ ^^h *--t+ I

Slutarp S-$lsnstorp B
t_B rel*il.

Slutarps-reservernas andra hem-
mamatch slutade med förlust och
mot rättvisan i resulta,tet kan väl
knappasl något andragas. Stens-
torpslaget var betydligt jämnare
och deras skedja var bättre än

dock Stenstorp utjämnat och tagit
ledningen med mål av vi. Hoff-
man och hi. Ä.ugustsson i nämnd
ordning. Hy Vendel gjorde det
sista målet efter en snabb raid. i
andra haivlekens 28 minut.

I Slutarpslaget märktes meSt
hb. Bertil Ahlqvist, hh. Leif Fitips-
son, vh. Kurt X'ilipsson samt hy.
Jan-Erik Ek.

Ch. B. Andersson, hy. Vendel
samt cf. Tore Ändersson var de
främsta i segerlaget.

Geson.

Som framgår av nedanstående
lottntng för slutspelet har Floby
fått bortamåtch mot Norrby 18
juni. Och vad domarna beträffar
så kan det oekså nämnas att
Charles Johansson, I'alköping,
fått förtroendet skipa rättvisa
mellan Ulvåker och Skövde AIK
14 juni.

Spelordning för slutomgången
är:
1. 14.6 Kinnarps IF-IF Elfsborg
2. 18.6 Norrby II'-F'loby IF
3. 14.6 Kinna fF-Borås ÄIK
4. 13.6 Viskafors-Älvängen
5. 14.6 Tråvads IF 

-Nossebro 
ltr'

6, 14.6 Axvalls lF-Skogslund
?. 14.6 Gullspångs IF-Skultorp
8. 14.6 Ulvåkers IF-Skövde AfK

talar i
KINNAEPS MISqIONSTIUS

söndag kl. 16.

Vid oavgjort sker förlångning
enligt spelreglerna.

Kvartsfinaler (speldag prelimi-
närt 20-22 juni 1961):
1. Segr. i match 1-segr. i match 2
2. Segr. i match 3-segr. i match 4
3. Segr. i match 5-segr. i match 6
4. Segr. i match ?-segr, i match 8

Semifinaler (speldag prelimi-
rärt 27-29 juni 1961):
1. Segr. i match 1-segr. i match 2
2, Segr. i match 3-segr. i match 4

Final (speldag preliminärt 4
juli 1961):
1. Segr. i match 1-segr. i match 2

Spelplats för matcherna fr. o.
m. kvartsfinalen till final faststäl-
Ies under tävlingens gång.

firedrik |(indhom Fotboll

Distriktsf öres+ indare
medverkar. Duettsång.
komna!

KINNEDTCI KINNARP

söndagen den 14 mai kl. 14

Norra Västgötaserien

VÅMBS IF_KINNARPS IF

G. }J'aag
Aila väl-

tlfr-6t.

Kinnarps I F
lotteri. Tältet vanns På nr ?1,

serie B; 2:a vinsten nr 53, serie
B. t4r6t.

1

Våmb uddamålsvann på Kinnemo
Med Våmbs vackra och snabba spel besegrades.Kinnarp fullt

rättvist most med tanke på den energi gästerna hela tiden visade,
mot en för dagen blek Kinnarpselva, frånset1 Äke,Torstenson och
Erland Johdhsson. t6lt-bl,
I första halvteken hade gäsrer-

na-ftest att säga till om och stäI]-
de Kinnarps för'svar i gungning
på ett tidigt stadium. Första må-
Iet kom från planens mitt i 17:e
min., då Kinnarp ändrade riktning
på bollen sjäiva. Mål nr 2 sköts
från höger ur star,k vinkel, då Bo
Johanson blev bortgjord och se-
dan stannade upp. Därefter vände
spelet och hemrnalaget hade flera
framstötar och 5 hörnor före halv-
tidsvilan, men allt strandade på
gästernas robusta försvar med ch.
som planens träste spelare. Mål-
skott förekom praktiskt inte från-
sett i 25 min. Då sex min. återstod
hade Våmb ett rejält skott i över-
Iiggaren, som Westerberg touch-
ade till hörna. Haivtid 2-0.

Efter 10 min. in på andra haiv-
lek tacklade qästerna Kinnarps
Grahn'för hårt och på Åtraffån
som följde reducerade Göte An-

derson till 1-2. I 25:e min. fanns
goda möjligheter tiU utjämning
och likaså i 37:e, då Kjell Johans-
son för Kinnarps vidkommande
sköt matchens enda verklig1 skott
från stort avstånd. Det gick st4ax
under r'ibban men Våmbviiktaren
hann rädda. Kinnarp håde sitt
rätta tempo efter reduceringen,
men detta varade endast en kvart.
Eftersom Kinnalps keclja ej till-
verkåde. mer än ett straffmål är
också tä.theten i för'svsrets, viins-
tersida ifråq:,rsntt, emecl:n i serien
8 mål av I tillkomnr.it fr'ån denna
sida. Fleming Torstenson stod ej
att känna igen och Bo Johanson,
som kan det mesta i fotholl, tar
alltför lätt på uppgiften emellån-
åt. Bo Ivarson är för långsnm i
ett sådant tenpo som Våmb förde.

Hörnorna blev 6-4 till r{in.rrp
och frisparkarna 15--8 titt qäs-

R.csenrlaoqqprien kl 'l 0,30

terna. tr'L.



Frökind

FaststäIlila stadgar. 
t6k'f/''

På därom gjord framställning
har länsstyrelsen fastställt stad-
gar för Halsängs vägsamfällig-
het i Kinneveds socken. Till sty-
relse för samfälligheten har ut-
setts Nils Ax, Halsäng, ordfö-
rande, Linnar Ändersson, Hals-
äng, och Ivan Karlsson, Olskro-
ken, med Nils Ahlin, Halsäng,
och Alex Johansson, Halsäng,
Kinnarp, som suppleanter.

Nya textilier till Kinnevetls
kyrka
Kristi Himmelsfärdsdag giis-

tades Kinneveds församling av
domprosten Nils Karlström,
Skara. Vid aftongudstjänst i
Kinneveds kyrka talade dom-
prosten över åmnet >F ör män-
niskans skull> med nära an-
knytning till folknykterhets-
,.anken.

Vid denna gudstjänst invig-
de domprosten Karlström tre
stolor i de liturgiska färgerna
vitt, violett ocll4grönt. Dessa
stolor var en gåYF av f.d. lant-

I

I

I
j

för många rika och ljusa min-
nen från fädernas bygd och fä-
lernas kyrka. Efter altartl'än^st.
upptogs koilekt till Lutherska
världsförbundets svenska sek-
tion, vilken ko,llekt uppgick till
100 kr.

Kinnarps-Elsa 2:a

i Vänershorgs-Påns
iMed inte mindre än 3 minu-

ter och 31 sekunder tillgotlo På
antlre man vann På söndagen'
Lf,nnart Carlsson Vänerstrorgs-

gängen Vänersborg och fldde-
volla 27 km. [Ian tos diirme'I
sin tretlje raka seger itävlingen.
f ihrnklessens 5 km btev Elsa,

I Grahn, Ilinnarp, fin tvåa.
j xlass I seniorer A: 1) Lennart
iCarisson, UCA, 2.18,56; 2) Stig
i Karlsson. SK Svången, Borås,
2.22,27i 3) Rune Mcssberg, UCÄ,
2.26.0L.

Klass II seniorer B: 1) Arne
Sandström, Strönstorps IK'
2.28,22

Klass IIf damer, 5 km.: 1) Irma
Hansson. Uddevalla. 28.25: 2) Elsa
Grahn. Kinnarp, 28,42; 3) Ixnn-
Marie'Ätlamsson, Uddevalla, 33'38.tslr- 6t.

brukaren Sven Olsson från Kin- i

neved, numera bosatt i f'alkö"i
ping, och skänkta i tacksamhet I

Stor Hembygdsfest
Kinnarps San*hällsförenings,traditionella hembygdsfest
å natrursköna LISKÄNGEN, KINNABp pingstafton,

annand.ag pingst.

ingsta,fton kl. 20.00-01.00

Den alltid populära I{IRKLtiVERN kl. 22.00
sa,mt FOLKLEKAR till de kända DALKVISTARNA.

************
Annandag Pingst kl. 16.00-24.00

16.30: KNALLEFF'EKTEN - To,ppartister från Skara
18.00: DRAGKAMP mellan Kinnar'ps IF och Kinnarps

Samhä,llsf örening

20.30: KDNT HALLBERGS SHOWBAND
Giiteborgs populäraste med sitt strålande .scenprogram

STOR TOMBOLA CHOKLADTOMBOLA
VARM KORV rn. m.

Kinnarps Samhöltsf örening.

Ston ultönsäljning av

textiluuror
i GROLANDA BYGDDGÄRD, fredagen il6n 19/5 från kI. l"g_1?
enr. Stor sort€ring av BEKLÄDNADSARTIKLAB i herr.

dam och

A.B. LagerförsöIiningen
KINNAAP

KINNARPS
MISSTONSHUS

Annandag Pingst kl. 10 Guds-
tjänst. Pastor Elvir Stavman o.
Algot Karlsson.

Envar varmt välkommen!

arp, kommer på mötesbesök några 
I

dagar med början den 30 maj. 
i
i

Skolmatsedeln 
I
I

för Frökind 23:27 maj. 
]

Tisdag; fattiga riddare, 
1lingon. l

Onsdag: varm korv, potatis- 
|

mos, senap, gurka. 
I

Torsdag: ärtsoppa, ostsmör- 
|

gås, apelsin. 
I

Fredag: kokt fisk, potatis, 
Idillsås. 
I

Lördag: stuvad potatis, frft. ikostkorv. 
I
I

Slutarp A: ö. Karl6n, T. Lundahl,
M. Ändersson, S. Hjelm, P.-U.
Gustavsson, I. Ungh, K. Karl6n,
H. Ändersson, B. Hermansson, R.
Svensson, f. Johansson. Match
borta annandagen mot Ulvåker.
Avresa 13.45.

Slutarp B: Ä. Kar16n. B. Ahl-
qvist, R. Karl6n, L. X'ilipsson, B.
Stenqvist, I(. Filipsson, J.-8. Ek,
R. Sand6n. L. Gustavson, O. Berg-
qvist, T. Zackrisson. Match borta
annandagen mot Folkabo. Avresa
9.45. ulr-ot,

Kinnarp A: L. Westerberg, E'
Johanson, K. Johanson, Å. Tors-
tenson, B. Johanson, U. Frisk. R.
Arviclson, G. Änderson, G. Grahn,
G. Änderson, F. Torstenson. Match
Kinnemo annåndagen 14.

Kinnarp B: S. Hermanson, M.
.Tohanson, K.-G. Ahl, B. Anderson,
I. Seidler, L. Johanson, .T. Tors-
tenson. B. Ivarson, H. Karlstedt,
B.-O. Person, K. öhman. Match i
Blidsberg annandagen 11. Avresa
10!q.

Viil pingstgutlstjiinsten
i Kinnarps missionshus annqJrdag
pingst kl. 10 predikar pastor Elvir'
Stavman från Jönhöping. I mö-
tet ,medverkar också Algot Kqrls-
son.

Söndagen den ?8 maj har sön'
dagsskolan inbjudit till morsdags-
fir:ande och sång:boksinvigning.

Evangelist LeDnart Magnusson, l

som i höstas verkade en tid i l(inn- 
|qrn lrnmmau nÅ mötachpeiik n4snq I

Folboll, 0de n0f an
Fredagen den 26 maj kl. 18.45

Norra Västgötaserien
KINNAR,PS IF-F'AII{

Lörilagen den 27 maj kl. 16.00

Reservserien
TGIF:F'AII{

Jaktstig i Vegby metl
Kinnat'psseget.
itrn vacker kristallkrona värd

500 kr. kunde Georg Göransson,
Kinnarp och Kinneveds jakt-
klubb, föra med sig hem på sön-
dagseftermiddagen efter att ha
hemfört första pris i den jakt-
stig som Vegby jaktklubb ar'
rangerat i den idealiska terräng-
en vid Ekvallen i Vegby.

Tävlingen hade trots det allt
å,nnåt än idealiska vädret lockat
102 deltagare och jakttstigen,
som fick fint betyg, hatte sju
skjutstationer, en del av ganska
stor svår'lghetsgrad. Högstå
möjliåa poängtal utgjortle 110.

öeor! Göransson nådde 103.

Kinna,rps missionshus.
Fredrik Kindbom, Svanvik, som

tillhör Svenska Älliansmissionens
lekmannakår, besökte i sällskap
med
arps missionshus i sörrdags efter-
middag. Förutom Predikan före-
korn duett- öch solosång. Ett offer
för missionen insamlades, Annan-
dae Pinsst ki. 10 håtles guds-
t.jääst, da Oistriktsföredtåndare El'
vir Stavman Predikar,

*-* *-i

ReserYena
DE STORA

FESALIGIIETER,NA

KINNARPS FESTPLATS,
Iörclagen den 3 juni.

YNGVE STOORS

ORKESTER

Kinnarps L F.

*_*_

Fotbol l-''-t'
å KINNEMO, KINNARP,

Annandag Pingst k1. 14

Norra Västgötaserien

. IF KA}IBATERNA SKöVDE.

a
KINNARPS IF

r4b-6t,

Möbler, beg.
6 st. skåP, en kökssoffa, 4

bäddsoffor, 3 matsalsbord, L2

stolar, klädda, 2 karmstolar'
skriVborcl, fåtöljer, orgel, bok-

hylla.

L. GUSTATSSONS
Möbelaffär' SlutarP.

Tel. 179 KinnarP.



matchar
Ltlr- 6t,

IKFA edagkväll1fr
_

mot Kinnarp
pa Odenplan

En nog så intressant serier
match får vi skåda På Oden-
plan på fredagkvä'll, då FAIK
möter ttinnarP i en derbYbeto-
nad serieuPPgörelse. Duellen
börjar kl. 18.45 och FAII( ha'r
moittlelat exakt samma forme-
ring på lag-manskaPet som då
defsonast så lyckosarnt begav
sei - d,v.s, samma lag sotn
*o-vann mot Vånrb. Från
KlnnarP har tläremot inte någon
laguplrställning hörts av - var-
t en äv FAIK eller trll.

Kanske får det hela tolkas som
en detalj i ett förmodat >nerv-
krig> ? ? Ja, vad vet.vi ?

.lä, en sak: nämligen den att
KinnarP förvisso blir en mYcket
svår nöt att knäctra för de på sis- t'

llione framgångsrika FAIK-^qrna' i

Inte minst 3-o-segern over sKov- 'Inte minst gern över Sköv'
de vittna,r väItaligt härom. I{inn-
arD har också stora uPPgifter att
roÄÄo unn för - först för största

Kinnarptoginitiativetfrånbör-18;astetillbud,sombesva'radesav
Ja" -ea ärrta"tt i första min. Gran I 

Kinnarp med samma mynt'
var påpassligt framme i 5:e min. j lfea det spel gästerna prestera-
och gav Kinnarp ledningen, som I de för dagen kan poängskörden ei
följdes av hörna min. efter. Göte | 51i så stor. Kinnarp hade hela ti-
Änderson hade en jättechans att I 6"tt fin kontroll på spelet. Skövde

taåda uPP för - först
möJliga iucc6 i serien, så klart'
och sldan (14 juni) för hemma- lL

stormatchen med DM-sPeIet mot
självaste Elfsborg'

nog så lika rader för fredagskväl- I

id" upp för - först för största 
I

öilica- iucc6 i serien, så klart' I

ii-*1å"" (14 juni) för hemma- lr
ormatchen med DM-sPelet mot i,
ä.lvaste Elfsborg. I

I serietabellen ses föIjande två l'

åsikt. - Nej, Protesterar hon, iag
häller på Kinnar'P. Jag tror att
Kinnarp vinner med 3-1.

Vilkei man kanske får >>över-

sätta>> till ett medeltips lydande
r,å. 2-2? ? ?' Ja, den som lever får se' På
freclagkväll. S ti g'

farlig frlspark, som Vesterberg I svar via ytterhalverna I'risk och
tippade till hörna, varefter följdellorstenson (Åke) som jämte
ett bra skott från höger. I 28:elGrahn var daqens hjältar - stor
min. sköt Flemming Torstenson i vilia och god dnergi blev av hern-
vackert och ett pår min. senåre I mapubliken högt uppsl<attat. Kin-
hade Gösta Änderson en fårlig' ly- | narp hacle 8 höinof mot gästernås

lens båda Parter:
Z)r<innarP 530215-106
+i r.o.rr- 53o211-76

Nå. hur skall det nu gå På fre-
das? Vi ställer frågan till FAIK-
baäken Idde Pe, som just tittar in
genom reOaxtibnsdörren. Svaret
kommer direkt:

- FAIK vinner med 3-1.
Men fru Ulla På FT-fåmilje-

redaktionen har en helt annan

stod sköt Grahn finurligt vid stol- I 7\ I.
pen m_en målvakten räddade medl I Vy industri i Kinnorp

t!ls-tol'

torsdaeEn_€e! 1 juni 1961 kl.
19.30. --.--_

Enligt uppd-Fasi--

Drik Malmenston

har hållit sammanträde. Det be-

, slutades att infordra anbud på
leldningsolja från kommunens
affärsmän. Likaså skulle anbud
infordras genom annonsering på
matvaror till skolbarnsbespis-
ningen. Rektor fick i uppdrag
att orclna med kollektivförsäk-
ring av skolans elever under
kommande läsår.

Årsavslutning i skolorna skall
hållhs i Börstig den 7 och - i
Kinnarp den 8 juni. Lästiderna
under nästa läsår fastställdes
till 21 aug.-20 dec. och 9 jan..

-8 
juni.

Upprättat protokoll över sy-
ner på skollokaler och bostäder

att kontakta länets hemkonsu-
lent för uppgörande av plan för
dessa arbeten.

Följande lärar örorclnande
gjortles: till io. lärare vid Kyrk-
skolan i Börstig förordnacles fru
fngare Eckerlid, Börstig, och
till io. lärare i Kinnarp fru Sti-
na Olsson, Trädet. Till timlära-
re i rektors avdelning valdes fru
Lena öhrnöll, Kinnarp. Till
slöjdlärare vid skolan i Kinnarp
förordnades Algot Karlsson och
Anna Petersson, Kinnarp, och
vitl skolan i Börstig Paul Gus-
tafsson, Vintorp, Börstig.

Skolstyrelsen beslutarle om
införande av test för samtliga
nyiloörjare fr.o.m. nästa läsår.

Fabrikör Bengt Antonsson i inrednirgstagen.

till Kinnarp t'5ls'6'

Goda f5-0 på 2 matcher
Kinnarps tråda fotbollslag samlaile i söndags full poäng och nå-

got a,v rekoril i målkvot gennm att spela ut IFK Sl<övile hemma

med !l--0 och Blittsberg B borta tned 12-0; Om oturen tidigare

varlt rfied på liinnemo, så blev ilet nu nästan tvärtom' Nu stråla-varit me{l på' hlnnemot sii Dtev uel rlu l4s&4u lvdr !ur'r 'l 
]

deållabollihtressemdeiKlnnarplikaveckertsomsolerr.Efter|..
sp€lot stt dömå synes laget nu ha nått toppen och l(ommer så- 

i

hert att skörda ännu fler Poäng.

öka tiil 2-0. Ärvidson sköt I 15 | naoe mot Kinnarps fint spelande
min. och Skövdekeepern tippåde. i teAja ett ihåligt försvar och ing'en
Gösta Änderson hade ett bra sltott I samma.nsvetsning i sina anfall,
I 19:e min. Ijnder denna period ha- lmedan hemmala-get hade den bäs-
de gästerna i 9:e min, endast enlta kontakt mellan kedja och för-

ra. När endast en min återstod I R. St<ovae hade 18 frisparkår mot
gjorde clagens matchvinnåre I Kinnarps 8 varvid tle flesta å.döm-
Gra.hn åter ett >>hål i Skövdebu- | des Kinnarp för offside.
fen>) och Kinnarp \""1: ,"tilf.o- I Restrit<tiv, men utmärkt clomå-
tiäqt vila ut med en 2-må,lsledni"g 

| ".-"är-dår,gt 
Löugrur,, F.alköpingi halvtid. FT,I 10:e min. kunde Göte Ander-

son behärskat öka hemmålagets
lednins till 3-0. Når 6 min. åter-
stöd sköt Grahn finurligt vid stol-

en'reflexartad fotParad. I näst
.sista min. hade Skövde sitt farli-

Kinneued,
fntresserade för bildande av

>Stiftelsen Kinneveds försam-
lingshem> inbjudas till samman-
träde i Centralskolan, Kinnarp,

|(innarps ]t|TO-förcning
anordnar en bussresa till Tjörn
och Göteborg lörtlagon tlen 3
juni.

Anmälan om cleltagande se-

nast onsclag den 31 rnaj till tel'
Kinnarp 99 och 172. Även icke
NTO-medlemmar välkomna.

:, 1), It-bl.
ft .. I . lr roKtnos
I
Kommun

ANBUD inforilras härmed På
matvaror m. m. för skolmåltids-
verksamheten inom Frökinds
kommun, läsåret 1961-1962.

Anbud lämnas på:
' Specerivaror

Charkuterivaror' Grönsaker
Potatis

Anbucl märkta >Skolmåltitler>
skall vara inkomna till SkolexP.
Kinnarp, den 1 juni 1961 kl.
12.00. Fri prövningsrätt.

Skolstyrolson

Det kommer en ny industri för rörelsen' Byggnade-n tillhöi
till Kinnarp, en mekaniserad handlancte Gunnar Wilgotson'

I Llrl i\uur@r vrI'
I snickeriverkstad. Nye fabrikö- som fått lagerlokaler på annat

lren förutvarande verkmästareni Verksamheten i den tidigare

lvid byggmästare Stenbergs snic- llagerlokalen beräknas komma
--- - -- YY------ J

lkerifabrik i Falköping Bengt latt sysselsätta sex man. Huvud- 
|

l.A.ntonsson, håller på att inreda ltill'1:rkningen blir dörrar och 
I

I ett tidigare konstgödnings- och 
I 
ant'x* inredning. 

I

| 1ralnmålslqasasin i Ktnnqrp | -- i

ner pa sKolloKarer oclr tosLaqeri
förelåg, och i cletta påtalade 

I

brister beslutade skulle avhjäl- 
|

pas under sommaren. Vissa för- 
|

bättringsarbeten i skolköket an- 
|

sågs nödvändiga. Ordf. åtog sig I



FAIK slog Kinn Kfp med 2-1,
FAIK tog sin tre.dje raka seger i Norra Västgötaserien geuom

fredagskväIlens vinst över Kinnarps IF på Odenplan, Ilemma-
laget vann på sin starka första halvlek, då laget visade upp gran-
na kombinationer. Särskilt kedjan lyckatles bra. och halvtidsresul-
tatet 2-0 r'ar fullt rättvist, I ändra halvlek var det gästcrnas tur
att visa fra,mfötterna, och de lyckades bckså reducera till 2-1,
m€n längrs kom de inte. Genom segern gick FAIK tillfälligt upp
på andra plats i tabellen och håller sålunda känningen med toppen.

Gästerna tog ha,nd om initiati-uasterna tog ha,nd om initiati- | ligt sämre spel från båda hå11. Det
vet de första tio minuterna och I hårdnade tiil och frisparkarna
höll på att ta ledningen genom cf. I ciuggade ganska tätt. Kinnarp
Grahn, som ryckte sig loss fran I gjorde en del omplaceringar och
ch. Edmundsson. Men skotr.et gick I bl.a. plockades Itj Seidler in på
hårfint utanför målburen. Kinnalp I centern och hy. Rune Ärvidsson
tillkämpade sig två resultatlösa I gick över på motsatta -kanten.
hörnor, innan det var dags för,l IIAIK å sin sida drog ner Bengt
1-0. FÄIK-målvakten hade lrril- 1 

Green som fjärde halvback för att l

jerat med iånga insparkar.i rned-lbevaka ledningen. Ilinnarp fickl
vinden och i 16 min. konr ytter - | därmed ett skenbart över.tag på
ligare en långspark, som vt-'. Kjell lplan och kämpade ållt vad tygen
Johansson oturligt nickade i ceet I höll för att reducera.

Målet piggade upp FAIK, som l en bravurräddning på hård fri-
gårrg på gång spelade sig fram i lspar'k av Seidler, men S. E. HeIl-
fina kombinationer. En bra 1;ess- | berg svarade med ett hårt skott i
ning från Bengt Green sköt Dy- i krysset. Kinnarp hade på nltt en
berg hårt mot målet, men Wesier- lfarlig frispark, men försvaret red-
berg räddade till hörna. I 26 .nin. I cie upp situationen. I 15 min. sköt jberg raddade till hörna. I 26 .11in. i cle upp situationen. 1 lb mln. skot
var det dags för 2-0. Arne Tho- { RoIf Markrud en fint lagd fri-
lin slog en kalaspassning till i spark som Westerberg tippade till
>Kula> Andersson, som bredsidade I hörna. Kinnårp hade sedan ett

Svår hemmamateh
för Slutarp

Slutarps IF har i morgon hem-
mamåtch mot IK Weimer och
uppgörelsen, som förlagts tilt kl.
17, blir säkerligen intressant, Båda
lagen förlorade i söndags, av vilkå
Weimers hemmaförlust mot Ax-
vall kom mest ovänt.lt oeh man
kan därför v{nta att bägge lagen
går in för att revanschera sig.
Slutarp, som i söndags fick ställa
upp med reserver för Lennart Pet-
tersson och Mats Ändersson, får i
söndagens uppgörelse med båda
clessa och därmed ett t)ättre ut-
gångsläge. Åtminstone ena poäng'
en bör stånna i Sluta.rn och var'-

Fotboll
å Kinnemo, Kinnarp

Söndagen den 28 maj kl. 10.30.

SANDIIEMS IF_

Frökind
-61,

Skolmatsedeln
ftir Frökind 29 maj-B juni.

trfiåndag: potatisbullar, korv,
lingon.

Tisdag: peppamotskött, po-
tatis.

Onsdag: korvsås, potatis, rå-
kost.

Torsdag: kött- o. grönsaks-
soppa, ostsmörgås, apelsin.

Iledag: torskromlåda, po-
tatismos.

Lördag : rabarberkräm, korv-
smörgås.

fngonJörsexamen
har vid Högre Tekniska Läro-
verket i Borås avlagts av bl. a-
Bo Ädamsson, Slutarp.

fngenJörsexamen
har vld Borås tekniska lärover{<,
byggnadstekniska avdelningen,
avlagts av Bo Adamsson, Slut-
8rp.

mål över utrusande Lasse Wr:ster'-
berg. Målet får nog i övervägande
grad lastas på Westerberg.

till Witle Dyberg. Denne gick fram
några steg på vänsterkanten och
sköt sedan utom räckhåll för Wes-
terberg. Ett grannt anfall, som
följdes av ytterligare ett, som var
vårt ett måI. Ett bra skott av ))Bif-
fen> Green räddade Kinnarpsmål-
valtten till hörna och strax efter

söndagen ilen 28 maj kI. 17.00

Div. V. N. Västgötaserien

WEIMEF IF_SLUTARPS IF
R eservlagsserien

Kt. 10.30

, Falköpings GIK B-
Slutarps IF B

FOTBOTL
KII{NEMO, KINNAtsP
' i dag kl. 16.80

FÅNGEDALA IK*
ÄSARPS IF

Ä.r.F.

Seidlers mittplacering betydde
farligare spets på gästernas an-
fall.. Janne Andersson fick göra

skott, som strök överliggaren, och
en farlig frispa,rk av ch. Bo Jo-
hansson. Iti Seidler var påpassligt
framme och nickade bollen i mål
och därmed var ställningen 2-1.
Den sista kvårten gick I'AIK helt
in för att försvara sig och lycka-
des oekså.

en bra första halvlek. men åndrå
halvlek skall vi tala mer eller
miridre tyst om. Då försvann det
fina spelet. Janne Andersson g.ior-
de en helgjuten insats mellan stol-
parna. Vid målet stod han något
felplacerad, men besvära.des sä-
kerligen av solen. I försvaret kan
nämnas vb. Rolf Markrud, som
höIl rent på sin kant. Ch. Ärne
Edmundsson har bra huvudspel
och fin spark och försvarar utan
vidare sin plats. I kedjan svarade
Hesse Eriksson-Wil]e Dyberg-
Lennart Ändersson för de.bästa
insatselna, mecla n höger'vingen va r
blek.

Arne Sandqvist, Skövde, dömde
- utan armär'kning inför närmåre
,30O-oersoaer l{ixan.

sköt )Kula> Andersson i famnen I I gästernas lag gjorde Wester-

flnnarps miesionehus.
Distrihtsföreståndare Elvir

Stavma^rl Jönköping, . predikade
vld plngstgudstjänsten i Kinnarps
misstrmshus. Texten var hämtåd
från Apg. t0: 42-48, Predikan
lnramades av duettsång och uni-
aon aång.

Sönclagsskolan har inbjudit till
morrdagsfirande och sångboksin-
vignqlg på söndag, och på flsdag
har tfV och junior samling, var-
vid evångelist Lennart Magnus:
son ntedverkar,

KINNARPS IF

0-0 t målkvot.
Vilket ju,.alltsammans, väntat var.

på Westerberg. Kinnarp stack j berg en bra insats frånsett första
emellan med några snabba anfall jmålet. Hb. Erland Johansson hade
och i slutminuternå före paus sköt lfullt upp med Ha,sse Eriksson ochoch i slutminuternå före paus sköt ] fullt upp med Ha,sse Eriksson och
hi. Göte Ändersson ett rungande i kom ifrån med gott betyg. Gäs-
skott i överliggaren och strax ef- | ternas främste spelare återfanns
ter följde en Kinnarpsnick tätt I på ch., nämligen Bo Johansson,
över målribban. I som gjorde en stark match helt

I andra halvlek blev det netvd- ligenom. På honom strandade mån-" 
I Sr FAlK-anfall. Uno Frisk käm-

I hi. Göte Andersson samt Itj Seid-

Fotboll I l?:.u".Iii"'"J""i? f""åå[T 3j"ili
I heter.

TÅNGAVALLEI{, SLUTARP i Hemmalaget gjorde som sagt

Slutar pslallet au g jort 
- 

taå F ÅI K.poäng'
Den på denna sida tidigare relaterade >>historien> om FAIK-pro-

testen mot ått Slutarp i matchen rnot de rödvita B0 april använde
sig av rätt nyligen utvisad spelare har nu fått sin fortsättning.

VFtr':s seriekommitt€ har nämtigen till berörda parter meddelat,
att F AlK-protesten godkånts, I motiveringen heter det bt.a. att eD"
iigt gåUende beståmmelser är utvisad spelare automatiskt av.
stängd tills .seriekommitten lämnåt definitivt besked i ärendet
I'AIK tiUerkännes 2 poäng såsom för vunnen match - och mec

ai/s-tt.

aa

Arade Bildigare
Vi vill härmed meddela att vi övertagit den ena av Brö_derna Larssons verkstadslokaler i Kinnärp och kommer attreparera samiliga bilar och traktorer med undantag avAustin som vi endast utför plåtar.b.tu" fä.
Vi häIsa härmed alla kunder hjäriligt välkomna ochutlova ett fullgott arbete.

KINNARPS BIL. & MOTOR
Gösta Antlersson och Sven_Olof Svensson

Ford Taunus
1957 säljes billigt.

Tel. 213 Kinnarp. DIS-1L

lrätta med Weimer-laget.
I Domare blir Sten Bygård, Ul-
lricehamn.
| - Reservlaget spelar på för-
lmiddagen mot Falköpings BK B-
llag oeh även denna uppgörelse gå.r

ilrå Tångavailen. Z"lt-bl.
I

lför inte båda. även om mån ticli'
j gare haft svårt att komma till
lrätta med Weimer-laset.



Ett gammalt stationshus

:.i'.ai:.- f .:; I

Väntsalen i den lilla bYggna- 
,

.den är oProPortionerligt storJ

l- a.t fanns ju cn tid då folk 
I

I ftitigt anlitade järnvägen ock- 
|

så på lo,kala s+'räckningar' j

Väntsaien blir nu mindre, till I

Stationshuset i KinnarP.
Iäggas om

Det iilla stationshuset i Kinn'
arp skall undergå en ma'ke uP'

mest invändigt. Hår skall Pro-
portionerna meilan olika loka-
liteter ändras till bättre övei'
ensstämmelse rned dagens

krav.

förmån för ett annat och me-

ra aktuellt behov, nämligen en

utökad Postfackservice. Det
;ka1,1 bli omkring 120 Postfack
. det nuvaranile viintsalsutryrn-
nlet.

Dessa fack absorberar en

lel av det utrYmme i väntsalen

Utflykt för tle gamla.
Kinneveds Röda Korskrets in-

bjuder personer födda 1891 el-
ler tidigare med resP. YngreJ
make eller maka tiil en utfJgilt
runt Mösseberg onsdafen den 14
juni. Avresan sker vid Central-
skolan och bil möter.vicl hemmet
eller på annan överenskommen
plats. På Sommarhemmet blir
det kaffeservering, sång och

musik. Dagen avslutas med an-

claktsstund, som eventuellt hål-;
les i Mössebergs kYrka. I

Evangellst Lennart
leder evangeliska

Mägnusson
möten

- Planen kring huset komrner aLt

och delvis dräneras. Uk-61.

som år obehövtigt för den nu-
tida "strömmen" av resande'

Samtidigt tillkommer nYa ui'-

rymmen för disLributionen .i
oen li1la kornbineracle Post- ocn
järnvägs,expeclitionen innarrför
våntsaien, varigenom det fah-
tiska svängrumrnet i denna lo-
kal blir större'

ka,'riteternäs "gammalsvenska" iii;liii:ii'ii.if:i...;.:....ttt;:.;t:;it:.:i:t

Samtidigt försvinner ju lo-,ii:i.:ili..lil:ti:,::,:,i:.ll.,,:.

.titeternäs "gammalsvenska" iiiititjiiiiiiiij:i.ii

ägel. Den är orörd sedati iii;iiit!ii:t:,t|:;"i:i,,,

,iun u,, seklet. Stationshu- 
l..

i Kinna'rP.
S6ndagsskolan i KinnarPs mis-

sionshus hade i söndags morsda€is-
firande. Elever visaCe >Mors pärl-
band>>, framförde en dialog, s.iöng
och dekla'merade som en hYllning
tilt mor. Dessutom medverkade
söndagsskolans lära.re.

Derinyutkomna sångboken >Nu
sjunger vi>>, som är gemensam för
fiera av de kristna samfundens
söndagsskolor, togs i bruk för
första gången.

Evangeiist Lennart Magnusson
leder denna vecka evangeliska mö-
ten på onsdag och torsdag kväl-
lar.
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i samband med nedläggandei i nA*a den liila invändisa ma- | 
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av smalspåret 
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Sand6n,liROOa l(orskrets
cehamn-Falköping. Det är in' ltrotjänare i Kinnaro hos järn- li -- -^

:","'1iå".:""ä.f,l3Ji#Tä11*; ;;i 
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inte bara bekvämare loka'll;;;. 
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till uiFLYKT
Stationshusei har dock flyttats ller. Hon .flyttar miljömiissigt ll runt Mösseberg, onsdagen clen

6ii*""u"p senast 1906. Gamlelmed ett slag ett stycke framåt lf+ luni 1961 med.-avresa från

stinsen E. A. Dahlqvist,.i UIri- li ,iO"r,. I 
Centralskolan kl' 13'

lcehamn berättar att nar nan' , I gil -öt"r vid hemmet eller på

ffi?ä1 *|}s.|*ii{jri$; ffij: f*set i KinnarP flYtt
Trädet under seklets första år, vänrtsalsinteriör, modell liatrigt svensk 1900-tal"

cehamn berättar att når nan' I Bil *öt.r vid hemmet eJler på
r.ä* til bandelen 1906 fanns 

I Sl.r,r"p B-Falköpings plats som gästen önskar.
huset på plats i Kinnarp. I -l---- -å- ,, - -| ns c^**^*r.^**o+ hirrrtao nårser' rrd Pr46 r ""^"-'l^', 

aa , I BK B 7-1 på Sornmarhemmet bjudes på
Det var rent gammarL ua' I r.^+r^ aano nalr mrrsik, avslut-Det var rent' gärrrrrrarL u@' 

J

Det sägs att huset härrör ft?l i I slutarpsreserverna vann stor-

io-iui"i. Härom'"-d;;;;ri 
| ffiiä" *i11lT#" n***:l ffi."f.'å.Tl*i:stuntr' 

ev' i

ter finnas i järnvägens arkiv' l:-'t"":T"rver' oa. 'e.u'arastsL
Exteriören ger intryck'"u "tt l;nUt"Htg l|i"L"ffå äåå J:;1 Svar emotses senast den 3

irrgo ,o* bör datera sr,s- r1ä.n lrvrä"irÄ rrr* rr1" t* hög i för- juni till Göran Sanclin, tel. Kin-

tiden iångt före sekelslutet's I 
hå'ltande vad som hände på planen narp 38.

ånorigi'.t".. Baninge.njör wali- l:.*,1T-tl1c*"-t'f5-?l^i^ty;T:1 iria.^!,
3ä""1 "i#åäT;i;;te 
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i*" r,a rak arm ange husets å1- l3:0';?ä-tr.ä etis:arvyut. I lt- Stvrelsen'
,- *i o^, i]..*",iiJ*ri rlilincson rill en hör- t ,ols-61,

iler. Men han vitsordar att def' lSet, tat hh'^Filipsson till .en bör- L i'vtJ -or'
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Bik sång- och musikgudstjänst
i Kinneveils kyrka. TotS-61.

>En vandring med kyrkoåret>
var temat för den musikandakt,
som i Kinneveds kyrka bjöds
församlingsborna i söndagens
kvällsgudstjänst. Kinneveds
kyrkokör med kantor Benijt
Kjellström som körledare hade
lagt,ned mycket av både tid och
krafter för att öva in ett rikt
sångprogram, som förde åhörar-
na med sig genom hela kyrko-
året med utgång från Niofaldigt
Kyrie, Herre förbarma Dig över
oss, över Marie Bebådelsedagens
löftesord om den kommande
Förbarmaren och Frälsaren, tol-
kat av kören i A. Runbäcks
>Hell dig, du högt benådade>
och >Jerusalem, gläd dig>. Se-
dan kantor Kjellström som or-
gelsolo utfört >Förlossningen är
vunnen>) av J. Pachelbel, sjöng
kören Lars Edlunds >Du bar
Ditt kors> som växelsång med
församlingen, A: Runbäcks In-
troitus på Långfredagen, A.
Runbäcks >Krist år uppstån-
den> och O. Olssons >O, Du hel-
ge Ande, kom till oss in>. Som
orgelsolo följde så J. Jaders
>Den blomstertid nu kommer>>.
Kyrkokören fortsatte med A.
Runbäcks >Hur ljuv, o Gucl, hur
säll den lott>, avslutad med sv.
ps. 206:5 som församlingssång,
Lars Edlunds >I himmelen, i
himmelen>>, sv. ps. 144, växelvis
av kör oeh församling samt
Gunnar Holms >Ack, låtom oss
lova och bedja> sv. ps. 424:
6-8, varvid kören sjöng vers 6
och kör och församling gemen-
samt verserna 7 och 8. Samtli-
ga körsånger föregingos av
textläsning, utförd av kon-
traktsprosten Erik Malmensten.
Efter aftonbön avslutades den
högtidliga och rikt givande
'sång- och musikgudstjilnsten
med körsången >Allenast i Gud
må tlu hava din ro> av A. Run-
DACX.

Nämnas kan, att samtliga de

i programmet ingående körsång-
erna utom de av Runbåck och

Olsson hämtats ur Koralmusik

{II av l{arald Göransson. Såväl

lkantor Böngt Kjellström som

lkörmedlemmarna betyga, att de

li höS grad inspirerats av Gö-

lranssons strävan att infgga kör--
sången i liturgiskt sammanhang
för att därmed skapa kontakt
mellan kör och för$arnling samt
stimulera församlingssången.
Ett förnämligt exempel på för-
mågan att förena klassik form
Agat modern tondräkt utgör
Lars Edlunds Niofaldigt Kyrie
enl. gammalluthersk sed med
med flerstämmig körsats i alter-
nation med församlingen.

skede som vinsten säkrades.

Spelet första halvleken var re-
lativt jämnt fördelat med snabba
växlingar i spelet. Efter 19 minu-
ter tog Slutarp ledningen, då Inge-
mar Ungh nickade in ett upplägg

ifr;in höger, där Ingemår Lundahl
, gjort förar'betet. Gästlaget visade
I gott samspel och dera.s center
I Spångberg beredde åtminstone i
I början stoppern Per-IJno Gustavs-
I son vissa besvär. 1-1 blev det i
26 minuten och målet. som före-
gicks av gott samspel i innertrion,
sköts av centern. f 38 minuten
återtog emellertid Slutarp led-
ningen och det var Hasse Anders-

'lson som påpassligt var framme
och via stolpen satte bollen i nät.
Chansen till ökning ha,de man nå-
got senare, då Bengt Hermansson
fälldes, men straffen lade Hasse
Andersson inom räckhåll för mål-
vakten.

Efter pausen gick spelet i Slut-
arps favör men snabba attacker
från gästerna skapade ett prr
eånger hotfulla situa,tioner De
flesta farligheterna radad€s €rrr€r-
lertid upp vid Weimers rrålbur,
där försvaret sattes på hårda prov

I dagens hemmalag hade Inge-
mar Ungh intagit platsen "-om hi.
medan Kurt Karl6n spelade ytter-
halv. För den senares del betydde
detta ett fall framåt ur spelsyn-
punkt medan tlngh inte domine-
rade på sin nya plats. Bengt Her-
mansson och Hasse Ä,ndersson har
snabbheten som sitt främsta rra-
pen, men den sistnämnde lyckades
inte helt. I försvaret saknades den
rätta förbindelselänken mecl ked-
jan och det blev många gånger en
stor lucka mellna de båda lag-
delarna. Trebackslin-ien Ingemar
Lundahl-Per-Uno Gustavsson-
Lennart Pettersson gjorde det
starkaste intrvcket även om det
sviktade i början.

Ch. Larsson och vh. Wiktorsson
gjorde bäst ifrån sig i försvaret
hos Weimer och i den synnerligen
jämna kedjan får hy. Karlsson och
inrarna Ek och Levinsson det bäs.
ta betyget.

Sten Bygård, Ulriceharnn, döm-
de med sedvanlig säl<erhet.

Geson.

INSÄNT
tlt-61.

Från Västergötlands Fotbolls-
förbunds sekreterare har IT-
sport mottagit följande skrivelse,
dåterad Skövde 27.5.7961:

Benäget inför nedanstående i
Eder. tidning:
Ang. Falhöpings AIK:s protest

mot Slutarps fF,
Från förbundskånsliet lämna-

des följande upplysningar till Fal-
köpings Tidning fredagen den 12
maj 1961.

1. Bekräftades att rub. protest
inkommit, samt meddelades att
ärendet var under utredning.

2. På förfrågan vad följderna
kunde bli av protesten meddelades,
att därest utredning'en giver för
handen, att Slutårps fF använt
sig av spelare, som blivit utvisad
och ärendet icke behandlats av
förbundet, kommer protesten att
godkännas. Såmt enli€rt gällande
bestämmeiser kommer F alköpings
AIK att tilldelas poäng såsom vid
vunnen match, målkvot 0-0.

Vidare meddelades att de två
spelare som blivit utvisade under
utredningen är avstängda. från
spel.

På förfrågan gällande besträff-
ningar så.meddelades att lagleda-
re som använder sig av spelare
som icke är kvalificerade kan bli
diskvalificerade.

I Falköpings Tidning av den 18
maj 1961 görs gällande att ären-
det redan skulle.vara avgjort. Det
närnns t.o.m. att lagledaren disk-
valificeråts, och ått I'alköpings
ÄIK tilltlömts poäng såsom vid
seger. Dessa uppgifter får 3'al-
köplngs Tidnins själva stå för, ty
ä,rendet som sådant slutbehandla-
<!os först tlen 19 maj. allfså sex da-
gar efter det ovan nämndn var in-
fört i tidningen.

Karl-Axet Rosander
Förbundssekr.

Tt:ll ovanstående är att tillägga
att VF godkände FAIK:s protest,
vilken alltså medförde att resul-
tatet i FAIK:s match mot Slut-
arps IF ändras till 0-0 med två
poäng till I'AIK, samt att de två
berörda spelarna och lagledaren
åvstängdes på en resp. två måna-
cler. Sportred.

Slutarp slog Weimer efter
stark andra

Slutarp tog två r'ärdefulla, poäng i söndagens uppgörelse på
Tångavallen och gick därrned upp på tredje plats i tabellen. Se-
gern satt dock långt inne och det var inte förrän i matchens slut-

blc-ot.

halvlek, 4-l

och i 37 resp. 38 minuterna kom 
I

de båda mål. som definitivt säk- i

tade Slutarpsvinsten. Båda nrålen
gjordes av Bengt Hermansson med
god hiälp aV }r4saö Ändeysson vid
clet förstå. I

Kanalresf-6'
Kinnoveds SLU.avil. anordnar

sällskapsrese på GöTA KANAL
mellan Karlsborg och Törebocla,
lördagen den 10 juni. På kvällen
iahjuder Fredsbergs SLU-avd.

ni till tel. 10 Kinnarp.

ttt^:":åt*Tbuss 
rrån xi,,,.- På lördag

ar?s station kl. 10.30. Anmälan åker vi till DANS3N i
om deltagancle senast den 3 ju- 1tosqlork6n, Kinnarp.

å,l:*"iä.il 
re'sn hå'esli E'. ren,.esig

Äsarp. li låglandsljur
i

I

l

l,
I

I

I

Yngvestoorsorkester l-. : i'
speiar. i 1 

1" oih. en dräktig SUGGA till
Reserterrn

söndagen tlen 25 iuni för
Börstigs Iilrottsklubbs Som'
marfest!

Besölr KIIINARPS FESTPARK ikväll
d,et blir en, helafton på Hawaii tned

Y*gr)e,Sdoor
Kinnarps lF

t-
I lt. Ii l(iltltgtled$
I

i faktuårdsfölcning
InåUer möte vid lerduveban

I 
fretl. den 2 j,uni kl. 19.30.

I Styrelsent--

T}INS

ooh hans orks$lcr



Strömförh rukaft-"
tnom

SLUTARPS ELNKTR.
FöRENING

vilka ännu resterar metl avgif'
ter uppmanas att omgående in-
betala desamma.

Kassören,

Frökind
KOIIMUNA.LFULLMÄKTIGE

sammanträder i Centralskolan,
Kinnarp, måndagen den 12 juni
1961 kl. 19.00.

Ortlf.

>Stiftelsen l(innoveds försam-
lingshem>> bililat.
IntreFserade för bildande av

>Stiftelsen Kinneveds försam-
lingshem> var i torsdags kväll
kallade att sammantr'äda i Cen-

tralskolan i KinnarP. Till att le-
rla förhandlingarna valdes kon-
traktsprosten Erik Malmensten.
En del intresserade hade kom-
mit tillstädes och besiut fatta-
cles att bilda en stiftelse med
namnet >Stiftelsen Kinneveds
församlingshem>. Förslag'till
stadgar hade utarbetats av: en

av kyrkostämman tillsatt kom-
mitt6.. Sedan stadgarna föredra-
gits och genomdiskuterats, blev
de i föreliggande skick antagna.
Till styrelseledamöter för perio-
den 1961-1964 valdes: kyrk-
värden Herbert Andersson,
Alarp, v. ordf.,. kyrkvärden
Karl-Arne Adamsson, Ödegår-
den, sekr., köpman Göran San-
din, v. sekr. samt kommunalkas-
sör Hildilg Våring, kassaför-
valtare., Till personliga supple-
anter för samma tid valdes
lantbr. Nils Ax, Halsäng, köp-
man Olof Nilsson, Slutarp, f.
lantbr. Daniel Abrahamsson,
Slutarp, och.lantbr. Sigurd Jo-
hansson, Smedegåiden. Jämlikt
stadgarna är kyrkoherden i Kin-
neved eller den hans ämbete för-

POJKFOTBOLL
il ---i/w

Sluta,rp-Åsarp A-2
Slutarp spelade sin andra match

i serien på onsdagskvällen och för-
lorade denna med uddamålet av
tre rpot Äsarp. Man låg nära till
en ptoäng men kedjan' var svafa
framför' rnåI. Lagets enda mål I

sköts in av vh. I-ennart Ruthman, I

vid ställningen 0-2. Äsarps btra 
I

mål gJjordes av centern Ulrik Gun- 
|

nårsson, vilken för övrigt spelar i

hy. i A-laget och var en av la€Tets 
I

bästa tillgångar. 
L

Domare: Bengl Lövgren, Fal- 
|köping. 
I

valtar självskriven ledamot oeh
ordf. i stiftelsen. Till revisorer
för tiden 1961-1962 valdes må'
laremästare Sten Ahlqvist, Stut'
arp, och lantbr. Arvid Anders-
son, Halsarp, samt till deras
suppleanter ' lantbr. Torsten
Gustafsson, Prästgården, och
lantbri Lars Ax, Halsäng. Sam'
manträdet avslutades med ge'
mensam psalmsång och bön av
kontraktsprosten. 4U-6r.
Evangelisttesök i KinnarPs

missionshus.
Evängelist Lennart Magnusson

hardäna vecka besökt Kinnarp'
Flera olika möten har hå]lits. Tis-
dag och fredag har varit avdelade
för UV- och juniormöten. Onsdag
och torsdag har evangelist Mag-
nusson sjungit och vittnat vid
evangeliska möten och dessutom
ha^ft sångstund På Frökindsgår'
den.

På söndag hålles söndagsskola i
vanlig tid, vilket blir sista sam-
lingen före sommarfesten, som
hålles söndagen den 11 juni På
förmiddagen.

Skolmatserleln
för Frökind 5-7 juni 1961.

Måndag: pannkakor, äpPel-
mos.

Tisdag: köttbullar, Potatis,
råkost.

Onsdag: pytt i panna' rödbe'
tor.

Metoden att förhindra rostbiltl-
ning oeh annan korrosion På far-
tygsskrov genom att dirigera
elektriska strömmar genom far-
tygsplåten är känd och föremål
för stort intresse inom alla län'
ders mariner. Man brukar anviin-
da anoder av zink eller magrte-
sium, som fastgörs vid skrovet På
lämpliga stäIlen. Genom att bl. a.
med automatiska enordningar
reglera de elektriska potentialer,
som erhålls, tycks man ha kom-
mit långt. Nyligen meddelades att
.så utmärkta resultat uppnåtts
efter ett års prov på den holläntl-
ska jagaren Utrecht, att metoden
nu skall införas på ytterligare el-
va holländska jagare.

Fröjered-Slutarp
l-3 bb'6t '

Fröjered fick ej heller några
poäng vid lördagseftermiddagens
match i Västgötaserien mot Slut-
arp utan gästerna tog en klar och
rättvis seg:er med 1-3 efter 0-0
i halvlek.

För Fröjered måSte det bli en
skärpning av spelet för annars
åker laget med all säkerhet ur se-
rien. Med det spel som prestera-
des i lördags kommer man inte
någon vart.

Slutarp som hör hernma i tabell-
toppen blev en negativ överrask-
ning och körde med en talrtik som
man inte sett maken till förut.
I{alvbackarna föIjde aldrig upp
anfallen och tryckte på och gieki anrallen ocn trycKle pa ocn gluK

I sällan eller aldrig över egna plan-
rhalrrqn nntr nÅ så sälf hlcv kcdic-i haivan, och på så sätt blev kedje-
I c'norn+ riÄonÄa T1å larÄio*oÄ folr-Ispelet lidande. Då Fröjered fak-

KinnarP-Töreboda
2-3

Kinnarp fick en rejäi lektion av
gästerna, som för dagen spelade
en mycket fin fotboll och stund-
tals utklassade Kinnarp. Wester-
berg räddade laget och målkvoten
med stor ära, även om något av
de insläppta målen inte var otag-
bara. Kinnarps bakre försvar-glåp-
pade särskilt i första halvlek be-
t2inklgt .där .bröd.' 3'o5slr56n:r.6j
hade,"möjlighet att hänga ::med
Törebodas snabba och vackra ked-
jespel. Bara Grahn skiijde sig från
de övriga i kedjan och.var tillsam-
mans med Westerber! i särklass
Kinnarps bästa mannar. Gästerna
vann fullt rättvist och ingen orätt-
visa hade skett om segern biivit
någo1 större.

Kinnarp fick en kalasöppning på
matchen, då Frisk var nära att ge
Kinnarp ledningen, Samme man
gjorde 1-0 i 3:e min. Töreboda
överspelade Kjäll på högersidan
och ställningen var 1-1 efter 8
min. Grahn gav åter Kinnarp led-
ningen med 2-1 i 13 min. mYc-
ket skickligt i trängt läge, men
gästerna utjämnade i 15:e min.
från mitten i ostört läge från
Kinnarps ay'vaktande försvar och
2 min. senare tvangs Westerberg
rädda vid vänstra stolproten. Kall-
duschen kom då Bo Johanson
ostörd slog.bollen så nätt att Tö-
reboda uppgnappade den och gjor-
de 3-1 precis i slutsekunden av
första halvlek.

Efter 3 min. in På andra halv-
lek hade Grahn åter bra skott som
kunnat vara värt utjämning. Gäs'
terna sköt struket över vänstra
krysset 4 mln. senare och llade ett
praktskott i 22 min., som dagens
hjälte räddade. I 34 min. hade
Gösta Anderson sin största möj-
lighet tiU måI, men var Plltför
passiv, I sista minuten kom en
iarlig stöt som Westerberg grannt
räddade.

Töreboda hade en farlig kedja
med sin främsta i Yttrarna, sär-
slrilt vy. Kinnarps Grahn och Wes-
terbergs gladde högeligen, me-
ctan Erland Johanson och Uno
Frisk spelade mycket effektivt.
Gösta och Göte Änderson var otro'
Itgt tångt under vad vi tidigare
sett. Rune Arvidson uppfyller inte
kra,ven helt På en bra Ytter och
även Bo Ivarson hade svårt att
komma fram På andra YtterPlat-
sen. gtö-6t. FL'

tiskt bara hade en kedjespelare av 
I

1<lass nämligen centern Gunnar 
I

Hermansson behövrle aldris denna I

taktik tagits till. Slutarp iiaae en I

TörebOda till Kinne1116 kande sköt i måI. 5 min. senare

Revanseh atr fordra Xl;"u"1*tå" i""å3;;?'l"i.1lt Xål

röre bo d a sa.t, " xr,i,{"6; i t 
p a i:åtj}""jl J ii,i"il_5"T u".8lffi : ;

söndag och ligger bara två poang H;r;on".än niekade i mål var_
eJter Kinnarp, vilket talar för far- efter hy. Rolf Svenqson på ett
ligheter. Även om gästernas mål- ;;årtigtl vänsterskott faststältde
kvot- är mindre bra, är det i första r , 3 .i^ i.ibbans uncl.fkant.hand poängen som räknas och nari- aomrre y61 Farherf An-

efter 15 min. in på andra ha.lv-
leken gjorde Slutarp 0-1 genom
vi. Hasse Karlsson som överras-

vinsten över Våmb med.hela g-._!, ,l"r,.uor,, Tibro.vrusLert uver va,rnD meo.neta ö_._!, tlclsson, Tibro. Greger.förra söndagen manar Kinnarp till I

eftertanke redan från början.
Hemmalaget står i tur att vinna,
om den gyllene regeln skå]l bestå
och måste ha en poäng, för att
inte underskrida hälften av den
möjliga poängskörden. I{INNEMO, N{INNAIiP

Söntlagen den 4/6 kl. 14.90

Norra VästgöLaserietr

TöRF'BODA IF_
. KINNABPS IF

bra mv. i Ka.r16n och en säker ch.
i P. U. Gustavsson. l\ilannen bak-
om de flesta farliga nnfallen var
hi. Ingemar Ung och virlare mär'k-
tes vi. Hasse Andersson.

Fröiereds mv. Eskil Andcrsson
spelacle starkt hela rnatchen utom
vid Slutarps första mål då han
ver'kade lite passiv. Han var iäm-
'e ch. Lennart }.reid occkså bäst
; försvaret. Kedian spelade med
c;rnna,r FTermansson på topp oeh
han var den enda som stäilde tilll
med lite farligheter framför Slut-
arpsmålet.

Första halvleken slutade mållös I

trots att båda lagen hade ett Par'I
goda chanser men hade lite för 

I

brå,tt i avslutningsmomenten. Men i

Fctbcll

$lutarps $amhäNlsföiloltitt0
anordnar även i år sin sedvanliga

1|embygdsfasl Mrdsommardagarril

. Medverkande bl. a. GöSTA (SNODDAS) NOBI)-
GREN, GUNDE JOHANSSON, SöN,EN BSRNTS.
SON m. fl.

3/c-br. stvrelsen



God standard i Slutarp
men minskat diurantal

Auklion på inuenlarier
-.TF.-fzfl{

6. f# viti.W- AB Karbo lorvströfabrik,4 km. f1. l{inn26p,

fredagen ilon 25 *ugusti 196L kI. 3 em. låter AB Karbo Torvströ-
fabrili, tel, 19 Kinnarp (Herma.nsson), försälia genom offentlig
och frivillig auktion följande:

1 st, personbil, Simce, 1959 års modell, körd 1.900 mil' i
bra skick, Göta kapsåg m. 5-hkrs el. motor, klyvsåg' typ Kss-
3, awägningsinstrument m. awägningsstång, elevator, eleva-
torsskopor, 2 st, el. motorer, 2 resp. l-hkrs, obegagnade'
axelledning, ett parti enkupigt taktegel, begagn. drivremmar'
trädgårdsstege, trädgårdsmöbel, cementrör, torvborr med
bkarvståinger, handborrYnaskin, vinkeltrumma, flåhackor''te-

. gelhög m. m., m. m. som ej här speceficeras.

En månads räntefri kredit för av oss kände, såkre köpå.re mot
se{vanligt äganderättsförbehåll. Inrop under kr. 15:- betalas
dodr kontant. För bilen gåUer speciella försäljningsvillkor. övri-
ga \rillkor vid auktionens början.

,tslss
a ,- , !.-

s
Tel. 113 73, 

':1475,109 
?5 F Al,Kopfivc Bostadtel. 1 116 ?5.

Främst bland 3-åringarna var
sefsson. Vårrkumla.

Färre djur än vanligt visades
vid premieringarna i Slutarp på
lördagen. Premieringsnämndens
ordf. ryttmästare Jentzen fram-
håller emellertid den jämna och
goda standarden.

AR,DENNAIt
Ettåringar, skp: Bossa e. Bos-

co, Gunnar Gustavsson, SIöta,
handl. Wilgotsons hpr'.; Mona e.
Bosco, Ragnar Vigholm, Luttra,
Bertil Anderssons hpr.; lVlonny e.
Mopan, Bröderna Fredriksson,
Luttra; Bolly e. Bosco, Bertil
Kjellander" Slutarp; Blända e. Bos-
co, Bröderna Johansson, Kinne-
ved; Junita e. Juvill, Bertil Jo-
hansson, Vårkumla; Brunta e.
Bosco, Bröderna Johansson, Kin-
neved; Dolly e. Bosco, Lennart
Pettersson, Kinnarp; Bolsy e. Bos-
co, Herbert Andersson, Alarp.

Tvååringar, skp: Boisy e. Bos-
co, Äke Gustafsson, Slutarp,
handl Ärvid Ärvidssons hpr'; Bol-
ly e. Bosco, Einar Josefsson, Vår-
kumla.

Treåringar, frisedel: Dolly e.
Bosco. Einar Josefsson. Vårkum-
Ia, handl. Bengt Samuelssons hpr;
Svea e. Bosco, Bröderna Kjällberg,
Göteve, handl. Gunnar Claussons
hpr för bästa exteriör; Alva e. Al-

Dolly e. Bosco, ägare Einar Jo-

b/o'5t '
din, Bertil Broberg, Eörstig; Bos-
cita e. Bosco, Lennart Nyman,
Grolanda.

Fölston: Poly e. Paulax, B, 40
kr'., Åke Gustafsson, Slutarp; Heil-
vy e. Helle, B, 40 kr., Nils Joltans-
son. Vårkumla; Julia e. Juvill, A,
100 kr'., Gustav Gustavsson, Vår'-
kumla; Stuna e. Evo, AB, 70 kr.,
Bengt Älll'åhamsson, Slutarp;
Pardy e. Jupard, B, 40 kr., Åhe
Gustafsson, Siutarp; Julia e. Ju-
pard, B, 40 kr., Äke Gustafsson,
Slutarp; Drga e. Jupard, B, 40 kr.,
Åke Gustafsson, Siutarp; Vanja e.
l\{opan, B, 40 kr., Helmer Änders-
son, Kinnarp; Pada e. Paulax, B,
40 kr., Sigvard och Olle Joilans-
son, Kinnarp; Stjärna e. Hotteur,
Ä8, 70 kr., Lennart Nyman, Gro-
landa; Bellona e. Monte Bello, B,
40 kr., Filip Winggren, Brismene;
Perla e. Jouant, A, 100 kr., Lars
Eckerlid, Slutarp; Manny e. Mon-
te-Bello, B, 40 kr., Georg Ecker
iid, Börstig; Polla e. Paulax, B,
40 kr., Lennart Pettersson, Slut-
arp; Clari e. Clarr, B, 40 kr., Ing-
var Andersson, Någlarp; Betty e.
Evo, Ä8, 7O kr., Nils Bäck1und,
Klnneved; Maja e. Paulax, B, 40
kr., Herbert Andersson, Kinnarp;
Diana e. Indian, A, 100 kr., Gun-
nar Gustavsson, Slöta; Dora e.
Jnpard, B, 40 kr., Axel Hedström,
Grolånda; Reflexy e. Reflex, AB,
70 kr.. Arvid Johansson. Grolanda.

Finnes även i Corn-
priman. S'e va,gnarna
i vår utställning vid
Landbogatan.

Fotboll
KINNEMO, KINNARP

Idag kl. 17.30

FRISTADS GK
o'

ÅSARPS Ir'

tofrd- 6t" 'irF

Å Siguauerden, Slutarp i

står tillgänglig Ardennerhings- 
|

ten BOSCO 9810, Prem. A' Av-
gift 75 kr. 3- och 4-åriga ston
med frisedel, fritt. Lämnar from
100 % brun avkomma. Som 3-
årig t,illdelad Fören. Belgiske
Hästens i Malmöhus län Större
Hederspris. Avelsföreningens
för Svenska Ardennerhästen
Hederspris.

Tel. 115 KinnarP.

I{inneveds m. f!. socknars
Ilingstförening.

Bröd. Larssons BilfiPrna
KINNARP - Telefon 60

FALKOPING - Telefon 12415

..c. noYnÄllsxotatrG
T fff#6f#$ F#SruS#

&&#ffiwffiru
4ffi5;:hiil,':i?

Nyo vockro A 55 i sober Forino-stil
ör den elegonloste fomiliebilen - och
somtidigt den mest ekonomisko.55 hl
molor, storf bogqgeufrymme med re-
servhjulef i sörskilt fock, bekvömo
sitlplolser för .fem vuxno, öklo lö-
derklödsel
Ni kommer oll könno Er stolt över
Er nvo A 55.

PROVKOR HOS TIIE BRITI5H JIIIOTON CORPORÄTION
(SWEDIN} AE

,
)



Slutarp-Våmb 2-T
Det var med ett nödroP som

Slutarp vann fredagskvällens upp-
görelse på Tångavallen mot ett
underlågset Våmblag, vilket dock
hela tiden kämpade. Det blev ing-
en bra match och hemmalaget
spelade synneriigen dåligt. Hade
gästerna fått spela med ograverat
Iag hela tiden vet ingen hur det
gått.

Matchen inleddes med övertag
från Slutarps sida men man fick
inte ut så mycket sina attacker.
Framför Slutarps mål var det till
en början ganska tunnsått med
farligheterna men i halvlekens
sista femton minuter började det
bli mera händelserikt. Hb. Lun-
dahl drog sig för högt UPP och
gästernas decimerade vänsterving
kom fram i anfall och vY. Lind-
str'öms passning sköt hy. Karlsson
+1rffi=.$ allfiså-'tlll'gästerna i
pausen.

I Slutarps kedja där Åke Kar-
I6n remplacelsflg Rolf Svensson
hade svårt att komma til.l rätta
med avslutningarna och samspelet
överclrevs åv i synnerhet Ingemar
Ungh och Bengt Hermansson vars
passande till varandta inte gav re-
sultat.

Andra halvleken inleddes också
med övertag för SlutarP vars för-
svar drog uPP alldeles för högt. I
f iortonde minuten korn cf. Tool
iäenom och sköt men östen Kar-
lön avvärje två gånger men låste
bollen med indirekt frisPark som
följd. Denna behandlades dock då-
ligt av gästerna och bl_ev inte den
fartisa målchans som kunde vän-
tats.-Stämningen trörjade bli allt
mer irriter:ad På Planen och vid
en kollision mellan ch. Fröjd och
cf. Hermansson fick den sistnäinn-
cle en varning. Våmb kämPade för
fullt ätt hålia ställningen men i
3? minuten kom SlutarPs utjäm-
ning efter uPPdragning På vänster
och Dassningen som Passeracte
målet kom ui titt frY. Karl6n som
inte hade någon svårighet a'tt
näta. Fem miuuter före slutsigna-
len fick Slutarp straff för hands
och denna som lades av Mats An-
dersson räddades av målvakten
men bollen kom till Bengt Her-
mansson soln slog i mål och där-
med var det 2-1.

Som nämnts hade gästernå sina
bästa i ch. tr'röjd och vh. Johans-
son men vh. Meugren, måhrakten
Filsk och cf. TooI var också bra'

I hemmaiaget var det väl ingen
som höjde sig över de övriga i
denna match även om backarna
Ingemar Lundahl och Lennart
Peltersson märktes mycket men
den förstnämnde gick för högt
upp. viikef kunde hämmat sig''ijo*rt"t Sten Bygård begick
inga misstag även om han tillät
lite för mYcket >)snacK>\.

)!!!-61' ces o 
1'

KTNNARP 
tl6'61'

Ailmänheten inbjudes till
SöndagssHolans

Sommarfest
Sönclag kl. 10 i Algot Karlssons
trädgård (Vitl regn i missions-

huset).
Metlverkan av lärare och elever'

Servering.
Alla varmt välkomna!

rut till 6:e klassens eleyer, sotrn 
I

I fiek 10 kr. vardera. I

I to/s -tt. 
IlAt*uorlutning 
I

i Frökinds skolor 
I

, Läsårsa.vslutning höI,ls under 
I

F'RöKIND:

Ärsexamnn
hålles för BöRSTIGS SKOLOR
onstl. den 7 juni 1961 kl. 9.00
och i Kinneveds skolor torstla-
gen d9n 8 iuni 1961 kl. 10.00.

Rektor.

onsdagen och torsdagen i Frö-
kinds folkskolor. På onsdagen
hölls examen i kyrkskolan i
Börstig och småskola.n i Ekarp,
varefter avslutning skedde i
Börstigs kyrka, där skolstyrel-
sens ordf. fru Maj Larsson,
Luttra, och kyrkoherde Hen-
ning Andersson talade. Ur
Ol6nska fonden delatles 60 kr.

I torsdags slutade läsåret
för skolbarnen i Kinnarps
centralskola. En utställning av
slöjdalster var anordnad och
efter ett par lektioner vidtog
avslutningshögtiden på'skol-
gården. En barnkör -- skolans
ffiver - sjöng under kantor
Bengt Kjellströms ledning
Taube- och Bell'man-sånger,
varefter skolstyrelseordf. fru
Larsson höll avslutningstai.
Slutligen utdelade rektor Ge-
org A. öhrnell premier ur en

donationsfond till elever från
Luttra.

Fin exteriör. 4a'ä'
Vid premieringen i SIutarP

lördags tilldelades fölstoet Bet-
Ly, dgare Nils Bäcklund, Lille-
gården, Kinneved, handl. Gun-
nar ilaussons hedersPris för
bästa exteriör. Vi hade i tisda-
gens referat felaktigt uppgett
att priset tilldelats annan häst.

Söndagsskolfest i l{irura'rP.
Allmänheten inbjudes till sön-

dågsskolhögtid på söndag förmid-
dag kI. 10. Vid vackert väder sker
samling i Algot Karlssons träd-
gård. Vid olänplig väderlek hål-
les festen i missionshuset.

Både lärare och elever medver-
kar i programmet, och dessutom
biir det servering. tttlb-bl.

Itl6^ bl-

Andra va-etappen i Frökindl
utföres för 180.000 kronorl

Frökinds komrnunalnämnd har hållit sammanträde. Ar'
beitsstyrelsen för vatten och avlopp hade , föreslagit att
tredje etappen av detta arbete kommer lill utförande kom'
mande höst. Etappen är kostnadsberäknad tilt 180.000 kr.,
vartill kommer 5.000 för ev. skador. Ko,mmunalnämnden
tillstyrker hos ful'lmäktige arbetets utförande. Likaledes
tillstyrkes att 14.0fi) kr. anvisas för reservpurnp att mon-
teras i djupbrunnen i Slutarp.

gar. Kostnaden hade beräknats
till 600 kr. Förvårvet tillstYr-
kes hos fullmäktige och lika-
så att kornmunalkassör H. Vå-
ring och brandchef E!. Rehn
får i uppdrag att uPPmäta orn-
rådet, samt söka lagfart På det.
Byggnadsnämnden hade likale-
des föreslagit inköP av cirka
15,000 kvrn. to'mtrnark för in-

fu1lmäktigades att ev. anföra
besvär över sådana på komrnu-
nens vägnar. Vidare beslutades
om vissa reparationer i Ltrttra
skola, bl.a. skulle kulverten
mellan fo k- och småskolan
överses.

I protokoll hade byggnads.1
nämnden meddelat att den in- |

tet har emot att viss gatumarli 
I

förvärvas frän Statens järnvä- |

dustriända,rnåI. 'Kommuna,l-
nilrnnden bes utade att genom
hrr Våring och Rehn Ytterliga-
re utreda frågan angående Pris
octr öwiga villkor.

Socialnärnndens förslag om
antagande av normaltjånste-
regle,mente för Frökindsgår-
dens föreståndarinna samt hen-
nes anslutnring till statens pen-

sionsanstalt tillstyrkes hos
fltknäktige. Komrnunalkassö-
ren fick i uPpdrag att bevaka
mantalsskrivningarna samt be-

Handel s stuilentexa.men
har vid Borårs Handelsgymna-
sium avlagts av bi.a. Manne
Karlsson, Börstig.

Slutarps missionsförsamlinBs
siindagsskola

hade i söndags terminsavslutning
med en mycket trevlig och väl-
besökt fest i den vackra järn-
vågsparken. Festens. iedare sön-
d;agsskolans föreståndare Folke
Pettersson hade ett mycket in-
nehållsrikt och omväxlande Pro'
gram a,tt bjuda, upPtagande myc-
ken sång tiII o1ika. instrumenl;,
uppläsningar, berättelse och tal
till barnen. Barnen framförde si-
na programpunkter med lugn
och såkerhet. Pastor Harald An-
dersson avslutade festen med
kort. tal.

Bl-stängsel
repareras

alla f,abrikat.

Blombergs R ailioservice

Slutrarp, tel. Kinnarp 47

SLUTARPS
MISSIONSHTIS

Söntlag kl. 14.30 Sönitagsskol-

fe,st, medverkan av Barnen, Lä-

rarna, Pa"stor Harald Ändersson,

Bojan och Yngve Johansson' '

Servering. Kollekt.

Välkomna! tofe-5t

Fotboll
på TÅNGAVALLEN, SlutarP, DANS
fredagen den 9 juni kl. f9.00.

Norra Västgötaseric-' 
I

VÅMB-SLUTABP

FOTBOLL
DM-match

KINNABPS IF_ELFSBOEG

å ldrottsplatsen Kinnemo, Kinnarp,

onsdagen den 14 juni kl. 19.

Kinna,rps IF.

Kimno;rps Festpork
Onsdagen den 14 iuni kl. 27*24,

- ROMANS ORKESTER från Tibro - D A N S

Kinnarps IF.



Åkessön hade en fet chans att ll fill riksskyttetävlingen I Borås

,l Kiorr.oedsskytta,rna 
lU51l'

Äxvall slog Kinnarp 
ll uimå;-Jå1iål,i,b"T#i'ål*ä:

Axva,Il toE sina första poänS ll tavting I söndags.
på hemmaplå,n I'enom att be- ll fC. Vet.: Valdemar Johansson

Efter tio minuters spel i andra lmed den ena poäng rned slg hem.
halvlek kvitterade vy. Ändersson I Kinnarp ha.r missat endast S po-halvlek kvitterade vy. Andersson I Krnnarp n&r mrssat enoast ö po-
till 2-2 genorn ett skott i nät- | äng av de 16 möjliga under vår-

segra Kinuarp med tl-3. Efter ll 226 poäng.
gästerna,s starka andra halvlek ll Xt. IV: Berttl Engdahl 224.
hado ett oevgjort resultat va,rtt I Kl, fiMarl Ärp 210.
mer på sin plats. I Kl. If: Ifarry Göra.nsson 225.

Andersson. I 84 mir. rehabllite- | LIARED 1-1
rade Janne sin tidigare miss då | Efter Kinnarps 1-0-ledning I
han trots uppkrokning gjorcte 2-1 lhalvtid kunde gåisterna under and-
vilket sedan blev halvtidsresultat. I ra halvleken reducera och tog där-

' Pqr,plof .Holrn g3,v"hem,uataggtl Hemvärnslaget 675'
ledninget''rned'1-:0 i 13 min. Jän f 

j Skytteföreningens lag 885.

göra 2--4 två minuter senare men ll den 16 och 17 junl är 
-V-aldemarhan blev sJälv överraskad och slog l! Johansson och Harry Göransson

bollen utånför'målet' Efter eil anmäla"
halvtimmas spel var det gästernas I

tur att göra mål genom cf. Göte I I{INN4!I!_!ESERTEB-

taket. Gästerna hade nu en stark I omgången och leder serien, ett

Sönd. den 11 juni kt. 10.30

LIABIID IF
o

KINNARP IF

KINN A RP

period, men hemmalaget kunde på lgott bevis på att goda. reserver
en kontrastö1 göra 3-2 genom lfinns som i fortsättningen kom-
Jan Åkesson. F em minuter senare l mer att stärka Kinnarps represen-
ökade fngemar Karlsson till 4-2 | tationslag.
med ett skott vid stolproten. 4-3 | Ove Person gav Kinnarp led-
blev det i 38 min. genom cf, An- lningen från snäv vinkel I 43 min.
dersson på ett praktskott. I och gästerna hade en praktchans

I det slistande laset var mv. lattutjämnai45:e.I det giistande laget var mv.fattutjämnai45:e.
Vesterberg, hb, Johansson samt I I andra halvlekens 4:e min. tog
högervingen Ivarsson och Gran I Liared till lite väl hård tag och
och cf, Andersson de bästa. I hem- | I{innarp kunde ökat ledningen.
malaget g'es rosorna åt mv. Ilern- lRune Arvidson brände emellertld
borg och Jan Åkesson. I straffen utanför högerstolpen. I

Bra och bestämd domare var | 28:e min. kvitterade gästerna.väl-
Äke Snygg. lSlO-bl , lförtjänt.. Även om.- Kinnarp hade' 

I något skott , emellanåt. svarade
dock Liared för de farligheter som

. 21 juni
i tal och

| -:----'*
I i'lb-b|, hade det farligast tillbudet att ta

lp o J K F g r B o r L L"#x1"å,1_u"?å"il'ä"#Tåf
lek och spelade mycket vaekert.

KINNARp-IFK FALKöpING Dagens bästa spelare var målvak-
1-B ten llermanson.

Il'K:s pojklag slog Kinnarp mecl Gästerna förde kommandot I
3-1 i en välspeläd och jämn andra halvleken och hade ett
match, där ett öavgjort re".-,rltat -energiskt 

och bra llrelande lag.
hade varit mest rät&lst. Mot slutresultatet flnnes därför

IF-K startade bäst och 0-1 kom inget att invända, F L
i 9 min. genom cf. Milton. Kinnalp
kom doc[ igen starkt och i 15 min, S-LUTARP B-FI,()BY B 1-2
sköt >Bleckä> en kanon i mål från Trots ett visst övertag I spel
20 meter. Rerlan 2 min. senare matchen' igenom lyckades lnte
återtog IFK ledningen genom cf.1 Slutarpsreserverna med bedriften
Milton efter vackerf föårbete 11 j att ta de poäng som stod pä:spel
vy. Medin. I i vårens sista omgång.'Eltt själv-

Kinnarp startade andra halviek J mål av tr''lobylaget redan i- börtqn
med en slark press, men med tur I ?v matchen gav dock en viss vär'

Medin, hi. Turin] vh. Lino"gren oärr I Sermåt^et I andra halvleken, vilket
målvaiiten medan Kinnarös 5g"1' I kom på straff i periodens 29 mi-
var Bengt Georgsson, Ariders Ek I 3u!. Rolf 

-Sv-ensson. 
var den bäste

loch skickligtröt ty'ctaAes IFK:s I demätare på spelet men- inna^n
l målvakt freäa sin bur. I 10 min. I Pausen hade gästerna reducerat
lfastställdes slutresultatet av vi. ; till 1-1 och detta skedde på, en
jReuterhasen. i frisparlo inlagd av hh. Stig Nils-I Bäst i IFK:s iämna låg var vy. I son. D"enne svarade.också för.:e-

Då andra ha,lvlek
var endast två min. gammal öka-
de Kimes Johansson till 4-0, och
två min. senare drog'Kinnarp upp
ett fint anfall, men Göte Anders-
son sköt över. Sedan hände inga
större saker förrän i 28 min., då
Westerberg prakträddade ett verk-
ligt. kanonskott'vid vänstra .stolp-
roten. Min. efter hade Kinnarp
åter anfall, men l'lemming Tors-
tensson sköt över. Slutresuitatet
fastställdes 3 min. senare. Det var
återigen Jeppson som nätande. Då
3 min. återstod hade Kinnarp ett
tillfäIle att spräcka nollan men
misslyckades.

Gästernu,
hade sin bästa i Kimes Johansson.
Roland Sandström och Tommv l'
Jeppson. I Kinnarps-elvan gjorde 

I

Westerberg i målet en briijant in-
sats. Ingen av de andra Kinnarps-
spelarna får underkänt, då alla

ochÅke"öst. EM ji hemmakedjan ätmlnstone före
I qr"lgl .och i försvaret får mari ge
' det bästa betyget till ungdomarna

% Bertil Ählqvist och Lennart Ruth-
man jämte Bengt Stenkvist.r'' ' Itr r Flobylaget iar målvakten As-Ntnnafps II sar Lid€n en god tilrgång uusam-

l,ålt^$ a,rÄm' e iy, i mans med hh.'Stig Nilsson och vh.håtler MörE å Nya pensionatet 
I f,?1",?f,fi3.' ;:'fi#'.,"T*ij",IJ;

freclagen den 16 juni kl. 20.00. i "1Å 
G""i-itv. lonny rsakssJn och

st.v""r* 
I ;""#Jr,lTl' 

r*o,,,"rr<*r,.l 
J,-

Kinnarps Festpark
Dans "TåffiåSä*'*jlllå' #""#::o Dans

I händelse av regn hålles festen å trdrottsparken Åsarp.
Kinnarps Itr

FOTBOLL - DM-match
Elfsborg - Kinnar p

IDROTTSPLATSEN,
Onsclagen den 14

KINNEMO, Kinnarp
juni kl. 19.00.

K. I.t

Ellsborg till Kinnarp

l0r DM-molch onsdag
Kinnarp har i publikhänse-

ende trlivit lyckligt lottade att
få de tills i söndags allsvenska
serietredarna, till Kinnemo. EIfs-
borg kommer säker6 att gliidja
publiken med ett spel, som ej
tidigare uppvisats på denna
itlrottsplats. Ingen lär väl hå
några större funderingal på a.tt
Kinnarp skall kunna vinna,
rnen för h€mma.laget blir det
en stor ära att få spela mot ett
verkligt storlag.

Om slutresultaetr våga.r ingen
tippa, rhen kanske Kinnarp i
sin glädjeyra över denna match
kan tillverka något måI. Publi-
ken hälsas hjärtligt välkom-
men till Kinnemo med flaggor
och musik.

Matchen börjar kl. 19,00 och
Karl-Erik Hellström, Falkö-
ping, är domare.

Fotboll
KINNEMO, KINNARP

kl. 20. Ger evan-
ton.

trälsning$artnölt
ktymmer ti,ll missionshuset onsda-
gen den
gelium

Dff GÅR VI! DU OCKSÅ!

Rekordpublik po Kinnemo

Westorberg dngens hiälte
Kinnarp kämpade tappert mot de höga gästerna fnån Borås i

gårda,gskväIlens DM-uppgörelse på Kinneino, men kundo lnte
hindrä att Elfsborg, som viinta,t var, gick vidare i DM-fotbollen
med en 5-O-seger. Trots det regniga kvällsvåidret var det stor-
publik på Kinnemo, nytt putrlikrekord kunde noteras: ?87 beta.
rande. 6f O-61.

Elfsborg inledde
målgörandet i 8 min. Det vår Ki-
mes Johansson sorn kunde näta
med ett skott ur klunga. I 17 min.
var det klart för 2-0. Sandström
skickade en kalaspassning mot
centrum från bra vinkel, och Wes-
terberg var utan chans på cf. Gun-
narssons närskott.

Kinnarp kom
dock i motattacker och i 21 min.
var Grahn snubblande nära att
reducera. I 29 min. kom Elfsborg
snabbt och samlat från planmitten
och rakt in i Kinnarpsburen. Jepp-
son var det som svarade för 3-0.
I 39 min. gjorde Kinnarp en fin
framstöt med en rökare från Kjelt
Johansson som föIjd. Elfsborgs
ungdomslandslagsmålvakt rädda-
de dock grannt. Då 3 min, återstod
av första halvleken var Kinnarp
åter framme vid Elfsborgsburen
med ytterligare ett skott av Kjell
J. Gästernas 3-O-iedning stod sig
halvleken ut. Kinnarps motstånd
var hela tiden tappert,

presterade fint spel, men kunde {

självfallet inte stoppa Elfsborg,-l
som med sitt kunnande överlägset 

{.

behärskade den våta planen. 
I

Högstå betyg får domaren K.-E. l

Hellström, Falköping. l"
t:



Frökind
sl6-ht.

rYe-6t.

Söndagsskolhögtlden i Kinn&rp
i söndags förmiddag kunde hållas
i strålande sommarväder. l'räls-
ningssoldaten Åke Avedal från
Falköping omramade festen med
lragspelsmusik. F röken Margare-
ta Wilgotsson inledde med läsning
rv söndagsskolans bibeltext. Ele-
rerna medverkåde med sång och
uppläsning. Söndagsskolsekr. Äl-
got Karlsson höll lektion med led-
ning av berättelsen om hur Jesus
kallade Matteus.

Efter avbrott för servering föIj-
Je avsiutning, då fröken Britt-Ma-
rie fngvarsson fnllföljde vårterml-
nens fortsåttningsberättelse om
negerpojken Madugo.

I slutet av augusti beråknas
den nya terminen börja och till
söndagen den 3 september plane-
ras en utflykt för de familjer, som
har pojkar och flickor i söndags-
skolan.

Läkare från Sydafrlka, besöker
Kinnarp.
På lördag kväll kl. 21.30 anord-

nas ett friluftsmöte på Solgläntan
i Kinnarp. Doktor Lennart Karls-
son från Sydafrika kommer att
berätta om missionen och visa en
film, soin ger en intressant inblick
i hur en afrikansk medicinman ar-
betar. I bjärt kontrast framstår
missionslä,karens arbete på mis-
sionssjukhuset.

Doktor Karlsson är chef på det
sjukhus, för vilket tidningen
Svenska Jouraalen för något år
sedan företog en stor insåmling.

f mötet medverkar några sång-
are och pastor Harald Andersson,
som för närvarande leder tältmö-
ten i Äsarp. Mötesledare blir Al-
got Karlsson. Vid olämplig väder-
lek hålls mötet i missionshuset,

nl'l ''06:&l
SKYTTE

VILSKE-FRöKINDS
SPOR,TSI(YTTEKRDTS

har anordnat kretsmästerskap i
lerduveskjutning på Vilske sport-
sky'tteklubbs bana vid FlöbY. De
anslutna föreningarna fick ställa
upp med femmannalag, som sköt
tioskottsserier på lelduvebanan.
I år begrade Kinneved, som där-
med tog en inteckning i det vand'
ringspris man tävlar om. I detta
prii -har nu Vikke, Göteve och
kinneved två inteckning'ar varde-
ra. Det vill till tre intecknlngar
för att priset skall erövras för
alltid, varför nästa år,s skjutning
kan bli avgörande - såvlda inte
Jäla kommer emellan och tå,r sin
första inteckning.

I samband med tävlingen rnel-
lan klubbarna var även insats'
skjutning anordnad på' lerduveba-
nan. Man sköt 25-skottsserier och
Bengt Jonsson, Gökhem, uPPnåd-
de därvid det fina resultat maxi-
mala 25 tråiff.

Resultat, lag: , 
-

1) Kinneved, 42 p.; 2) Vilske,
40; 3) Göteve,37:. 4) Jäla, 3?,

Insat sskjutning:
1) Bengt Jonsson, Gökhem, 25

träff:. 2J Arne Ärvidsson. Göteve,

MIDSOMMARAETON:i
Klockan
19.00 Musik
20.00 Sören Berntsson
21.00 Gunde Johansson
22.00 Sören Berntsson
23.00 Gunde Johansson

Folklekar under mellantiderna och
till festens slut.

MIDSOMMARDAGEA{:
Klockan
14.30 Konsert av Volvo Musikkår i

jårnvägsparken.

Avmarsch till festplatsen.
Konsert av Volvo Musikkår.
tr'öredrag av kyrkoherde E.
Sands'tedt.
Konsert av Volvo Musikkår.
Mr Rosello.
Lekar för barn.
Mr Rosello.
Tre amåtörer, Margareta
Stig Svenssgn och Lennart
son, därefter folklekar.
Gösta >Snoddas>> Nordgle:r.

Bööre,
Johans-

t>/6^6t.

villa

Tre amatörer, därefter folklekar
till festens slut.

ordnade i onsdags sin traditio- I Vikarie: kyrkcherde John Fii
nella >De äldres utflykt> runt
Mösseberg. Resa.n, som sarnlat
75 deltagare, gjordes i bilar och
blev mycket lyckad trots att
vädret inte var riktigt så bra

gerlind, Gudhem.

Exp" öppen freclagar kl. 14 *
1A

i23; 3) Nils Bengtsson, Floby, 21;

14) Sigurd Bergström, Falköping,
111
I

i:-

Slutarps Samhällsförenings 29:e

Midsommctr-FEST
Falbygdens störsla hemby0dsfest å Festplatse n lånuavallen
MIIISOMMARAFTON kl. 19.00 och MIDSOMMARDAGEN kl. 1b.00.

MIDSOMMARAFTON medverkar :

Imitatören SöREN BERNTSSON. en av
vårt lands förnämsta imitatörer. >Ma.n-
nen som är ett helt radioprogram>.

GUI\IDE JOIIANSSON, berättar och
sjung€r egna och andras visor.'

Sedvanliga f estanordningar.

Garnmal och ung hälsas välkomna till
en trevlig fest å en naturskön festplats.

Nationalklädda samt barn under 10 år.
r"RI ENTRE.

Militärer i uniform, halv avgift.

Kommitterpde.

PROGRAM
74.45
15.00
16.00

17.00
17.30
18.00

,19.00

20.00

21".30

23.00

MIDSOMMARDAGEN

VOLVO MUSIKKÅR, Skövile. Dirigent
Musikfanjunkare Ernst Mitlbert. F öre-
drag av kyrkoherde E. G,:A. Sandstedt,
Blids6erg, över ämnet >Förnyelse>>.
ROSELLO. Mer än trolleri. En artist-
show.

GöSTA >SNODDAS> NORDGNAN.
.Folksångaren, frisksportaren, fl ottaren,
fisXraren, ackompanjerad av Ewald Sone-
fors,
>TRE AMATöRER)), Margareta Bööre,
Stig Svensson, Borås, och Lennart Jo-
hansson, Falköping. Ett program iångt
över clet vanliga.
>BENGTS LEKGÄNG> svarar för folk-
lekarna kring lövatl majstång.

' 
Väf belä0en

i Slutarps stationssamhä1le
till salu, I tl2 plan, innehåt-
lande 5 rum och kök, hallar,
hel källarvåning. Fullt mo-
dern. Vidare genom

Föreningen Jordf örmediingen

Falköping, tel. 123 48,
bost. 135 10.

liyckad ilätd".!|", I

, l./r I

anorcinades av fftnneveCl
Ki nn eve d s RK i -J:l-'i"Jj-,!ä*,1il,ä:i1,,.}il.

Kinneveds Röda Kors-krets an- | den 24i6*1 6/?.
r.-^Jir:^ | -',.

lson. Därefter besöktes Mösse- Ll ;:_:*:,.,::"."':_,*"::1:'^-:;l "" I

lbergskyrkan, där sångare r"an,lå"i,s" Vilgot Johansson' Kinne- 
|

i5;.1;;.1,;,il;*3;mTilll[3;,,,1i!Tå:"1""..i"-'"'å-#iä;l
lungaomsborgerr, där man tog 

",", :l 
d"n trevliga utflykten' 

i

I kaffepaus och höll andakt un- lj I

som man hade önskat sig. 
i

Färden gick först till Falkö- l, .
ping där en andaktsstund hötts ill::-ntot'"n Malmenstens led-

i S:t Olofs kyrka under ledning lnllc'
av kyrkoherde Rudolf Johansl ll ot:."" avsiutades i vilske-I{le-

.- "r;--: 
tlva där äldste deltagaren, 85-

1i'as t.{rrsiirnbetet


