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an": I
man välkomnade gästerna ochflkort redikan med utgång *u:l
berättade medryckande om folk- ll Matt. 16:25. Musik och sång ul "iuä;il";äd;mmarfest på
FestPlatsen'Tåagavallen den 23
. högskolans arbete och målsätt- | fördes från läktare' av t anto'" i
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Ekarps skola
skall nedläggas Frökinds skolstyrelse har hålsammanträde.

Till leverantör

av specerier till

skolmåItidsverksamheten under nästa läsår
antogs firma Bengt Samuelsson,

Slutarp, köttvarorna skall leve-

reras av SkLS, Skara. Till potatisleverantör antogs lantbr. Ver-

rrökind
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ner Granlund, Vårkrrmla. Leverantör av eldningsolja blev fir- omkring i de olika tokarerna.llllit*::-"" reclogörelse för detllä";.h";;"".r,' cuoa. .ro_
ma Bengt Samueisson, Martin /Förmiddagskaffet stod dukat ill "I_u,_som tillförts helgedome:
Andersson, Kärragården, fick i lr"u.r,os,r.är,*
ll:iu den nvrigen röretalna *.: ll i"Tffii; H',1J,?T#llff#.,'ff:]
brödet uppskattade"
uppdrag att inköpa bränsle till
li :?iä"ä:ål;.I1,'l"l'å ,:::"$t"J ll$; ii':,r:ää" äryi\r""1,,,,i*".
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skolorna

i

lx'",fj"
Resan gick vidare till Karls-

Börstig.

Iborg, där kyrkoherde

Skolstyrelsen beslutade att

Ernst Millbert' och kyrkoherdel
il u c-a sandstedt hålier ett fö-

l:e"oercsxyrkan'

I

Torbjörn I l3-)Tt-q-'hemmer, Mösseberg ll redrag över ämnet >Förnvelse>'
visade
kyrkan
o"r, L"- | f::"U:^därefter dukad" f."iiä'
får vidare möta Mrl
lägga undervisningen vid Ek- lMellauder
här var god t'id
arps skola samt överföra elever- lrättade drag ur aess rristorr;.f l3,i-",c,1 samkväm kring ""-ilP"ltitt"n
kar-ll#Jft:?r",:å::'ffå*:l,T"t*i
na till Kinnarp. Det uppdrogs åt lKrrkoherde Meuandä #,r;*li:11*^:::0"
*"q..""
andaktsstund.
rångt över
ordföranden. v. ordföranden lgå
å?å?Iilål;"" å;,1T1*J,:'ä.:' ll
och Martin Andersson ait lb:tq: fästning Tud "],I-1dess s.e- llll ;;ä; åiå ,r"r*:t värkornna o.n ii utt vanliga>. För lekarna Yiis
"
majstånsen svarar Bensts Lekdiskutera lönesättning och hy- | lvärdheter visades
"il:i^
::1.: ll #;åu u" måirga bitägarnJ ii cänc.
ledning-av
guide
en
rran
resfrågan med vaktmästaren i ikunnis
ll *o* .16ltt sina bilar till förfo: il
Börstig. Skolvaktmästarna i: ltu""tiu. turisitoreninien. Efter li ;:ff*il", utrrykten. ra'to" li-. :
^.. och andra
Börstig och Kinnarp beviljades l:l [ftt. lunch på 1?-"ith"t:l:iiil;il;- och sångarn",rrrd""'ilatt bese fästningen
let
i
Karlsborg
gick
färden.
titt
samhänet för dem
I
semester under juli månad.
ilu
;;
sång
och
musik.
D; ll:::ä"dl:ter.i
ll
Skolstyrelsen beslutade att lsötåsens lantmanna- och hus- ll i,äi,"i,ä"oe fick även lyssna t; li.o* yit-tg -tro_!sa det ihåliande
hos Länsskolnämnden anhålla jxl'-':*:t:',111::l"lll {1"._:'g liä^;ff;"rentering om Farbygl l::g::,'l\4:g l$iai;nd> var det
rör sjöresan. Det
att i likhet med innevarande år l::1c^1:^* ,:iltl-"'1":h hushSf ll oens historia. Konlraktspro.iå i:::-1"
-o'c'.
verklig upplevelse att
få anordna specialundervisning lmgående kunde. studeras. rå ll nrik Malmensten avslutacle *.d I bl:Y en
i tredje och fjärde klassen för I n:*u?8::.. gJorctes mettanland- ll en andaktsstund. Den äldste lflt],t t11* på den långsmala
barn med läs- och skrivsvårig- l-"tLq I s-tov$g riir att avnjuta llfarAaettagaren, Vilgot Johans- io*uTJ3,L och sedan slussas
heter. Likaså skulle hos Läns- lkvällskaffet i Boulognerskogens ll son, xinnarp, framf-örde de in- itpp_ pa liken, kanalens >höjdskolnämnclen anhållas att inom i 'testaurang:
ll u5uonas tack till Rödakorskret- lp.unkt]. Hade dessutom solen
tlttat fram skulle det säkert varnnan
färddeltagarna
j
vid
småskolan i Kinnarp tillämpa
I sen och dess ordförande.
I
l.ol t fi, l rit en fördel för fotograferna , . .
endagsledighet. För elever som hemkomsten till Kinneved skil- l l ^- __
j När man nalkades
des åt, höll kontraktsprosten i I SLU:are på kanalresa
T-ör;l;å; ;;deltar i förstärkningsundervisSLU-avd. har haft
Malmensten
c :a fyra timmar bö.jad"
en
kort
ning i engelska och matematik lt
I | ^-i:::::.ds
| 1er "ftotrrttmedgav skolstyrelsen att skol- I' dakt. Prosten framförde ävenll:" "lp:Suttad utflvkt på Götaldock molnen bryta uon. ochl
som samlat ett lman kunde avsluta tranät-årOen
ett
varmt
tack
till
kyrkobröder| I I3""1. -Kesan'
skjuts anordnas två dagar i vec- I
nas
ordf.
köpman
Göran
Sandin
j
llttu-tal_deltagare' anträddes mea ji vackert väder. Sedan Tö..;;;
kan på linjen Kinnarp-Liden. I
Kinnarp förbi uran-lbesetts steg man ater i tussar-l
förenvälorganiseradresasamtll::::^j_ltl
Det beslutades att genom an- |
överlämnadsengåvafrånrese-llY:"k"ti_{äsgumtillKarlsbor8,lna
för att avsluta daeen medi
nonsering uthyra en av de ny- |
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REATISATIOIT
fr.

o. m. den

2l juni bortslumpas vi samtliga finare Hen-

o. Goss-

byxor samt bildressar och jackor i mansstorlekar. Dessutom en
del RESTPLAGG i barn och damregnkappor.

Ett gott tillfälle i god tid !

Klnnanps Manufakturafffi n
Tel. 134.

Fotboll
Iärottsplatsen, Tomten,
tisdag 20 juni kl. 19.00. ,
SLUTAR,PS
F

IF-

TOMTSN

rälsningsarm6n liommer till
Kinnarp.
På onsdag kt. 20 håller F-räls-

ningsarm6n

i

F

atköping möte i

Kinnarps missionshus. Det blir
ett möte i årri16stil, då evang
lium ges i tal och ton.

?al;- bl.

Slutarp till Tomten
I dag, tisdåg, var Slutarps IF
titt Tomten för vänskaplig uppgörelse. Tomten har revansch att
fordra sedan 4-1-nederlaget i våras. Avspark på Tomtens idrottsplats blir'kl. 19. l'ör Tomten-laget
hlir det ännu en matchkvälI i veckan, då Valtorps IF är gäster På

torsdag.
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li:?å:H,J*

tfåH.*
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Elsa Grahn suv#äIl i DM
Utmärkt sluttid på S km.
DM
i gång L0 km. seniorer och damer 5 km. anangerades av
Borgstena IF på lördagen. Tävlingen gick uniler ideatiska vä.der_
leksförhållanden, vilket också avspegrades i miltiderna. rndividuell
mästare blev Ka,rl-Erik Ha,liin, Sr,ängen, som gjolde sin tävlings_

debut för året.
Da'mernas 5 km. ble.v en seger för Elsa, Grahn, I{innarp, sorn
presterade en fin tid, 26,16, som är blanrl de bästa fiderna sorn
uppnåtts i Sverige i å,r. tlon var altlrig hotad av konkurrenterna,
men Maj-Britt Andersson, Svängen, gjorde err god insats med en
fin tid även hon. 28,30.
Som överdomare fungerade Val-

ter Fritzon, Borås.
Resultat:
Damer, 5 km.:

1) Etsa Grahn,
Kinnarp, 26,76; 2) Maj-Britt Andersson, SK Svängen, 28,30; 3)
Gull-Maj Svensson, d:o, 33,14.
Lag: 1) Svängen 1.85,48.
Seniorer, 10 km.: 1) K.-E. Hal-

lin, SK

2) Stig
3) Holger
I'reij, d:o, 49,22.
Lag: 1) Svängen lag I 2.26,1t.
Svängen, 47,55;

Karlsson, d:o,48,54;
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dagsförmiddagen. Branden var | | De *u" lagen hade var sin
'iarrii
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ocfr för sig kanska obetydlig I ilr,"r"r"t.
tratvtet. Ir förstå perioden
o."iooen visade
men den
derr kunde ha fått allvar- I| if:"g1:i::t
| Sandhem ett betydligt bättre spel
*:I93*lnll:",:Tt
hemvad. som åstadkoms
åstadkoms ,av
av hemnam- {| län
tiga fölider.
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ltgu'
antanau""äit" ;;;;- liäåJ:-*;" |HJ;:å|J:-'"T;,"*T i

i

|

att

I

i samma,nsättningen. DetIin i:"i,1'u;Jåä,rå:ft":'3ä?;

skogsparti. Eldsvådan släcktes I lojäån
emellertid
emeilertid snabibt.

II

*"bL

-.---l

n

rF H
a I ri u
rRI o
s r|
afI ri 0u I I

i
I

rrluai

ll

hotade granskog
tr('1'rur'
på h-vgdugt sp€l trots
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det
Båda lagen
En br,innande skräphög i li Lql,1"-":l:"1"s-*t.""r.T
rirr''u"p förantedde arä"*' J ii l$t$""o;Xå.ff1r1"åiir[ärjå1fi
tr'alköpings,brandkåren på ons- l i ;;; i"såäi tr"sn.

av stapeln, med medvepkan av Volvo Ä{usikkår. Skövde. i
Kyrkoherde Ei.G-A Sandstedt, Blidsberg. Imitatören Sören I
Berntsson, Gunde Johansson, Gösta >Snoddd,
Margarethe Bööre, Stig Svensson, Lennart Johansson-, Mr |
Rosello samt Bengts Lekgäng Fom svarar för lekarna
kring majstången.
II
Se tidigare annonser.
I
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lAhlqvist var de som mest märkites i kvintetten. Den senar'e hade
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första
halvleken var det i stort
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lon och non-iron, kjolar, klänningar, träningsoveraller m. m.
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i ocir vä6ret var gynnsamt. kon- llsett sotoraiaer
Efter pausen blev det
över 100-talet olika artiklar finnes i alla storlekar.
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ROSSBACKENS SKOLA.
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da
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Tel. 85.

*EME*TERTTDEN FRÅN DEN Biz rrr,r, DpN zziz
afrären kl. 18.00 varje dag.
"ångs

|
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9-30 juli
Rensinsfa.fion och
nch tvätthall
twätfhn.ll hålles
hållcs öppet
Änncf 8.00-21.00.
Rno-21 nn
Bensinstation

BRöD. LARSONS -BTLFTRMA, KTNNARr.

^r
Sl.utanp
kJstig
lokJstig
lljI ;,
|I " !ltl"":f
3-8
juri. | *t:Prstängt
i
I

r Kinnarp den B0 juli.
Kinneveils jaktvårilsförening.
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samt
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I
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Konfirmation

Förlovode

i Kinneved i

ro llJu,o,'
Guilrun Pettersson
FriSgeråker"
SlutarP

et Yh
söndags

si ubile

KINNARPS
MISSIONSHI-]S
Söndag kl. 14 pastorerna Ken
Mc CARTIIY, H. Fagerberg, E.
Magnusson.

VÄLKOMNA!

. Leksand midsommara'fton'

tlF.ä,

Fotboll

lr

på Kinnemo, KinnarP'

ll

tisdagen den 4

juti kl.

:

Slutarps och Kinnarps
misionsförs.

KINNARP-ÅSAEP

IF fortsätter det idoredan På
e* träningsspelandet
'l fredas. då ÅsarP är gästande Iag
,l nå iinnemo. AvsParken i den
11 Kinnarps

19'30'

GBOLANDA IF'
KINNAEPS IF

vänskaptlga uppgörelsen sker kl'

ll

iirg.rs.

6lr-6t

.

kallelsen till jubileet, 3 var dölda och 3 förhindrade att närlvara. Prosten tackade initiativIt"g""nt till jubileerna: Hilda
Andersson, Annie Andersson
och Annie Hansson för femtio'
åringarna och Julia Andersson
och Erik Bohman för fYrtioI

TAGUPPSTATTNINGAR

l
I

I(lnna.rp: !,aJs Vesterber!' Pr.ru"ä"iäå"ton, Karl.-Gust?" +T'

I

fo"stenåon, K jäll Johanson' l
Kt;;'-ö;;", Rune Ärvidson' -Gö-

'*'.rTr<e

Gös;;; c';i;;, böt" At'd"""son,
Person'
Bengt-ove
e"å"t"d",
i*
"'rvräl"it -pa'
tisd' kloc-

i ÄniFersson, Hilfa

rL

KINNAR,P_GROLANDA r.I
Kinnemo
Grolanda IF gästar.är det värdoäii'iää gi'oåt"i"

dersson,

t

xi;nu'på. tå,iJ#r,l}å

ii"rl""
motstånd-are

t^,,å";;;-;;"i
"

och V'

KinnarP-Blidsberg

3-5

't/t-6\.

Gästerna spelade ogh KinnarP

i fredags'
elia.b".g iPelade stundtals ut
Kinnaro med sitt snabba, vackra
och energiska sPel, medan hemmalaget mest jonglerade i sidled
med älitför lama Passningar och
för lite sPel På Yttrarna.
BtidsberE tog ledningen efter
14 min. oc'[r KinnarP utjämnade i
45 på ett billigt mäI. 1-1 stod sig
semestrade På Kinnemo

halvleken ut.

Efter endast 2 min. in På andra

halvlek ökade gästerna till 2-1
och 5 min. senare till 3-1' Kinn-

r.o lvekadcs reducera ti'll 2-3
Bo Johanson. Då 19 min'
"""o- ökade gästerna till 4-2'
Ä,terstod
I 35 min. reducerade KinnarP genom Ove Person till 3-4 och i 40
*inl ot rO" Blidsberg till 5-3 -.
giittsbere hade sin bäste i höEer!'ttern. medan Erland Johan.ot-ttu" klart bäst i KinnarP' Ov9
i""tot bör få flera tillfällen att
spelå i ÄJaget'
FL

. Ofsson-An:

Artdersson-Jo-

och Gustav Johansson' samtliga

I

:,*#f

t#,H:{äsi,3"J:E::t"i:ö"i,

Tilly

Edit Gustafsson, Helge Grahn, Torsten Andersson

fir.

Svensson'

;

hansson.

iot i anae
Y8tåo'"ä'iil;'å"'lålå " Å.
un""on,
Jåi
PergIL"-l'
lå;''å;"
i"i;.I"!låIi
:Håt"

Li'JiL"uä;,'"ä"e?uiå;'on

1

åringarna.
De deltagande femtioårsjubilarerna var: Annie Kjellander-

Kiniemo,
kan 19.30 mot Grolanda'

_-

l

i Kinneved, Annie Karl6n-Hansson, Falköping, Alfhild BodLiedholm, I'lobY, Maria Ahl-

f

grav Bergin, Eling, Sven Karlstedt'
överst ses 40'åringarna samlade kring prosten Bjerkanders
Vistorp, Gustav APel, Vartoftagrav'
Borells
kyrkoherde
vid
och nederst 50-årsjubilareraa,
Äsaka, Ragnar Johansson, Ag'
fi- mandernas taeksamhet. En

I

netorp, John Sand6n, GYllene

söndags, Missionsdagen,

av 1911 års konrade två grupper konfirmander krans nedlatles kYrkohercle Bo- Uttern, Erlantl Johanssoh, Falvid
firmander
från Kinneved och Vårkumia rells grav och en krans av 1921 köping, och Gunnar Svensson'
jubileum i Kinneveds kyrka'
Äsarp.

som dagen

till ära klätts med års

björkar och rikligt med blom-

mor. 1911 års och 1921 års kon'
firmander firade 50- resP. 40'
årsjubileum.

Jubilarerna samlacles

till

hög-

i Kin-

konfirmander vid Prosten

Fyrtioårsjubilarerna var:
Gerda Gustafsson-Vallin, Kättilstorp, TillY Kjellberg-Johansson, Grolanda, Rut Eng'
Andersson, KarlebY, Karin Gustafsson-Gustafsson, Kälvene'

de Julia
kontrakts- fostrargärning och frambar
Ktn]leved, EIlå Sven-sSoh:SPak'
nec[samt
tack
forna elevernas
Falköping, Ingrid Anderssonlprosten Erik Malmensten Prediblommor. Ps. 336: 1, en av Flor6n, Kinneved, Karl Johanskatle. I skriftetalet utgick pros- lade
älsklings-

lmässa med nattvardsgång

lneveds kyrka,

Adausson-Andersson,

där

Joh. 15: folkskoll. Kjelt6ns
Alexis Bohman, SYnhögmäs- son, Kil,
som psalmer, sjöngs. Före
8
40:
Falegård' FalköHugo
nerby,
$-11 och Jes.
-'
san hade fYrtioåringarna ned- ping, Göran Johansson, Skara,
givits vid första nattvardsgångblommor På en avliden Erik Bohman, Vårkumla, GustaJ
en. En hälsning riktades till de lagt

ten från de bibelord

grav På Börstigs kYrFlink, Falköping, Ivan Carlsson'
många konfirmanderna, som ef- kaurrats
kogård.
Kölaby, Einar Johansson, Näs,
ter så många år mött uPP i hemKonfirmanderna samlades Gustaf Sjöström, FalköPing'
bygdens temPel. Söm Postlutill midtlag På Kinn- iamt Gottfrid Brodd, Tage Larsdium utförde kantor Bengt clärefter
dit även Prosten
pensionat,
arps
son, Hadar Levinsson och Ber'Kiellström Vi' lova Dig' o stofe
Malmensten och
prostinnan
och
Gud av D. Olsson.
til Engdahl, samtliga i Kinnefru Elsa Karlsson, FalköPing
Efter högmässan samlades de folkskollärare Kjell6ns dotter - vecl.
- I stället för blommor På avi jubil6erna deltagande och öv- samt'f. folkskolärare Axel Nilsen
lidna kamraters gravar hugfästill
gudstjänstbesökare
lriga
inbjudits' Av de 31
fru
med
son
minlminnesstund vid Prosten P. G' konfirmanclerna år 1911 var 1€ te 1911 års konfirmander
blev
vilken
kollekt,
en
med
net
kYrkoherden
iBjerkanders och
niirvarande. Tolv av kamra'tör- I 112 kronor, varav 60 skulle gå
gravar.
Sedan
Ps'
Borells
lSven
v&r avtidna och tre e'v olika I bill Kinniveds församlingshems2lt l-2 sjungits, tolkade Pros' na
förhindrade att närva- |
orsaker
ten Malmensten i varma ordalag ra. Av de 26, som konfirmerades I fond och 52 kr till hednamissio'
såväl konfirmandlärarnas min- är 11921, hade 20 hörsammat I nen.
I

ne och rika gärning som

konfir'

KinnarP-ÅsarP 4-2
Kinnarp Prövade fyra reserver, oeh alla sPelade storartat
när Kinnarp vann över ÄsarP
fredagslrvållens rnatch På Kinnemo.

ÅsarP tog ledningen i sextonde
minuten genom RoY Anderssop'
k i sår:n''Jöfiäni:
öfiäni:
son.,Göte Andersson lurade

bort

åtJ'i-1i"iå;ff'*'*tt t "*:rt*tää"i.on r.uiit"."an

i

Tillkännagivanden

Inbrottstiuv

med 4-Z (2-2\ i

Kinnarpsfabrik
. skrämd, flydde
Kinnarps möbelfabrik

hade

påhärsning av inbrottstjuv under natten l'ill fredagen. Tjuven
minutett
3?:e

hade lyckats pillra upp ett
Eftei sjutton ^-inyt"-r",.lf_"1_j dörrlås och tagit sig in i ?abriken.s kontor. En vaksarn natrffi1å1.#yjåä_tåi:"i"äål]å1i
ö;-;;;"?;" senare ökade Kjell vandrare märkte att något var
Johansson till 4-2, som alltså galet och när han skulle unblev slutresultatet.
u,r dersöka vad som pågick i möÅsarPselvan spelåde bra. Huskrämdes tjuven
,1"ä!*tio",
Rov
vurlfigur var
::t?ll}t"
.oä-'*a"g" gångär visade sin på flyl<ten. Han hann inte med
att stjäla någonting.
farlighet.

på
- ett grannt

skott.

Kollekterna under

andra

Sliltelsokun
kvartalet 1961 i Kinneveds pas_
torat utgjorde 1.99?:_ kr. KolIjndertecknade ha överenskomlekterna i Kinneveds församling mit att bilda ett aktiebolag, som
uppgick titl 1.893 kr., därav i skall ha till föremål för sin verkatt under firma Aktieboriks- och stiftskollekter ?32 kr. samhet
laget Rutmans Snickerifabrik och
och i församlingskollekter 6b6 enligt bestämmelser i ett .samtikr., varav 262 kr. går till ända- digt upprättat förslag till bolagsrnål inom den egna församling_ ordning' driva snickerifabrik samt
idka handel med trävaror och uten. f Vårkumla församling in_ öva därmed
förenlig vi:rksamhet.
ftöt 604 kr., därav i riks- och
Undertecknad Manne Rutman,
stiftskollekter 428 och i försam- Slutarp i Frökinds kommun av
lingskollekter 181 kr., varav 96 Skaraborgs län, skall såsom likför &v mig tecknade 98 aktier
kr. till ändamål inom egna för- vid
tillskjuta min under firma Rutsamlingen.
mans Snickerifabrik härstädes

gjorde en av,sin-a -bäsFomton pojkar och fliekor från
ItaKinnarP
matenärlå senare tid. Kedjan,
Frökind tilt Saxarpslägret
, med Göte. Kiell och Ove Persson
Traditionella Saxarpslågret i
lsom oo-ii-retände, hade många 1i- f'rökintls skolstyrelse
har hållit sammanträde. Sty- Sand,hem öppnas på tisdag em.
t{7-bl.
I na framspelningar.
- relsen 'hade att till länsskol- tr'rån X"rökind deltar femton
pojkar och flickor.

Danskt vänortslag I ffifäf.ä'å',ä Jå',l}l""-oä:
möter Ki nnarps IF I SxäT-"il.:i?:'ff*ffå#är:

öppningsdagens kväll hålles
offentligt iägerbålsmöte då förutom lägerdeltagare oeh ledåre
missionärerna Johan och Naemi Karlsson jämte fröken Eleanor Masombuka från Sydafrika
verkar.

drivna rörelse med tillgångar uppgående till kronor 105.428:15 och

skulder uppgående till kronor
92.4L5:20 enligt därom upprättat
avtal.

överlåtelsen

anses ha skett

av rörelsen

skall

från och med den

1/1 1961. tr'örutom 98 aktier skall
bolaget för övertagåndet av rörelsen till undertecknad Manne Rutman överlämna en skuldförbindelse å kronor 3.272:95.
Aktiekapitalet SkaU utgöra
lägst 10.000 kronor .och högst
30.000 kronor.
-Aktie skall lyda å 100 kronor.

IF lar för närva- | Som svar framhöll skolstyrel_
gäster. lret ar I ca- att
i^- föreslagna
rÄ-^-r^-*-++genom den
vänortsraget cuilurnrrorriJ" * I ::-1
iiå" ,ryri"oa, som kommit på I ?lloldningen skulle en iämnare
besök. irörsta gångon danskar- | fördelning av antalet barn i de
f förslaget till bolagt'ordning
n& var här var 1958. Förra aret I olika kiasserna'ernås. Viss omhar upptagits förbehåIl om lösI t-----'-. -.
var det Gudumholm som var
skolstkjutsarng
ningsrätt vid akties övergång tiil
värda,r. och ttet ar ttir äii, at- | l1gg,nins, .u",
utomstående annorledes än genom
iiri'ä?å;"äuä ä.r,- åtä"gara" I skulle också ske. Beslutau". .it
bodeln;ing, arv eller testamente,
ilen stora gästfrihet bch vänlig- | iill skolan i Kinnarp inköpa en
förtrrehåll enbgt 777 $ aktiebolags!9tL g"* Klnnarpss-p,olar9^1t^1. I motorgräsklippare från kyrlagen såmt bestämmelse att envar
u1n,. äa"
å Kinnemo tisdag kl. 19.15
äger riisträtt för f,ulla antalet av
- : ''
&uer nar lrlYrwr4ls eru I
}l"i:'fr'
n& nu TåT":fJ$f,,:"äfft;,i
.a"Åu**"_"i.at,L
mindre
honom ågda och företräda aktier.
lampllg'
l{ostnaden
Klnnarp.
I
GIIDUMHOLMS IF, Danmark
För tecknad akiie skall erlägFotboll blir aaturligtvis huvud- | uppgick till 1'000:- kr. Lika'
ga.s 100 kronor som inbetalas vid
KINNARPS IF
punkten på dagsprogrammet' I så beslutades att företaga nv
bolagets bildande.
iredan första dasen_ i^ s::^:9,: I skåpsinredning i skolköket i
. Till teckning utbjudas 100 akkunde gästerna studera svenskl :-;:;-;"* med av hemkonsulen'
KinnarP-Gudums' tier, av. vilka undertecknad lVlanne
srtsborg spera | ;ntisnet
i;fin, äÄ-åä "åsä.otterdam
t Bor'I ten upprättat förslag. Till vik.
*ål-sirtta från
stämmelse skall teckna g8 aktier,
holm, 5-O
ås. På tisdag, i dag alltså, spelar I för skolvaktmåistare i Kinnarp
övriga stiftarö skola tillsammars
Do ilanska vänortsgästerna teekna 2 aktier.
*3$å:fift,*T
;1H"i.ru;:i:-,:åHd:8ff från GuilrrnnoboUrr blev ett lätt
Kinnarps

rantle danska

Fotboll

i

iä#

lå#,".

.

|

de stund hemligt, men Kinnarps I ticiigare tagna ansvarighetsför'

elva blir: Lars westerberg,

säkringen på ordf.

i skolstyrel-

^Er'|
land Johansson, Karl-GustavåH'lsen
sk-utte tvernlyttas at1 !älla
Bo Johansson''--;.- ;.
Åke Torstensson,
rektor. ru'
Folkskollärarinnan S1,'nrÄ
r.: c^rÄr^,
Torstensson, rcÅtur"
Seldler. Tord ,;;J;;;;;:
Iti

Cårt" ana""sson, Göte Änders- na Olsson uppflyttas fr.o'm. 1
son, Kjelt Johanssbn, tr'leming. juli i tönegrad Ae 16:17. KomTorstensson' $ /+ -6t, ' mittln för uthyrning av en
'
övertalig lärarbostad hade fujl-

i
j

]

byto för lliiln-arps IF. som inte
behövrle bmka någon större
energi för att vinna med 5J)

(1-4) i

tisdagens fotbollsuPP-

görelso på I(innemo.

Konstituerande stämma skall
hållas inom sex månader från det
registreringsmyndigheten enligt
nedanstående bevis godkänt stiftelsehandlingarna,

Sluta.rp den 30 juni 1961.
Oturligl nog tillkom KinnarPs
Manno
på
Rutma,n Mii,rta &utrnan.
efter
danskt självmål
ledning
30 min. spel. 1-0 stod sig halvGöte Geiborg.
leken ut, men målchånser saknaEgenhändiga
namnteckningarna
Ces inte. Gösta Anderson och

gjort sitt uppdrag, och skolsty- KjälI hade sålunda kalasmöjligbevittna:
Manne
godkände
Wilkmar,
relsen
offsidemål
min,
ett
bet
42
och
för
i
del
sin
den
Missionstlagens kollekt
Revisor.
blev det i 43:dje. Gästerna hade
antagna
hyresgästen.
Genom
hednamiskYrkans
till svenska
ett fint tillfälle att görå måI, då
Skövde.
sion gav ett gott resultat i Kin- sakkunnig person skulle örrer- spelet pågått en kvart. Kjäll var
syn
Kersthin
Johans.son.
av
skolorglarna
under
ske
inflöt
halvinpå
2
min.
andra
för snäll
neveds pastorat. Sålunda
Kontorist.
visade Gö2
min.
men
senare
lek,
för'
i
Kinneveds
därav
kr.,
2.139
Kronkvarn, Tibro.
te Änderson sin snabbhet, 2-0. I
samling 1.592 kr. och i Vårkum'
19 min. gjorde Kjäll 3-0 och i 27
la'förqpmling 547 kt. vl>-6t.
ökade Göte till 4-0. Då sex min. Stämpel.
Kungl. patent- och registreåterstod gjorde Elemming 5-0.
halv- ring:sverket har denna dag meddeFrökinds skolsfyrelse Gästerna hade även i denna
lek en solklar chans till måI, då Iat godkännande av förevarande
handling, betygas.
försäljer 2 st. begagnade järn- Vesterberg rusade ut i 13 min.
Gästerna arbetade energiskt,
spisar i gott skiek, samt en liStockholm den 11 juli 1961.

Y*""""

UNGSUGG(}R

ill

salu. Tel. 167, Kinnarp.
I

_

kaledes begagnad motorgräs.
klippare, tvåtakt, typ virvelvind.
Närmare upplysningar genom
skolexpeditionen, tel. Kinnarp
176 eller 197.
rU6^U,

men hade en ofarlig kedja. Deras
bästa man var målvakten.
Kinnarp spelade bra, men inget

Elx offieio:
Ann-lWari Wiitma,rk.

på vänstersidan, då Flemming Uten avgift.
aldrig intog sin YtterP1ats, och
allt stockade sig i mitten.
Rätt avskrivet

turu

intyga:

Stig Karlsson,
S. Linilahl.

i

Kinneve ds SKLF Uana
otto rfockssömmerskor
på trev lig resa
samt även nybörjare erhåller anstäilning.
AB KINNANPS TEXTILINDUSTRI
till Väs t kusten
Kinneveds ILrlF
sällskaPsi söndags en trevlig^?rt&!l;us
resa till västkusten. Resan gick
från Slutarp över Kinnarp, Flo'

lt lr,

Kobergs slott, som var daHär gjorde de

resenärerna en rundvandring och drack kaffe i det
gröna. Färden fortsatte sedan'
över Vargön till Ljungskile där den vackra djurparken besågs varefter man fortsatte över Ud- -

fyrtio

!

gaw vissa framgångar *ot
--91! I Mål"kyttr"r," Ingemar Ung.h
ihåIigt hemmaförsvar. som arltid
loch Kuri Kar16n få; vär sättas i
tog M1!s Andersson på sig en stor lfrämst i dagens kedja, men om
arbetsbörda och gick för Iångt rpr 0"" .i.t"arr*0" utgör. lösningen
och på andra kanten passeractes Il;t;";ä*;blemet torde vät ännu
Sture Hjelm ganska lätt, varförlvara oktai.t.
ten över holmar och skär be- idet blev stora luckor för Vedrrms I ;;""^;
p"-.- l. r/lksom hemmålag'et brast det
skådatles. Så småningom nådde lfornvards att operera i^""ir -.:,--:
ii sästernas försvar och även där
C".t"r..."-;tåiä.de
fleslU""
man Rönnäng, varifrån
rack vare
ensam
rr,r,",äåå]"lf;';
lt}.
-ot
fint arbete av målval<ten ö11ta resenärerna gjorde en båttur lhet
Iett l*:"::,*backarna.
Lars_Göran
i
-:-:^-:-*':
ltit.o_
till Klädesholmen.
tmåtet siorde doek clet irtifii|trt] l8t"t' o"n s-toppern Anclersson klagick
därefter tillbaka
Resan
i:åT:: snel
!i"u-åispelaiJtill Tjörn där utflyktens kvinn- 'g:";,11**r.,r*,;l;;1t"lx
och samtliga
gång. Frånvaron av |Ijrleråndp
"v_'
:"-':'1"'
liga deltagare fick en lektion i ret denna
t""#
ti"t:.:jå
p
j
iå I i
å?ä :
hur man bereder och torkar lut- Lennart et ters s on "* . nu " "it
"",i:ån'J
"1,
centern Arne Jo_
linledning visade
fisk. Färden gick så åter över
- | lhånsson fina målskjutningstaTjörnbroarna med Trollhättan
och gjorde sitt rags fem
OOOOaCoO|OIOOO
',.- llt-*."q"r
som måI. Stämningen i bussen
må], medan det sisf6 embs2?-A
|
lförsta
tf 'Oa.
Ctt
.a
I lcÄrirlo"
vi }Jildd^h
'rz
I var hög trots att det börjat reg,
j
T"ill,l;" va, 3_2
lna. Alla samspråkade glatt on
l":lfiiliJ":l
efter det att siffrorna varit: 0-1,
de
hade
sett
och
upplevt:
lvad
1-1, 2-1 ocll. 2-2^
F rysboxar 235 och 400 lit.
kaffe
lI Trollhättan drack man
I andra halvlek blev motsvaranFrysskåp 250 lit.
loch besåg fallen och slussarna.
Kylskåp beg. 125 lit. friståen- de siffror: 4-2, 4-3, 4-4, 4-5,
5-5, 6-5, 6-6 och 7-6. MatlResan gick sedan mot hemmel de.
chens sista måI, som gåv seoch det var en skara trötta men
Extra förmånliga priser även ger för hemmala€Tet gjordes fem
glada resenärer som vid återminuter före slutsigrraien av Mats
komsten genom Herbert An- avbetalningsköp.
Andersson.
dersson, Alarp, tackade färdleSAMUELSSONS
Domare var Lennart Thorsson.
darna Astrid Andersson och
Slutarp. ?Ah- U,
Tel. 119 Kinnarp.
Ulla Karlsson för den trevliga
Geson.
och väl upplagda resan.

vila fortsatte

färden
över Tjörnbroarna, som väckte
allas beundran. Kikarna plockades fram och den vackra utsik-

',il$ {i

Slrrtarp 'r'b'

F"tb"ll
Tångavallen,
t

lördagen d.en 22

SlutarP,
juli kl. 16'30'

II'EDU}TS AIS-SLUTARPS IF

:

srF.

'ooatoaaaaooao
Voltade med bil

fick skrubbsår

Kinnarps

I

I

i

I

L

Entreprcnadhandlingar erhåltrngenjörsibyrån Viak,
Västra iitorgatan 7, Jönköping,

les hos

tel. 191 95.
Handlingarna skall återställas i komplett och oskaclat skick
senast 5 dagar efter anfordran,
i annat fall ilebiteras anbuclsräknaren en avgift av 100:kronor.

Skriftligt förseglat anbucl,
på omslaget märkt >Anbutl å
vatten och avlopp i Kinnarps
och Slutarps stationssamlälle>,
skall ställas till Anbetsutskottet

för vatten och avlopp i

Frökinds kommun, adress herr höpman Bengt Samuelsson, Slutarp,

och vara arbetsutskottet tillhantla senast den 18 augusti
1961 kl. 12.00.
Telegrafiskt anbud skall åtföljas av skriftliga anbud senast 24 timmar efter anbudstidens utgång.

Fri prövningsrätt förbehålles.
Slutarp den 20 juli 1961.
Arbetsutskottet

i

i

Frökinds

kommun.
'-:r-?-

Frökind

-bt.

Friluftsgutlstjänst i Axtorp
Det var en stor menighet,
som i det vackra vädret på söndagseftermiddagen sökt sig'till
friluftsgudstjänsten i den vack.
ra björkhagen utanför Axtorps missionshus. Efter psalmt*h-6t. sång läste kyrkobrödernas ordförande, köpman Göran Sandin

By$gnadssnickeri
En bilist från Söderköping öppq4r för tillyglkning den 31
somnade vid ratten en kvart i juli. Ni som har en önskan att
tre natt,en till torsdagen i en renovera gllgr se köket metl e4
kurva vicl Kinnarps festplats r-ner4 lättarbetad inreclning,
med påföljd att han körde av vänd Er till oss. Vi besöker Er
vägen. Bilen gjorde två volter i hemmen. Har Ni dessutom erl
16

I

I

häl]en.

Det spelades stundtals ganskalen bidragande orsak tiil osäkerdevalla till Stenungsuud. ; hyggtig fotboll och det ung'domli; lheten i de bakre leden. I kedjan
I Stenungsund var middagen. gä.1 Vddumsla$dl' vilkät' enliffl"sakrta*es t+a-sse--rt*uerss r--'åe*
inrymde Sex reserver, lÅke Karl6n som rempi.acerade
framdukad och färddeltagarna uppgifter
lät sig väl smaka. Efter en presterade ett smånått spel, som I denne förmådde inte fylla platsen.

stunds

i

VATTEN och AVLOPP
rroi.ino, kommun i SkaraI'borgs
län infordrar härmed an-'
bud på utbyggnad av c:a.1.?00
m. vatten- oeh avlotripsledningar
i Kinnarp-Slutarps stationssam-

94.

Ett mindre vanligt resultat blev det i lördagens uppgörelse på
Tångavallen, dår inte mindre än tretton måI tillverkades och
frågan är väl om int€ det är rekord för denna arena. Fem spela,re svara.de för hela målskörden, va,rav tr'å i Vedumslaget, där
cf. Arne Johansson kunde notera fem måI på sitt konto, Två
tremålsskyttar hade Slutarp i Kurt Karl6n och fngema.r Ungh.

gens första måI.

iI ENTfiEPRElt|AD

I

Tidernas rekordlpå Tångavaf !en
Slutarp slog Ved um med 7-6 !!

by, Herrljunga och Vårgårda

till

Tel. 85,

I

söndagens högmässotext. Därefter talade kyrkorådsledamoten Nils Ax, Halsäng, över ka-

lekes-frågan >Varför skoia vi
f det centralt kristna
anförandet betonade talaren
särskilt förbönens plats i vårr
böneliv. Kontraktsprosten Erik
Ittalmensten höll predikan med
utgång från orden i Joh. 6: B?
)Allt vad min Fader giver
mig, det kommer till mig; och
den sorn kommer till mig, hotrom skall jag sannerligen icke
kasta ut>. Gudstjänsten avslutades med psa.lmsång och gebedja?>

meter ytterdörr som
och slungacles sedan
Ni inte trivs mecl
framåt innan den blev stående bller dörrar i övrigt. Kanske
Slutarp^..i
I eitermiddag mötel
tru-or på hjulen med kylaren mot Ul" tänkgr Ni bygea? Vi står allticl
sin första träningsmatch
ricehamn, Föraren kröp ur sin
till Ert förfogande. Billiga pril
höstens seriestart Vedums '+-rs'
1,1[an kan i stort sett mönstra den totalt ramponeracle bil helt ser med kvalitet. Vad Ni ä4
för'de -för- oskadcl bort,sett från ett skrubb;i; ;ä under våren
önskar inom vår bransch har vi
eninsens färger. MåIet valrlas sår på hakan.
ett upplysande vänligt svar på
Av--esEå
fl'ån
nyförvärv
dock"av ett
Föraren berättacle för polisen Er förfrågan.
AIK. Lars-Göran Lindgren, vltKen
mensamt X'ader Vår.
eiori fina insatser i tidigare tra-'l att han hatle tänkt stanna en bit
"ninesmatcher.
Ring tel. 280 Kinnarp.
Kurt Karlcn'..som I
En kollekt upptogs till stifförut spelar halvback och noger- I längre fram på vägen och vila
telsen
Kinneveds församlings- I
ztlT-61.
vtter. Prövas nu som center -meo Il sis.

Slutarp-Veclum

I
I
I
I

|

I

|

I

I
I

insemät Ungh och Hasse enoers-

soi

sonr

inr'ar.

z?/v-ltl,

11

ii
I

trem och inbringade 100 kr.

L

c

J"t

"ttE

vid Högebacke, IiinnarP, lördagen den 29 juli kl' 14-16 och

iuli kl. 9-13.
(öppen stig). Skjutning å lercluvä- ocfr harbana. 1:a Pris få

Många deltagare, fina resulta lttk 6t'
vid lyckad iaktstig i Kinnarp

1

Kinneveds Jaktvårdsförening anordnade under lördagen
jaltstig vid Högebacke, Kinnarp.
Tävlingen gynnades av strålande solsken och livligt deltar
gande och samlade på jaktstigen sammanlagt 161 startande,
av vilka 22 lyckliga pristagare hade att välja i en gedigen
prissamling till ett värde av c:a 1.200 kr.

|

l

och söndagen sin sedvanliga

söntlagen den 30

jaktstigen, Husqvarna älgstudsare.

Första pris utgjordes av en Sandhem, Bruno Karlsson, Vaggeryd, K.-E. Isaksson, Blidsberg,
Husqvarna älgstudsare. Ar- John
Strand, Broddetorp, samtlirangörerna hade nedlagt myc- ga 10 tråff.
ken möda på att få stigen så

Kinnevetls Jaktvårilsf ören.

Fotboll

intressant och,qmvöxlande som

å Kinnemo, Kinnarp,
möjligt och av de deltagandes
fredagen den 28 juli kt. 19.15. kommentarer att döma hade
man tydligen helt lyckats i sitt
ÅS.A.RPS B*KINNARPS B
uppsåt.

1

), Yngv6' }I66;5i,lIåFgårdd;''2? ;
Egon Karlsson, Tidaholm, 26;

2)
3) Birger SandberB, Vedum, 25;
4) Arne Lid€n, I'alköPilg, 25i 5)

K.-E. fsaksson, Blidsberg, 24; 6)
Åke Blom, Kinnarp, 24; ?) Gunde
Segraren Blidsbergsbon K.-E. Johansson, Kinnarp, 24; 8) Lenfsakssons 107 poäng på den nart Larsson, Tidaholm, 24.
tämligen svåra stigen måste anseg som en mycket god prestation. Även lerduve- och harba-

Frökind
Kantor Bengt Kjellström,
Kinnarp, har beviljats semester från organisttjånetema i
I{inneveds och Vårkumla församlingar under tiden 25 juli
*20 augusti med rektor Georg
A. öhrnell, Kinnarp, som vi-

1) Karl-Evert Isaksson, Blidsberg, 10? p.; 2) Mats Nilsson,
Äsunden, 106; 3) Ove Rosell, Habo, 101; 4) Erik Karlsson, Tranemo, 100; 6) Ingernar Karlsson,
Skara, 99; 6) Yngve Hed6n, Vårgårda, -9?; 7) qunnar Persson,
Åsunden, 97; 8) Rune Enoksson,
Od, 96; 9) Karl Sundin, Åsunden,
96; 10) Hasse. Törnqvist, Tidaholm, 94; 11) Karl Johansson,
Law,94; 12) StiCi Berg, Tibro, 92;
13) Helge Classon, St. Bjurum,
92; t4) Sam Kä11, Habo, 90; 15)

0reueruaf 0ar
reg. oeh avmask. Fader B. Ch.
3997 Nicke 1. Moder Spela
10905, till salu. Tel. 182 Kinn-

arp. *l+-il.

Fotboll
MULLSJö IF
SLUTARPS IF

land Johansson och Uno F'risk. den

senare svarade bland annat för
Kinnarps femte mål efter en rush.
Halvbackstrion toppades av eh.
Kjell Johansson och i kedjan var
förutom Gösta Andersson, cf. Giite
Andersson, en bollkunnig herre,
men ack så ineffektiv. På tok för

Lertluvor:

Fotboll

0-1 Åke Andersson
1-1 Gösta Andersson
43 min 1-2 Ingvar Pettersson
Andra halvlek
8 rr^in 2-2 Gösta Andersson
12 min 3-2 Gösta Andersson
15 min 4-2 Gösta Ändersson
32 min 5-2 Uno F'risk
38 min 5-3 Ingvar Pettersson
Matchen dömdes av Thorson,
10 min
16 min

Slutarp genera,lrepeterar förtroendeingivande värre inför. den
på freilag stundande serieinledningen mot Klnnarp. Senast va,r
ilet Mullsjö, som i lördags fick ge sig på Tångavallen med hela

son, Ulricehamn, Nils Gustavsson,
Götene, Jonny Andersson, Dimboby, Arne Arvidsson, Göteve, Nils
Bengtsson, I'loby, Stig Johansson,

å Kinnemo, Kinnarp'

VALTORPS

Målen:

Äter många mål i Slutarp
Mullsjö bese grsdes med 7 -3

Yngve Heddn, Vårgårda, 2 serier, 10 träff. Bengt-Arne Anders19.15

IF-

Tiveden sön-

Ändra goda namn i Kinnarps- och Rune Larsson tillsammans
laget var de båda backarna Er- med vi Ingvar Pettersson de bästa.

um, 8?.

juli kl.

till

många gånger behöll han bollen
för sig själv då hans kedjekamraGöte Brorsson, Ljungsarp, 90; 16) ter hade fria positioner.
f Valtorpslaget, som inte höll Slutarp, och han skötte pipan på
Birger Sandberg, Vedum, 90; 17)
aamma
takt som hemmalag:et, var bästa tänkbara sätt.
89;
Ljungsarp,
Harald Svensson,
Båsse.
18) Per-Olof Högberg, FalköPing, försvarsmannarna Arne Jonsson
89; 19) Åke Andersson, SalebY,
tlf,-5t.
88; 20) Sixten Andersson, Tidahotm 88; 21) Sven Eriksson, Ulricelramn, 87, 22) Einar Örn, ött-

Tångavallen, Slutarp,
Iördagen den 29 jul,i kl. 16.80.

måndagen den 31

anordnar resa

dagen clen 20 aug. Anmälan orn
deltagande senast lördagen den
72 aug. pr tel. Falköping 100 21
och Kinnarp 27. dh-6[

Kinnarp generalre,peterade på måndagskvällen inför seriestarten på fredag och besegrade därvid gästantle Valtorp rned 5-B
efter 1-2 i halvtid. För den tilla fotboll som bjöds svarade Kinn&rp, som dock ha.r ett stycke kva,r tlll den rätta formen. Kla.rt
bäst i Kinnarpslaget var fyramålsskytten Gösta Andersson, som
förutom tle fina målen ha,nn visa prov på sin påpasslighet vial
mor än ett tillfälle.

eningens egna medlemmar upp
om klubbmästerskapet på samma bana.
Pristag,a,re på jaktstlgen:

l<arie.

Falköpings och Kinneved-Vårkumla kyrkl. ungdomskretsar

Kinnarp 5-3-vann i 'genrep'
Fyra fullträffar av Gösta A.

nan tilldrog sig stort intresse.
På lerduvebanan åstadkoms inte mindre än 11 fullträffar och
på hharbanan sköts c:a 300 serier.
På lördag kl. 13.30 för för-

Kantorerna

Ungdnm$ro$a

?-3, halvlek 3-1.
Mullsjö va,r uppe jämsides med Slutarp efter två minuter in på
a,ndrå halvlek genom två raska måI, mon tlärneftor var dot mest
Slutarp hela title'n.

I

KINNARPS IF
Lennart Pettersson

Asta Svonsson

Fotboll

I

hemmalaget, som

för

första

KTNNEMo, KTNNARr, I $3ls:l#å'":ä, :iT"ä::"Hå'"f'fi
frectagen den 4 augusti kl. te.i ä"å%Tåå1,1ä"": t';"""Hlft3lT;
ett var. x'ör
SLUAEPS IF-KINNARPS IX'l ggrr--{Sssg.endersson
Mullsjömålen svarade Göte F ranI

5 augusti kl. 15. | 'uäå"""å,#å""#ä$"Tit,au
"tt
rovar sott
TRÄDEI B-KINNARP B
l#ålt":;åji11jå?."o*

Lörclagen den

Kinnarps
Manufakturaffär
håller semesterståingt
från den 7 t. o. rn. 12 augusti,

Domherre Lennart Thorsson,
skötte sin pipa med gott betyg.

Tvs derbyn KinnatP-SlutatP Fullträff for Kinnarpselvan
.NI. Vastgöto
i
blir knallstart
3-1 mot arvfienden Slutarp
för
blir
Sluta'rp och Kindet premiårspel
inledande mattvå
tle
nårp. Det rör sig nämligen om derbyn i
Med dunder och brak

cherna! Storpublik väntas s$edes

till

Kinnarp kom med en mindre sensation på frodagskvällen, då
Uno Frisk och övriga kämpar i Kinnarpselvan binsgrade arvfienileu Sluta.rp med 3-1, efter ett unaler alo nittio minuterna gjort
en helstark insats. De framåt gra,bbarna i hommalaget gladde
Kinnomopubliken med effektivt spet och Slutarp hatto långtifrån

Kinnemo på fredag' då

Kirrnarpmeilsina6tabellpoängtänkerhariktiga\ämptagför
3/f 6t,
sig mol stuta.rp.
på TångaSlutarp fär vel hållas som fa- det blir- dags för retur

J* imponerande 'lvallen den.11 aususti ' ' ' är Sand"Jii*i-'"ftu"
av vunna triirinä.*;iä;-' | 5å*9-"9. i fredagsderbl'!
raden
som b]åser till spel
men ma.n skall samtidi'fr-;;;;; I evist, Skövde,
Kinnarp förlorade fyra I t{t' 1e'
ihåg
att
-våromgångens matcher
av
+9..1 i
endast uddamålet. Icke utan slral.
kan man lugnt utgå från att
KinnarPsPojkarna kommer att

göra allt för att förhindra

en

"nå1åååä1;"dröranden rva"r Gus- gade beslutet att småskolan i
tavsson ärog .på målet."ä"_-TT Ekarp skall indragas under läsbad om ett tips' *""
tuet t96r/62. iuea anledning
t aJla faII På oavgjort å3åT""; hiirav
beslutqde sk-olstyrelsen
mycter puniix.
" förlägga en
att
kommande'läsår
Andersson i Slut'arp
Mats
måste
gåmrråtter att slutarp
1ql{skoleavdelnirrg till Ekarp.
-"ävirrna för att inte tappa kontakten med tliten och tiöiäa"
| r samband med nedläggning-

3-2 tin siutarp. len av Ekarps

skola, beslutade
Mot dessa två tips från iniiie- skolstyrelsen ansöka hos länsrat hått sätter FII upp ett tredje: skolnämnden om viss ändring
tä:tti"it*Tnu;
av skolskj.utsorganisationen'
så blir det alttid
Till skolkökslärarinna antogs
;;; är-revansehsugen, när
"*;
r:::r: I fru Stina Molin' Göteborg' I
fortsättningsskolan skall tvä
kurser anordn4s under tiden 22
jan.-24 mars och 26 mars-6

ä;tl"';ili

'

Frökind

Frökinds skolstyrelse

<lftt'

nrflgon

lyckad ilag.

Kinnarp startade

i medvind

qe-U.
Geson:

och

började starkt med skott av Kjell

Johansson

i

andra minuten. som

följdes av en vacker nick minuten
efter. Slutarp hade sitt första an-

SlutarpssynpunHer

fall i sjunde minuten, men Westerberg räddade skottet. I 29 min.
fick Kinnarp hörna som följdes av

Några större invändninga.r

kan man inte rikta mot Kinnårps seger i hösten första der-

ytterligare en, som vy. Grahn elegant nickade i måI. Slutarp hade
ett bra tillfåille i 33 min. mer} hötl
strax därefter på att göra sjåilvmåI. I 38:e min. var Grahn åter

by utan bara konstatera, att
tlet för dagen mest homogena
laget vann rättvist. Trots första, halvlekens besvärantle mot-

vind hade man vånta.t sig lite

niira att näta. Då två minuter
återstod slingrade sig Grahn utefter kortlinjen och Göte Andersson avslutade praktfullt i mitten
med skott

i

mera &v Sluta.rpslagetr vars
försyår som helhet betra.ktat
intn' irigav nagöf fartroenae,
Indtvtduellt"sott va.r, Per:XJno
Gustavsson på stopper-platsen
tlen endo som höll måttet. I

måI.

Andra ha,lvlek
Kinnarp spelade bättre mot vinden och började med en fin framstöt i tredje'minuten. I sjätte min.

kedjan försökte nog ll{ats Anatt i början hålla ihop
tråtla,rna, men den rätta kondersson

i kvintetton saknades i
hög grad. Kurt Karl6n som
gick center hade före pausen
hade ett pa.r bra tillfällen att
göra mål, men var lite för haf,sig i ravslutningarna. I Kinnarpslagetr märktes i första
takten

hade gästerna anfall men skottet
som följde tuschade stolpen. f 11:e
min. tog Kinnarps Kjell Johansson
någo1 för hårt i då bollen bakom

var väl täckt. Den påföljande
straffen slogs otagbart i mål av
Hermansson.
juni. Slöjdundervisningen skall vy,Slutarp
hade en framstöt i 15
under kommande läsår omfatta min. dock utan resultat och därfem avdelnirrgar i manlig och efter ett skott som Westerberg

hand cf. Göte Andersson för ett
fint spe,l och var säkerligen pla-

nens bästa forrvard. Dessutom

måsto man ge vh.

boxade. I18:e minuten hade Kinnhar hållit sammanträde, varvid fyra avdelningar i kvinnlig slöjd arp matchens biista chans att öka.
Börstig
Vid
skola.
Kinnarps
I28 min. hade Kjell Johansson ett
meddelades att länsskolnämn- vicl
praktskott som hade varit värd
den i Skaraborgs län ej funnit inrättas en manlig och en kvinn- måI.
Iig
avdelning.
skäl för ändring av det överklaI 33 min. gjorde Gösta Andersson 3-1, som stod sig tiden ut.

AUT{T[OII

å inr.e lösegendom kommer att hållas onsd&gen den I aug.
1961 kI. 13.00 å örleborg, Slutarp, då Fredrik Anderssons
dödsbodelägare låter försälja :

i

ek best. av bord, 8 stolar, buff6, 2 st,
munkstolar med bord, soffor, biblioteksbord, hörnhylla,
dubibelsängar, div. stolar, byrå, ett flertal bgrd, chiffonj6,
köksbord och stolar, skrivbord, 2 st. fåtöljer, sekretär,
kakelborcl, bokhylla, väggpendyl och klockor, kista (skinnpuff), kopparsaker av bunkar, krukor och kaffepetter,
tavlor, mangel, symåskin, spinnrock, clammsugare Siva,
garnvinda, vävskedar, ljusstakar, mattor, borclslampa,
takarmatur, skrivställ i marmor, matservis för 24 pers.,
kaffeservis, t6servis, div. prydnadsföremåI, glas och porslin, speglar, skedar, gaftlar, knivar m. m. i N. S., nickelservis, div. köksredskap och kokkärl, dlv. verktyg'och
trädgårdsredskap, herrcykel, gräsklippare, baljor, kopp.arkittel, tvättvagga, trädgårdsmöbel, hydroforanläggning,, stenkrukor, tvättgryta metl kopparkittel m. m. ln. m.
Matsalsmö;bel

Till säkre, käncle köpare lämnas 1 mån. kredit mot
äganderättsförbehåll. Inröp under 10:- betalas kontant.
övriga villkor vicl auktionens början.

Hela Kinnarpslaget spelade energiskt matchen igenom och man
såg att grabbarna verkligen gick
in för uppgiften. Klart bäst i laeiet var kvintetten vh. Kurt öman,

inte alls var

i

r p.c

Karl6n.

Mycket god domare var Arne
Sandqvist, Skövde, och publiken
uppgick

till

12-14 FAIKOPING

Tel. 12348

_

till

{tr.01.

5 lcop
saiu. Tel. Kinnarp

160.

200 åskådare.

FOTBOLL

Tångavallen, Slutarp, fredagen tlen 11 aug. kl. 1g.80
Lokalderby div. V Norra Västgötaserien

Slutarps lF * Kinnarps lF

9lt'Ll,
Rattfyllcrist
En bilst greps på tisdagen
i Kir:narp som ririsstiinkt för

när Kinnarpspoiisen stoppade
honom att han druckit. sprit.

S.I.F.
I

I

j

,
I

I

I
I

Hur mycket får blodprovei ut- jl
STORGATAN

å Kinnemo, Kinnalp

slag, märktes ked-

rattfylleri. I{an hade enligt anmälan från andra trafikanter
körL vingligt och deL visarie sig

FORENING

Fotboll

|

tr'örsvarets bäste
man var mv.
-

östen

visa.

I

f,ö.

stabila Kinnarpsförsvaret, dår
jämnheten var frapperantle.

jans Herma,nsson och Kurt Kar16n,

I(urt öhman

ett mycket fint letyg i ilet

.i morgon?
rvtg- (r"

Slutarpsrevansch
Hal-lrick ov Göte Andeflfiöonl
Ingen ar, tio tippar Kinnarp
/r-l

när Kinnarp relurvonn

Ska Kinnarp vinna även returkampen eller ska Sluta,rp i kraft
av hemmaplan lyckas få rovansch. Den frågan ställer man sig in-

för morgontlagens dra,bbning på Tångvallen,
Dettä betyder att sex tippat
3-1 i den förra match- oavgjort och fyra SlutarPsvinst,
en och avkopplade därmed tro- men ingen enda seger för I{innarP.
Domare blir Karl-Erik Hellligen Slutarp från fortsatt tätstrid. Det vi]l till betydligt bättre ström, Falköping, som blåser till
Som bekant segrade Kinnarp

med klara

takter från hemmalagets sida

om spel

tankarna på revansch ska uPPfYIlas och att man tänker ut någ:on

kl.

18.30.

Följande 22 mannar kan få ses
i aktion:
Kinna,rp A: L. Vesterberg, E.
Johanson, U. F"risk, Ä: Torstenson,
B. Johanson, I{. öhman, F. Torstenson, I(. Johanson, Göte Ander-

taktik för att stoppa KinnarPs
center Göte Ändersson, vilken rrår
själen i lagets angrePP vid det senaste tillfället. Därtill brast det
åtskilligt i Slutarps försva,r och son, Gösta Andersson, Göran
här får man sannerligen skärPa Grahn. Match på Tångavallen mot
sig. Givetvis hoppas man ått de Slutarp fredag kl. 18.30. Samling
yttre betingelserna för en sPän- kt.
18.00.
.

nande match ska bli bättre än sist,
då ett ymnigt regn gjorde Planen
Slutarps IF: Ö. Kar16n, I. Lunhal och svårspelad.
dahl, L. Pettersson, S. Hjelm, P.

!'T-sport har gjort en enkåt i U. Gustavson,

de berörda lägren och
de tips:
!(1nnårD

fått följan-

I.

Ungh, S. O. Jo-

hansson, H. Andersson, K. Karl6n,

Andersson, B. Ilermansson.
Match mot Kinnarp på Tångaval-

M.

len fredag kl. 18.30.

:

Sven Larsson

Ivar

::l:-:
*lf-lrV

Gustavsson

Allan Johansson

Elon Arvidsson
Egon Martinsson
Slutarp:

Lundin
Bengt Stenkvist
Lennart Karl6n
Rune Svensson
Sten Ahlqvist
Karl-Erik

2-2
2-2

KINNARPS
_
MISSIONSHLIS

4-2
4-2
4-2
3-1
2-2

Söndag 1e30 evangeriskt mö-

te, Algot Karlsson m' fl.
Alla hjärtigt välkomna.

Slåtterauktion

kommer att hållas tors agen den 15 juni

1961

lrl'

Kinnarp vann även returmötot mo1 Sluta,rp på freda,gskvällen
och visado att de för närvarande åir bäst av de båda lagen. Ma.tchen, som spola;deq inför en publik på 400 perconer, gynnades a,v fint
spelviider, oeh intreeset stod. heta tiilen på helspänn. Efter Kinn-.
årps tvåmåls-letlning i pausen såE man dock vå.råt det lntade, och
efter 3-0 var saken praktiskt taget kla,r. Planens fra,mgångsrikaste forwa.rd var gåisternas cf. Göto Anderssori, vilken sva,rade för ett äkta hat-trick och starkt spel matchon igenom. Hela
Kinnarps-laget visade ott betydligt bättre spel än Sluta.rp,
Första halvleken inleddes gans- terberg visade sin säkerhet och
ka optimistiskt från båda hållen, awärjde. Tempot hölls matchen
även om det var lite nervöst. ut och de bästa situationernå, boKinnaxp fick först i gång sitt spel kades av Kinnarp, naturligtvis
och redan efter två minuter v41 med cf. Göte Ändersson som den
det klart för ledningsmåIet. Det aggressivaste.
var på en av Westerbergs långa f matchens sista minuter kom
utsparkar, som Per-IJno Guståvs- Hasse Andersson igenom och fällson ställdes ensam med Gösta des med straff som påföljd. DenAndersson, som inte hade någon na lades i nät av vy.'Bengt Hersvårighet att passera. Efter hand lmansson och därmed blev slutrekunde Slutarp _emellertid komma lsultatet 1-4. Kinnarp kunde lärnupp i en del anfall men avslut- lna planen som värdiga segrare.
ningarna var synnerligen okon- | Domaren Karl-Erik Hellström.
He'ilströr
Ealköping,

centrerade.

Göte inleder

får

överbetyg

för

sin

Geson

Sålunda hade såväl Ingemar

; Ivar

Ungh som sven-olof Johansson
bra tillfällen men mlsslyckades.
Man såg att det var mera varia-

Kring derbVll

Gusta,fsson, Kinnarps lagledare:
Det är klart att vi år
tä'å"3åå:
LTå":$1,#;r'glåi*t"'r
glada över
utgången. Vi hade
ra målet, som gjordes av Göte An- knappast
dersson på en stolpretur På skott resultat. hoppats på ett .sådant
av Gösta.Andersson. Det vår des- försvaretsBä.st hos oss tyckte jag
Bo Johansson var jäm-;
sa båda som var tongivande i_kedjan och g:anska svårstopPade. f te parhästarna i kedjan, Göte och

Slutarps försvar gjorde östen Gösta Ändersson.
Karl€n och Per-IJno Gustavsson Sarl-Erik Lunilin, Slutarp,s lag,^
vad på dem ankom men annars ledare:
är inte nöjd med
- Jag delnna
var det nog lite virrigt. I Kinn- lagets insats
gång. Det
arps försvar som täppte till bätt- brast mycket , på ytterhs.lvorna.
re var vb. Erland Johansson, hb. Spelet i övrigt var heller inte mycUno F'risk och ch. Bo Johansson ket att hurra för. Kinnarps. seger
de dominerande.
var rättvis.
Hellströni;- domäre:
och alslutalucll
avslutar II Karl-Erik
de bättre _matcherna jag
hat trick
l; -I" av
r andra perioden ko*-,tlu.S: |ffff. oå""tltff"låtT,Ti?å"}å;
""t"1 äi^*t;i;ffi;;:l
målet ga-nska omgående^och
f]_en lrattiis- ;ft."
denna gång av. cj. Göte
c ; ;; ;-'
_And,ersI
son. Bra spel i Kinnarps-kedjanlkunde noteias och fjär-de måtetiffi

10'00

å MöNARPS EGENDOM, SLUTARP varvid kommer att
försäljas 20-30 tnl. timotejvallar.
Till säkre kända köpare lämnas 3 mån' kredit' Övriga
vitlkor vid auktionens början.
JOROFORMEDLINGEN
FORENING

I

minuten;ä"#ff:l - rc
:1.#ä33.Tj'å.'å?'ö.tJ'f:å'"X'":
[l| St, hydrnfur
son, som därmed fullbordade ett

u. o. o,

kom

STORGATAN 12_14

i

tionde

I
l

|

|I

jmed motor.
hos länsskolnämnden om viss äkta hat-trick.
Vy. Göran Grahn gjorde PqTi I Z st. värmeledningspannor
ändring av skolskjutsorganisationen.
å'å?#'$ä"åå" äå"å'$t,J"ln",ttl' .(kökspannor)
Till skolkökslärarinna antogs a*f fo*eiog en del omplaceringar I r st. varmvattenboredare för
* till ingen nytta, oeh något I värme.
fru Stina Molin, Göteborg. I men
spel att tala om blev det inte trots I r st. 3-fas ventilationsfläkt.
Ekarps småskola
skall
två
fortsättningsskolan
detta. Det brast i all synnerhet på
kurser anordnas under tiden 22 ytferhalvbackarna, vars matning- ii
GTISTAVSSON
indragas jan.-24 mars och 26'mars-6 ar till kedjan i hög grad sa-knade l, GttSIA
Björksäter, Kinnarp.
brytningarna läm- ir
ä^, 50 eller 245'
juni. Folkskoll. Stina Olsson precision. Även önska.
'r'et'
Frökinds skolstyrelse har håIr mitt",t .t ll
nade en del att
placerades
Ae
löi
lönegracl
16,
perioden ebbade i viss mån l{innlit.sammanträde. Vid sammanjan. 1961. arps offensiv ut, och Slutarp fick
trädet meddelades, att länssltol- neklass 1? fr. o. m. 1
visst övertag i spel, men liknämnden i Skaraborgs län ej Slöjdundervisningen skall un- ett
som i första halvleken var avslutfunnit skäl för ändring av det der kommande läsår omfatta ningarna-under aH kritik. Farliga
löverklagade beslutet att små- fem avdelningar i manlig och var dock fortfarande Kinnarps
skolan i Ekarp skall indragas fyra avdelningar i kvinnlig anfall. I 30 minuten kom t.ex. vi.
Kjell Johansson helt fri men ösunder läsåret 1967/62. Med an- lslöjd vid Kinnarps skola. Vid ten Karl6n räddade.
skolbeslutade
tedning härav
1Börstig inrättas en manlig och
StraffmåI
styrelsen att kommande läsår len kvinnlig avdelning.
Kinnarps mål var
En hörns. vid K
förlägga en folkskoleavdelning I ttt vit<. småskollärarinna vid I Eln
i

skall

av Slutarps b?ista
Ekarp. I samband med ned- lKittnu"p. skola antogs småskol- ,nå8ot senare enperiod'
wes'-:'
-1'4""-: delna
"i'i^'* rr:.i'r men
läggningen av Ekarps skola be- liåä;;M;;*;ä*H;;;;ärari4nan Margareta Hermans- |ichanser
slutade skolstyrelsen ansöka lson,
ion, Kvånum,
Kvånum.
I

till

-,'|

I

i

tzls-U.

Skatteunderlaget visar betydande okning
Besok i Floby och Kinneved

10 procent t Falköping
Störst ökning i Frökind
I)e kommunala förtroendemännen kan räkna moil - och
en ganska betyilanite ökning av skattekrafgläilja sig åt
- börjar sitt butlgotarbete för nästl år. Skatten, när ile snart
tekronorna visar genomgåenile en gläiljanile tillväxt. Enligt
det sammandrag som nu föreligger från häradsskrivarkon'
toret rörantle utfallet av årets taxering ökade antalet skattekionorna inom fögcleriet meil drygt elva procent. ['alköping
från 600.184 i fjot till
visar on ökning på jämt tio procont
660.219

i

år.

-

Även filertalet lantlskommu- na noterans alltså relativt betY-

ner visar betydande ökningar, i
flera fall långt över de tio Procent. som förefaller bli det vanliga i år. Så noteras exempelvis
för Frökind en öBrling På hela
18 procent och Vilske har cn

ökning på närmare femton.

Vartoftia kommer därnäst metl
över 13 p{ocents ökning och för
Mullsjö noteras närmare 72

Från de finska gästernas besök i Floby kyrka' Makarna YiiKrekola och fru Anna Tengstrla.nd studera'r eft s'k' votivskepp'
som förvaras i kyrkan och som enligt traditionen är en gåve

från kejsarinnan Katarina II av Rydsland till den under
talet vittberömde naturläkaren >>Sven i Brå'gnum2'

1700-

Fnökind

ta

Ärenden:

1. Bordlagda frågan om

red-

skapsskjulet vid' kYrkan'

2. TilHäUigt lån ur

Enskilcla

gravkassan.

3. Tillfälligt lån ur Bellinders
foncl

till

bostältskassan.

OriIf.

läsdagen avslutas

kl.

10'30.

Elever i Börstig t,illhörande
klasserna 3-6 läser i EkarPs

I fögderiet utgör totala antalet skattekronor i år 1.319.182
mot 1.186.533 i fjol.
Härnedan följer.en sarnmanstäIlning över antalet skattekronor I kommunerna inom fögde'
riet mecl församlingwis uPPdelning. Som jämförelse återges
fjolårets siffror i antlra kolumnen. I årets siffror har skatteörena ej medriil<nats.

procent. I Gudhem är ökningen
1960
drygt 9 procent och i Stenstorp Falköpings stad 1961
584.887
641.599
Falköping
mellan 8 och 9. Även för de utpräglacle jordbrukskornmuner- Friggeråker 18.620 15.297

I'astoratsstärnma 1Z-lg-101.
med det nybildade Kinneveds
pastorat, omfattande KinneFloby har en finsk faddero'rt som heter Siuri. För någveds, Vårkumla, Börstigs och
ra år sedan förekom en del besöksutbyten mellan de bå'
Rrismene förs'a.mlingar, hölls i
da orterr{a och nu har Floby åter haft besök från sitt fins'
rrråndags i Centralskolan i
ka brodersamhälle. Det är folkskollärare Jaakko Yli-Kre'
Kinnarp. Stämmans ordförankola och hans maka Eeva, banktjänsteman till yrket, som
rle, kontraktsprosten Erik Ma.lunder ett par dagar gästat orten. Paret Yli-Krekola reser
tillsam,rnans med ett hundratal andra finländare som juEt
mensten, öppnade stämman
och förrättade triin.
orr gästar vänorter i Skara.borgs län.
Antalet ledamöter i det nya
Mal'
kyrka
att
tack
vare
Floby
P'rostPa,ret
Föret beöktes
pastoratskyrkorådet
bestämdes
vår'
och clärefter ställdes färden till rnensten under krigstiden
till
åtta.
tre
ledamöter
varvid
oc}
barn
finländska
Kinneveds Prästgård, där'lant- dade fl'era
skulle
utses
från
Kinneveds
finskn
i
det
från
en
inblick
då
fick
Mikkonen
Harri
brnukare
församling, en från Vårkumla
fadderorten Porrrainen vistades språket. Hr Mikkonen medfölj'
församling,
två från Biirstigs
FlobY
på
i
rundresan
Malmensl'en'
rte sedan
hos ProstParet
församling
och
två från Brisnasom
trakten.
Språksvårigheterna,
nrene
församling.
Antalet suppvirl
Under innevarande vecka rar'
turligtvis gör sig rnärkbara
leanter
bestämdes
till åtta att
Kinneved
slaget'
här
oeh
gii,sterna i FlobY
ett besök av det
grunder som
kunde här delvis överbryggas' cleltaga i det för samtliga be- utses efter salnma
sökare ordnade >länsProgram crd. ledamöterna.
Till ledamöter valdes kyrkoulet>.
herden i Kinneveds pastorat,
kyrkovärden Herbert Anders.
son, Alarp, och kyrkovärden
EXTRA KYRKOSTÄMMA
Cad-Arne Adamsson, ödegårmed Kinnevetls församling håld,en. för Kinneveds försa.mling,
Läsningen vid Frökind.s sko- kyrkoviirden Erik Bohman,
Ies i Centralskolan, KinnarP,
måndagen den 21 augusti 1961 lor tar sin början månclagen Slättäng, för Vårkumla förden 21 aug. 1961 kl. 8.40. l'örs- samling, kyrkovärdarna Nils
kt. 1T.30.

Kinneued

clande ökningar Qenna gång.

S:a 660.219

600.184

Brismene

4.389

Börstig

9.462

3.697
7.857

Frökinil
Kinneved

39.448
5.877
3.860

32.340

S:a 63.037

53.409

Luttra
Vårkumla

5.909
3.606

Gudhem

Bolum

9.827

10.193

Torbjörntorp

1,2.571

11.546

ö. Tunhem
Gudhem

2.906
16.288

Ugglum

5.292

Bjurum

5.460
3.774
4.531
4.508
3.558

Bjärka
Sätuna

Hornborga
Broddetorp

' S:a

68.660

2.548
14.777
4.800
4.985

3.748
3.65e
3.884

I
I

3.3051

2.845'l
62.845
-_l

*o*sml"*ieta-sifr

Till suppleanter valdes köpnoan Göran Sandin, Kinnarp,
köpman Olof Nilsson, Slutarp,
oc:h lantbr. Sven Andersson,
Lofsgården, Kinnarp, hem.-äg.
Gusta.f Gustafsson, Glaskulla,
Danielsson, Grevagården, och Vårkumla, hem.-äg. Eertil BroPaul Gustafsson, VintorP, för berg, Sandhem, hem.-äg. Karl
Börstigs församling och kYrko- Lundgren, Döve, snickaren
värdarna Sven Andersson, Mil- Bengt Andersson, Dalbogården,

skola. Övriga elever hänvisas
till skolan i KinnarP.
lomgården, och Harry Larsson, och lantbr.. Arne Andersson,
Skolskjutsarna. går i vanlig Börs,trolm. för Brismene för- Angrimstorp.
ordning. Då så ej är fallet, har samling.
personligt mecldelande härom
utgått.
Rektorn.

1

Fotboll

Frökind

Vänortsbesöktxr'b\'

i Kinneved

_

från Pornainen

med två svensE{a rnästare

KINNEMO, KINNAE,P
söndagen den 20 aug. kl. 14

I

dag blir det stortävlingar i Kinna,rp. Kinnarps IF arrangerar
på uppdrag av Västergötlands Gångtörtrund årets distriktsmiisterskap i gång för seniorer, juniorer och da.mer, '

Norra Västgötaserien
AXVAI,IÄ IF-KtrNNÅ,Ni"

]

Västergötlands gångare gör upp

I Elsa Grahn behöver insen när,_ ll
pru""rtation.
*-*"'"" -av4'
Hon 'rqr
har s'qrrb
aldrig ]l Serietvåan Axvall
nämligen 20 km seniorer, 10 l*rr"
I sambancl med de finska kor,
l,::-,_ --- att
;. bli
bli
svensk mästarinna
km
irrniaray
rn
r*
:^:,:llyckats
juniorer,
km'
10
km
dame"
på Kinnemo söndag
vänortsbesölien i Skaraborgs
^--^- ""hio- ll{"*:t".ttt
lllj
och 5 km damer juniorer.
l(4:ai fjol och med en andraplace^
län 11-16 augusti har Kinne- rer'rva
h3I revansch *tt
1\å svenska masrare
mastär"- kommer
to-mer ir.ine som
såm tcästa
bästa resuttat),
resultåt) men
-o, llil . {ito*^".9 ;äåJ;i"iä"#rdå;
verl besökts av en representant att stå på startlinjen vid Centrat- lring
kommer hon säkert il t..å.".1ä
IDM-tecknet
skolan i dag kl. 16. Svenske mäs- latt klara hem i vantig gfdTin4 jl , oU"rr, då Axva' på söndag
lfrån Kinneveds, Börstigs och taren
Kinnemo.
Kart-Erik Hallin, Borås, I Starten går som sägt viO öen- li Sa"tu"
Grolanda pastorats fadderort
rrinnamcar'-h har
L^_ som
^^* L^r-^.^
bekant
på 20 km, *uä" Ntt*j]t'Jrr.tiä" "äåi'"-rä"ii,l"li:""ä ll Kinnarlselvan
ställer
upp
lPornainen i Finland. Det var arps
å.rr)s esen svenske
svenskA juniormästareirörlagd
i,,ri",*aJ"..l;l;i;;;^*;-,,, tiu rl1q.ey.9,
Tn_^^-^ D-i^*^_^
|ljnlett höstomgången iJörtroendeBrismene.llö?""iä-ltf;*,iå:ä,#å:i:#;;
lantbrukare Harri Mikkonen
j:"T^fj*:|l_'1T-""11" mot arvrienden srutarp. Nu bru_
jjl lH:-:,i,,,
- mititärtjänstgöring
f,fl?ät{r":',1"#:? i,"?*,å:i"
knalrestaden lnu
en person i framskjuten positivrisa _påhejningar för *, jll1 iå?
å','ffiäTä iåäl1ii;".'å,iJå;
tilr
Ition inom både ilet kyrhliga och åä ;'lTrå11'11.iiå3." favoriterna
; igi1gil::;;ilånnang, vnEn L4 LlVllvl
l;:::ä,,"3y.-gångarnä
t,Pr
li
il;g.
på
hemmaplan
"'u' 'l ket ju emellertid
kommunala
inte hindrar att
Kinnarp bryter det taresärtet. Laden 22 ougusti 1961.
som fick göra detta besöh här
om mästerskapen på ft:1.":l d*

i stället för kyrkoherden A. Päivänsalo, vilken på grund av
sjukdom ej vågade göra en så
Iång resa.
Pornainen ligger

i

mellersta
från Helsing-

Nyland fem mil
fors och har en folkmängd på
något över 2.000 personer. I
denna lilla socken vilar det inte
mindre än 66 krigshjältar under
de vita korsen på kyrkogården.
De penninggåvor på närmare
11.000 kronor, som översändes
från faddersortskommittön i
Kinneved, Börstig och Grolanda
under åren 1946:1950, har i

till att bygför samt till en

Pornainen använts
ga en hälsogård

frisäng på lasarettet
fors.

I

i

Helsing-

hälsogården finnes läkar'

mottagning, rådgivningseentral
för mödrar och barn m. m. samt
bostäder för diakonissa och
sjuksköterska.
Vid Sverigebesöket

har herr

Mikkonen bott i Kinneveds
prästgård som gäst hos kontraktsprosten och

fru

Ffökind
Frökind

J

Rcirrvlsr i S/tövde I'i:t";""**j:_:?:?,*,,"ff,;ål?:
att behållasin
ii _ .,_ (^,r--r___

II

i

Kinneveds kyrka, efter vilken herr
gen besöktes högmässan

Mikkonen fick tillfälle att hälsa
på nia.rga >fadderortsbor>. På
em, besågs Frökindsgården un-

der syster Ingrids ledning, och
som tolk tjänstgjorde fröken
Saimi Sintonen, biträde på hemmet. Det var många frågor om
svensk socialvård och sjukvård,
som Mikkonen fick svar på, och
över lokaliteterna uttryckte han
sin stora beundran. Söndagseftermiddagen ägnades bl. a. åt
besök i Vårkumla,. Börstig och
Grolanda kyrkor.

_

i

;vertabellpoängför,

iJl",::'aqr,ä.låffi;i'"1,t,,:l5;
skormatsedern' i::":jy:::p
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sfordå0.'
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för tr'rökind
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-"Xtioe"Matchen på Kinnemo börjar kl'
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sign.
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I
Tisdag: pannkakor, äppelmos.
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onsdag: köttgrotta, potatis, i iri.'ä"1äit"t#öadä.!i;'rö l:1,:::.H,,.X":*.le.ses
ll,överen,
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m
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1
stod
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Skolorna i F'rökinil
"1 .-"p1,
sept' rsor
1961 ui;ehatfi
uppehålles kyrt<otre.r_
ut. "
kyrkohelit"ll
.
ihatvleken
ro"ja" läsningen *å115:i
halvtek-ökad,e.Ingemarl
ökad,e.rngemar I detjänsten i Kinneveds pastorar
pastorat
H Il__I
::i:'"r'"
3"91: larvrex.
21 augusti. Eleveri-"0:t1'_111,;l:l1ih^llt__o:?
tint"skcitl av
kh.
rFägertinci,
''
sbvr+r.u' cuonem.
uuulrcr['
,g?
:-t!
--mv.
-;l*";i I utan chans för Vå.mb.s
hörancle klasserna 3-6 läser
'9n
I u"o' öppen fredagar 14-16.
bjöo få
aer
piiu*p, skola. övriga
I
L-Ii*::,1.1t"g*
bra anfall av
men det fanns
Kinnarp. I iv""i.'i"gä" Våm:b
Pastorsämbetet.
hänvisas till skolan i rz:_-^-i;;ä;;:.;;"ffiä;
I
--"äit.
Skolskjutsarna går i vanlig ortl- | a;vstuta rla
äiä"r,tiiät
I
I

ning.

$Iutarp till Vårnb

t 7o

bana. SlutarP å sin sida förlorade
som bekant På hemmaPlan mot
Kinnarp, men värre än förlusten
var att elvan visade föga övertYgande spel. Dsl vilt säkerligen till
bättre takter för att betvinga för-

ortslaget

från

Skövde. Chansen

tz(g-61'

Kinnarp utan'Slutarpsglöd
klarade inte svagt Axvall

iaskade förra sPelomgången

att betvinga själva serieledarna
Illvåkers IF På de senares egen

I

Gästande Axva.ll serievann i söndags med 2-1 över Kinnarp,
som för dagen ej spelade med samma gnista som tiiligare.'Kinnarps övertagri första, halvleken borde resulterat i ett par måls
utdelning. Nu slog Axvall i stäUet påpa,ssligt bollon i måI från

nära håll på ett av sina ströan fa.ll untler Kinna,rps-pressen.' ntt
oavgjort resultat hade legat inom rlickhåll. Gästerna spelade in

sin halvtidsledning i 16 min, gen. vy.

Efter: 2 min. spel i andra halvek återställde Gösta Andersson
:rdningen 1-1, men så småning)m
övertog Axvall kommandot.
blanda sig i toppstriden, och därmed kan man sPela lite mera av- Kinnarp saknade dock inte möjigheter; bland annat hade Göte
Geson
spant. 11{6-51.
vå vackra skott, medan Kjell
rumpade ett gott tillfätle. Då 14
nin. återstod gjorde gästerna 2Som. minne av besöket i fadst!'ax efter en utdelad varning,
derorterna överlämnades till ron gjorde
hemmatåget nedslaherr Mikkonen bl. a. en tavla i let och stillastående.
färg av vardera Kinneveds och
Gästerna hade sina bästa i bake försvaret samt i de båda yttVårkumla kyrkor samt de vackarna. Högerinnern var den
ra bildverken Västergötland, en 'erkligle
speluppläggaren. Kinni
rapsodi i färg, och Sverige
,rp kämpade överlag tappert,
peciellt i första halvlek.
färg.

finns dock. och vid tidigare dnatcher mot Våmb just i Skövde har
man hävdat sig ganska bra. Nu
finns det inte stora ehanser att

-

"tt därför att skriSlutresultatettom

I

MalmenSlutarps IF möter i eftermiddag
sten. Lördagen och söndagen Våmbs IF på bortaPlan, där chanvar anslagna för vistelse i vän- sen till poäirg kanske inte är så
orten enligt på ort och stålle ut- stor, om man ser till de båda laformat program. Genom välvil- sens senaste resultat. Våmb övermed

ligt tillmötesgående från redaktör Bengt Ingvar Ekman fick
herr Mikkonen på lördagen följa med de finska gästerna i F Ioby på en rundresa i Floby och
en uttrakterna kring Floby
giflykt som var synnerligen
vande och värdefull. På sönda-

g:et verkar förfoga över spelstarkz
lmannar på alla punkter, äch inget

I I

glöden från de två tidiga- I
r H-.9"
höstmatcherna varit via tiv,
le
.ade Kinnarp klart vunnit mathen, eftersom Axvall fö1, dagen
rte övertygade.

Charles Johansson. Falköpins.

ömde inför en publik pa
00 per'soner.

om[ri;e-

FL'

I
I

I

I

i

Elsa Grahn och l. Klasson
svek ei i Ki"lurps,I)Ivl-gång

Söndagsskolorna, sta,rta,r sin

Många söndagsskolor

Skolmatsedeln
för Frök'ind 28 aug.-2 sept.
Måndag: fattiga riddare.

km. seniorer, 10 km. juniorer,
l0.km. damer och 5 km. dam-.

äppelmos.

nrost senap,

De två deltagande svensk& mäs-

Onsdag: [<ött- och grönsakssoppa. ostsmörgås.
Torsdag: kålpudding, potatis,
lingon.

tarna Karl-Erik Hallin och Ingemar Klasson, båda SK Svängen,
Bor'ås, vann överlägset sina dis-

tanser med god_a marginaler. Sålunda var Karl-Erik Hallin drygt
tre minuter före andre man På 20
km., medan Ingemar Klasson, f.
d. Kinnarps IF men under sin för-

Fredag: kokt fisk, dillkaviarsås, potatis.
Lördag: risgrynspudding,

sta militärtjänstgöring tävlande
för Boråsktubben, nådde målet
vid Centralskolan nära nog sex

material

i bruk. Detta

Svenska Älliansmissionens predikantkör en sångarresa med början i Falköpingstrakten.

den-

na gång blev 59,31 min.
Ingemar Klasson, svensk juniorLagtävlingen på 20 km gick till
mästerskapens mest framgångs- mästare förra året, tog DM-titeln
vid mästerskapen i Kinnarp.
rika klubb SK Svängen, Borås.
Resultåt:

20 km seniorer: 1) Karl-Ilrik
10 km rlameri 1) Elsa Grahn,
Hallin, SK Svången, Borås 1.40.45 Kinnarps,
IF, Kinnarp 0.59.31
2) Bengt Gustavsson, d:o

tim.;

söndagsskolsångboken

>Nu sjunger vi> från tryekeriet.

Söndagsskolorna i Kinnarps oeh
Slutarps missionshus startar höstterminen på .j:5.

Slutarp-Fröjered

Svenska Alliansmissionens prqdikantkör på sångalresa, i
Västergötland.
I början &\, september gör

Elsa Grahn var som väntat suverän på ds,mernas 10 km och lade ytterligare ett DM-tecken till

samman-

hänger med de nya textserier, som
det stora flertalet av. de kristna
organisationerna gemensamt utarbetat och nu börjar använda. Dessutom kom under vårmånaderna

och

korvsmörgås.

minuter före tvåan.

hösten.
och

tar i

med höstterminen åtskiliigt nytt

Tisdag: varm korv, potatis- den nya
gurka.

juniorer,

tid

skolorna startar för

26lr-bt'

Våstergötlands gå.nga,re avhöll sina distriktsmästerskap i
Kinnarp i lördags. Fyra miista':
re korades på sträckorn"a 20

sina föregående. Ilennes

hösttermin.
Den tid är nu inne, då söndags-

Frökind

Kören består av 25-30 pasto-

Jumbo-laget F'röjered är söndagens gäster på Tångavallen i en
match, där hemmalaget av tabellställningen att döma är klara favoriter. Men bottenlagen brukar
vara svåra att tas med och detta
fick ledande Ulvåker vidkännas i
söndags då tr.röjered överraskande vann med 3-2, vilket innebar

att

serieledarna detroniserades.

Svenska Alliansmissio- De1 finns all anledning att varna
för underskattning.
urluersxarrmng. stuf,arp
Siutarp vann
Vann
nen. Studiesekr. Veiner Zimrner- Ire|
gren, Nässjö, är körens dirigent. iklart i Våmb förra omgången och
Slutarps missionsf örsamling och I detta får anses som en oväntad
efter de senaste bakslaKinnarps SAM-församling står ] framgång
som värdar för besöket i Frökinds gen. f söndagens match ställer

ier inom

2) Maj-Britt Andersson, SK
3) Arne Svensson, d:o tim.;
Borås 1.01.28.
Svängen,
kommun, där sånggudstjänsten man upp i samma slagordning
d:o
4)
Holger
Freij,
1.44.43;
sist med. undantagt av högerblil fitrlaCd tiu Kinnev:d5 kyrka. som
5
km
GuIl-Maj
damjuniorer:!1)
1.51.10; 5) Åke Göthblad, Tibro
ytterpla.tsen, clär Åke Karl6n träBorås
SK
Svängen,
Svensson,
AIK. Tibro 2.00.46.
oer rn
10 km juniorer: 1) Ingemar 0.31.55 tim.; 2) Birgitta AndreåsDonrare blir Bengt Johansson,
son,
d:o
0.35.34.
Klasson, SK Svängen, Borås
Falköping.
Lag 2O km: 1) SK Sviingen,
0"51.24 tim.; 2) Sven Ändersson,
Reservlaget möter på söndagen
1.43.48;

Tibro AIK, Tibro

0.57.37.

Borås 5.09.16 tim.

Ilkedalens B på Tångavallen.

z"t[s-

Sydafrikanskt besök i KinnarP.
I lördags kväll hade Kinnårp
besök av den sYdafrikanske evanselisten Eleanor Masombuka, som
kommit tiil Sverige På inbjudan
av Svenska Alliansmissionen och
dess ungdomsförbund.

I missionssamkvämet i missionärerna Birgit och Bror Alvekrans. Fru Alvekrans och Eleanor
sionshuset rnedverkade också mis-

z6{r'61.

$lutarps seger på B mål
borde varit ännu större
I{ela 8{) blev de6 till hemmalaget I söndag:ens ma.tch på Tångavallen mot bottenlagef, Fröjered. Trots den höga målsiffra,n visa,des det inget stort spel av Slutarp. som lätt kunde öI<rt rnåTens
anta,l 5rttertigarg. Et dåtigt försvar i Fröjered bäddade fina lägen
för hemma,Iagets kedja och dcn förr så säkre måIvakten Eskil
Andersson stätldes utan chans,
Redan i första minuten tos Slut-

ar'P ledningen på en frispark av
visade sig vara förtjusande sång- Bengt.Herman*sson, och tio minusenare blev 2'-0 med skott av
are, då de lät välljudet strömma ter
dels på zulu och deis På svenska. Ifasse Anders$on. Dbnhe. spelade
Mecl utgångspunkt från bibeiordet vy. med viss framg'ång' och utgjorde tillsamrnans rned Mats Än>>Jag skattar mig lycklig>, berätkedjans bästa ving. Ddn
tacle fru Alvekrans fängslande dersson
senare svarade.för 3*-0 i 14 rriinirfrån sitt liv och från albetet På ten
och;min. efterfick man .chan-'.
missionsfä1tet. SYskonen Britt4-*-0 på .straff. Denna lade
Malie och RaYmond Karlsson sen.till.
medverkande med frisk och med- dock Bengt Elermansson inom

föra F röjeredsförsvaret. fngemar
'Ungh kom in i bilden efter pausen
utan att spela någon dominerande
roll, och Bengt Hermansson hade
förvånansvärt svårt att ta sig förbi den .reslige stoppern Sten-Åke
Kar16n, vilken tillsammans med
hh. Fotf .Tnl^*^-^'.'

r,,2y fö",s1,a-r,'tg

staikaste kort..Slutarir ökade till
4--0 i a2 min. g.^rii.r r.,.:'i-jl An:J^ :.-ln

r.;;lrli't

Geson.

61.

i"-.-1.

-" ^'--.1a

föl"

sjätte målet i 18 min. eiter ett

räckhåil för målvakten. .Gästårna meilinstlrk av Ingcrn:.',:' Ungh som
ryckande sång och musik. Bror höll
spelet uppe rätt hyggligt, men gav 5--0. Matchen tenderade att
Älvekrans svarade för avslut- deras
kedja törmådde inte skapa hårdna till och gästernas vi.
ningsorden.
några farligare tillfätlbn., Hy. Ljungblom ådroe sig en varning
Vid avslutningen redogjordes I{ermansson
visade dock ibla-nd och hängde på utvisningens brant.
också för Planerade möten den gamle,
men kom i allmän- Åke Karl6n svarade för 7-0 efter
närgraste tiden. Söndagsskollärar- het tilltål(ter
korta mot Lennart Pet- 25 min' spel och målraden avsluna s-amlas på onsdag kväIl till förtersson, som gjorde en övertygan. tades i 40 min. av Hasse Andersberedelsemöte för'terminsstarten de
insats. f Slutarps försvar gjor- son, som lade en hörna direkt i
i söndagsskolan, som börjar sin de för'
Per-IIno Gustavs- må1.
hösttermin nästa söndag. Söilda- son ochövrigt,ch.
vh. Kurt. Karl6n gott ifrån
Man får dock inte dra för stora
qen den 3 septerrber inbjuder sönsig. Ingemar Lundahl och Sture växlar på segern mot Fröjered,
familjeutflykt
en
till
äassskolan
Hjelm kom inte upp i sarnma som deklinerat betydligt.sedan titili Mullsjö. UV-kåren börjar sitt klass och
i målet stä,lldes inte ös- digare besöl< på Tångavallen.
18.
k.
på
tisdag
ihöstprogram
ten I{arl6n inför några större proDomaren Bengt Johansson, Falblem. Åke Karl6n spelade höger- köping, hade ingen lätt uppgift
yttcr med viss framgång, även om men skilde sig hyggligt från upphan hade be.svärligt mot det hård- draget.
Geson

Fotboll
Tångavallen, Slutarp;
söndagen d,en 27 aug. kl. 14.30.

Div. V, N.

Västgtöaserien

F,RöJERNDS IF
SLUTARPS IF

Kl.

10.30:

EKEDALENS IF B
SLUTARPS IF B
SIF.

FOTBOLL
å l{innerno, Kinnarp,
lörilagen den 26 aug. kl. 15.00.
MULLSJö TF B
KINNARPS IF B

Fotboll
på'Kinnemo, Kinnarp
söndagen den 27 aug.

kl.

13.30.

NITTORPS IKÄSARPS IF
ÄIF.

----

-

-zqTi4t'

:

SVENSKA ALLIANSMISSIONDNS

Dålåg Klnnorps:kedia

sd ng

KinnarP fick återväntl:r' hern
från Töreboal6 I lörtlags utan
nå.gra PcängPinnnar i hagxget'
Illernrnälaget triunrferadi' näm:
"..rn med-{-l etter 2-l i haivtt^o.or"r,

g^ts-

uo.

halvlek
en verklig
lka iämnt. Kinnarp fick"p"t"t
lb'""ilÄt""t, då vi-' Gösta Anders]<uno-e
! son redan i första minuten
ledningen.nej
xt""urp
ig"
1t.9,
|'nii -*...r

2

J

nålt"jtt;alvlek
kom Töreuoda
I
lrt" he,'.r' ^ ''!-''rr och kunde
lr.n
I göra
till 4-1'
- t ,.segern
. .. (, u. ,: hal da och ruf|
de båda ha'cIfiEa mrt,.'hen spelade
--.r.--^.^',-.,
^ rr lrr'
l;_'-:..
i
Kinnarpslaget,
bäst
r.i"x
.i
,"'ars
iiir
lxeoj'r uouk 1öi ctegLli i::'( st:':l
höstföregående
från
igen
lXantt^.

B.g. tröskverk
till salu"
Tel. 100 Kinnarp. tl{6-lol.

och gröpkvarn

Trlt.6l,

I llorlandslingon
I

Ordf.

l(innarps

,

"lq,-lÄ.

l

NT0-förening

FAIK-elvan med 2 reserver
i " lokalderby" på Kinnemo

håller möte i föreningslokalen,
Kinnarp, onsdagen den B0 aug.

kl.

På sörrdag förrniddag blir tlet en spånna,nde uppgörelse på KinFAIK gåstar Kinna,rps IF. Hemmalaget har revansch
att fordra för udtlamålsnederlaget i våras och troligt är att det
blir omvända siffror i morgon.

Kinnarp stäl1er sitt starkaste
lag på benen, medan FÄIK kommer med, två reserver: Hasse
Eriksson och Lennart llermansson
är förhindrade att spela. llrsättare på vy. blir Inge Källström, och
Henry Nordmark rycker in i halvbackskedjan.

Matchen

är oerhört viktig för

F"rb"ll

i tabetlen och båda lagen
är indragna i bottenstriclen. Det
gäller för den bleka FAlK-ked.jan
å Kinnemo, Kinnarl,.
att blomma uPP ordentligt, om det
l(inutdelning
någon
skall bli
På
söndagen den 3 sept. kI. 10.15.
nemo. Trots den tidiga sPeltiden,
kl. 10.15, bör det blir bra Publik,
FAIK-KINNARP
då matchen är att kretrakta som
ett lokalderbY.
tr'ÄIK avreser kI. 09.15 fr'ån
äng före

båda lagen. Kinnarp ligger en Po- Odenplan.

Lagen på Kinnemo söndag kl.

--10.15
Offiaiellt om Frökintl.
, Av 1961 års årgång av Årsbok för Sveriges kommuner
framgår att Frökinds kommun
vid årsskiftet 1960/61 hade en
till 129,9 kvadratkilometer uPP-

KINNANPS IF
L. Vesterberg
E. Johansson U. I'risk
Ivarsson Arvidsson G. Ändersson Gösta Andersson Torstensson

"

gudstjänst

Skolmatsedeln

för Frökintl 4-9

sept.

Måndag: korvkaka, blodpudding, lingon.

Tisdag: köttbullar, potatis,
rödbetor.
: korvsås,.potatis,
råkost.
Torsdag: ärtsoppa, ostsmöiOnsdag

gås.

Fredag: fiskgratin, potatig,
gurka.

Lördag: grönsaksstuvning,
frukostkorv.

gående areal samt 2.022 inväna'
re. Av arealen utgjordes vid se-

Domare Kärl-Erik Nilsson, Skövile

naste jordbruksräkning

W. Dyberg L. Andersson B. Lövgren R. Markrud I. Käilström
P. B.jörnberg B. Green H. Nordmark
f. Pettersson S.-E. Hettler'g
J. Andersson

vt4_51.

$lularp

- Kinnarp

Söndag 11 Söntlagsskolans faMåndag 19.30 Sånggutlstjänst i Kinneveds kyrka. SAM:s pre.dikant-

rniljeutflykt till Mullsjö.

kör sjunger. Missionsoffer.

Frökind

elq-q.

Ansökan om bidrag

till

en-

skilda vägar skall senast den 16

sept. vara inkommen till Frökinds Kommunalexp., Kinnarp.
Blanketter för ansökan erhålles
från kömmunalexp., tel. Kinnarp 53.

52,7

kvadratkilometer av åker. Taxeringsvärdet för de skattepliktiga fastigheterna uppgick förra
året till 14,37 milj. kr. för jordbruksfastigheterna (varav 2.08

FALIiÖPINGS AIK

i Kinneveds kyrka.

Svenska Alliansmissionens predikantkör. som består av c:a trettio man, kommer att svara för ett
prograrr med körsång samt solooch duettsång.

i biloriente-

ring i Habo nästa söndag.

Å. Torstensson B. Johansson G. Grahn

Söndagsskolorna i Slutarps och
Kinnarps missionshus har på söndag kl. 11 gemensam familieutflykt till Mullsjö. Resan företases i bilar.
På måndag kväll hålles sång-

20.00.

Påminnes om BM

nemo, då

iokomrner freclag.
Gunnar Wilgotson.

Familjeutflykt och sånggudstjänst i Kinna,rp-Sluta,rp.

Centralskolan,

20,00.

KINNARP
I

i

Kinnarp, fredagen den g sept.
1961 k]. 19.00.

Alla hjärtligt välkomna!

I

- r r:liI;ri LL'

matcher'.

Kommunalfultmäktige håller

sammanträtle'

Körsång, strängmusik, duett- oeh solosång. Missionsoffer.

I

tttt,

f

Frökind

Ewdsti iircster

Falköping, tr'örsamlingshemmet, tisdagen den b sept. kt.

|

h--'

lniDgc;r r)i1ci

Sammanträden

Kinneveds kyrka måndagen den 4 sept. kl. 19.90.
Floby missionshus tisdagen den,5 sept. kl. 18.00.

ledkuitt".u och lite tursamt ta
l)'rl5c'

I

R,EDIKANTKöR

inbjuder titl

I horil Ttlnohodama$ch

i

.

(cirka'30 man)

milj. kr. utgjordes av

skogs-

kr. för andra fastigheter. Skatteunclerlaget inom kommunen
Två Slutarpspoäntr1
enligt 1960 års tåxeringar ut"lq-q. i Weirner-mötet? gjorde, exklusive av staten till. slutarp har i morgon en svår I skjutet belopp' 5'34 milj' kr"
match db man på bo'rtaplan -o- | 0. v. s. 2.567 kr. pr invånare.
ter rtr'Weimer, ett lag som man
i I Det kan nämnas att för hela rivar det genomå?l: i{å'l.å,jlkets.randsbygd
'. l'åffirlli":åliå
pr
skatteunderlaget
snittliga
besöket för två a"
I
' hemmalaget
""årn';*"",å;
med 2-1.
Laeei hlev I invånare 3.131 kr. Av de i komd.å_ tvåa r__serien och uppflytLades
o
I munen ingående församlingar-rtjll
div. IV, där sejouren, do-ck en- na hade ,-vrpqb
v"v
vvu till
ertt 0,?9
dast blerr ett-årig. Nu.sladdal ra- II l-'.1,."',]-v Börstig ett
get-i kön;å-;rE-*";;-;"'ö | milj' kr' lppgående. skatteunväl knåppast saminä slagkraft, I derlag (1.840 kr. pr invånare).
vilket det senaste resultatet 1-9 I Motsvarande siffror var för
mot ulvåker skvallrar
Brir*urr" 0,87 milj. kr. och
P9!!-r
bör dock inte föranleda 9T:
någon
un- l
derskattning. sr"i""p .o*'f6y1;; | 1.967 kr'' för Kinneved 3,23
rande får räknas soå aspirant til | lmitj. kr. oeh 2.981 kr., tör Vårde-n slrrtlig:a segern i gruppen frar
I lkumla 0,86 milj. kr. och 2.061
all anledning att se upp tn:g
su*t tör Luttra 0,59 milj.
19Idagens motståndare. l
ändrinsar i det ras
Jlå:
jered med 8-0 i senaste
""-'i?Jå
spelomgången är inte att

vänta.'

I

im.

ilr... och 2.868
I
I

|
I

kr.

,

(PRK)

i

l

I

I

s/?-61.

-tt

Kinmarp och F'AEK delade poåÅngexl
Många målc]eanser på båda hå$len

Slrrturps (l-(!-${,gr{o
kunrlc vrril strirnr'

>Lokaltlerbyt>> mellan FAIK och Kinnarp spelades på Kinnemo i söndags inför en fåtalig puttlik
man hade nog trott att stårre delen av befolkningen i samhället skulle infinna sig. l{atchtiilen
-och regnet kanslie hatle sin inverhan. Resultatet blev 0-0, och man tlelado alltså broderligt på
poängen, Båda lagen hade yppertiga tiilfäIlen attr näta, rnen ack vad det brast i avslutninga,rna.
Om resultatet är intet att säga, I{ade någof av lagen vunnit så hade det skett en orättvisa,

ertrn hn.r inbrirrga.t sq,x ;xriirlg

Första halvleken vanns klart av kämpa-match, bör väl efter detta bellen, och den kanske var bäst
Kinnarp. De farligaste och end.a få fortsätta med A-lagsspel. P. som skedde att man delade på
rejäla rnålchanserna kom från Björnbelg på andra halven var in- >>pinnarna>. Poängen var värdedet hållet, frånsett Bengt Löv- te så bra i första halvlek, men full för båda lagen, och kanske
grens lopp i halvlekens mitt. Kin- hans andra ger hollom godkänt detta kan bli en injektion, framför
narpsforrvards hö1l alltså Jan An- betyg. Kedjan ha.de sina bästa i allt för FAIK, som det inte gått
dei'sson i l'AlK-buren i arbete, L. Andersson och B. Lövgren, me- så -bra för den sista tiden.
Domare i matchen var Kårlmen de lvckacles a.ldrig överlista dln R. Markrud inte uträttade
Erik Nilsson, Sl<övde, och han
honom. Irlä.ra var det emeUertid i nåfrot som helst positivt.
Kinnarp ligger således fortfå- skötte sig bra, frånsett någ;ra un6 min. då han medelst en benparande en poäng före FAIK i ta- derliga avblåsningar för offside.
ra.d fredade målet.
I FAIK ,iar det framför a.llt
*"påssninssspelet som det syndades

med. Lätt räknade är Je

pass-

clq-6t

Slutarp-Kinnarp får
i
sista etappen äv VA
n::::ti*"",**?-:fi*il:Tjl-l i
ninga-r som

till rätt

i fiirsta halvlch kom

'

adress.

Det blev emellertid nåsot bättre

I

l.iade hand om spelet

vatten- och avloppsanlägg nir;gen llör, ltirin*r,1.r.--.!ilirr.ilr.1r
riorl. lrämnas t<an rtano al".i äit I I 8ir 1u snart mot sin fullbor datt. V.id sill. sntrlrir;;rit.riide i
g]t kväil arlLog
antog -ö.rOKInqS
Frökinds KOtlltllt.lllillll.lltlltiiil{l.1rqf
kotir*rlrnnlfnllnliitrr{.i,qr Alll,t'Opl'a.rerrt,r.oprc:Bensl Lövgr2n
Bengl
Lövgr2n vid
tiltiiitlen
vid två
t"a-iiiii;l'il"
Ii go. 6v:ur
varlå .qott-som ensam. med Kin- I nör för femte och sista el.nppen rrv VA-lrrliig*r:irrgcrr i
n2rp,små.lvrhen L. Vestberg, nrf:n ., de båda Samhällena.
Enligt -arll-r*t.ii*t.r,r,elsfll:i rJ{jh lrolr1urlrill*
vid håda tillfr!lena kom bollen rrtt
nämndonc
fÄreroa
or{na-',t^+
,,, $krinslilr
L!,..,,.,.. {.:r:rltr{'irtl-I.jtrliti'i{-1,
t,
uo-"ruu€rls förslag antogs
det ilr,
,i
ha-mna iltanför de magisl<å srctGöteborg,
avgivna
anbudet
på
1,1S.i100
kr'.
na.r.na. Rotf l.rrarl<rud ;;;-";å;;
fint framme på ett Källströtrt-in-rrärr"i, Hela
u-r^ r.ledningslängden är cir-. Arhclss{,yt"olserr ltit'
vr.r'Llcri
li.!srr men o:1.så.han =rä"
, ka 1.?00 meter. Et,appen berör| ot,h nvlopl.i firk. i rr1;irdl*g ltl
.ji;i ri""ro.
Kir.narp hade liksom FAIK ett 'i skilda, till största delen bebygg- rrl.xc kunl;r'olJlrrrl. lijr 1.rl:r1*nr.
hra försvar, rnen med kedjan v,ar i'; 6r fastigheter
i samhällena. En*
det,I , '.,:-.
dot
Kanske lar det
det sämre
sÄmre bestä]lt.
bestäl]t Kanske'.'ar
I
rr""r,.,--:rr..,,r--.' '..
Iå*.lvttril,i*rrb'rggr
'-,-L
länsarbetsnämndens
ligtbeslut |
F.Altr(:s goda ror*rru"Så"i"'Jil i I
..
".
!'ullmäkiige
L
får
LdL
arbetena
druuLErla
omedelbart
urrreqeloal.L
gå"
.q*dlirin(iii clcn'
nåsot ordnat ked;;;- Ii Ii I 6dL
satte stopp för
för något
| . ' ""'""':^'rdrr*visir;nslr*rii.1,l*Isen
L.
. ,4('lLl
";ä;;i
(let
iSånesättas. Man kan vänta
i:snet Dön
Den som uträttade
uträ.ttarie
der nytnvt- iI Ii igångsättas.
väntn s11
ifri;n:lagd* r'*visionslr*rii.1,1.*Isen
attift'ttmlaSdii
iespel.
tiqaste i I{innarpsked.jan zar cf. I I det påbörjas om någon vecka, I Irir Stificlst'rr l{.yrcshnst.iidrlrs
Göto Andetsson' som bt
är klart. r',rtltrskrrpt'r {iil l!r{iir ,,, 1, u.u ,3..-,-l?.ll i l när entreprenadavtalät
, p|al<+rskt ti.qet varie nickdunll i I . , ,
i:--;;,:: -;^;:- :.-:".' I
lmot Bengt Green i rari<.-r.åis i l*|t y-r9.rteckna detta utsågi3:rtie rrnsvii.r sl.r'iirtr. Iinslnacler'irletta koä han atdris loqs f-å.n I lfullmäkt,ige hrr Elof Rehn och I Ir:t Llel lrjillr'r'srlrlr b#liunl, drll
."1 i hiisl*s fiircli.qstij,lliil h.r.rdc.f,.r"..
lGreens trägna uppvaktning. \ty.i lBengt Samuelsson.
,Torstens.on"är.oekså:1to
:,i1,,.1, ,, - ,-, ,,-1,n ,.,.,,i,1',,,,
niilsianbudet
är
arbetslidep:
"il."l i I
jesi<i,r1rpriulr.
til ;it)tj.ooii r:.r'. l{r:*
;;:1:ilX"..å,itä:'å"ff;'.T-,'11:jlr.9. "u.1t"". Man kan nog
f
iotf s5- | ! räkna med att arbetet kommer l sprlrhankcrr i l.'rr)kiiiririg had*
l.r-,rrisk som utmärkte
"iä
,19i".21i6 kr,
lkert försvarsspel.
I il att forceras så att anläggningeyl 1 lon1 liilr upgrlr:ril.s
II I

de farliqaste anfallen ""1^':':tlt:1"
i denn.r. no-

I

]

I

i pÄIK

hos

Ii1j3=1i*j

"rr=rörsvarssper
FrlIK
|
ö;.;;r;;l<acle med ett verk- j

,

ligt bra försvarsfDel orh den do- | I f
mincrande var ch Bengt-_qi:::
planens

i

särklass

, iii,r
-) I itr'l

"on,
Ivarsson,

K.

Johansson,

G. An-

dergson, G, Andersson, R. Ärvidsson. Match i Skövde kl. 15.30. Ai-

resa

kl.

14.00.

Kinnarp B: B. Ändersson, M. Johansson,

K. G. Ahl, L.

Johansson,

H. Karlstedt, L. Thor. T. Torstensson, E. Martinson, F'. Torstensson,
K. öhman, B.-O. Persson. Match
lördag kl. 15.00 på Kinnemo mot
Blidsberg.

m fiir*sii k ri ngnn;j,rrrnd.
!'ör }'riikinds viclllo*rmnrrln
skt.tllc del. inris:bii,rr-r rir nriurlrd
gcmen,s*mL rnrcl l';rlliiipinr.:r
g {lrua 11$å

för I'rökind den 11-16 sept.
Måndag: potatisbullar, korv,

sl.lttl och (lrrrJhr:nrs hornmrrn.
li'ttlhnri.ktig* 1-rcslii{ rri,l viii.;t
rti Iir:nl.aktrxan f iir i,r,tl rnt:d rc-

lingon.

Tisdag: köttfärssås, potatis,

.

16*0 i

ij

ntålkvclt"

;iijt'i-llrie. 1{a.n otnt:lla

r

följand{:

l
i

'

:

l,rrgrt speiad(] lll:,/ckel lrl'a föts.å hllvl{,ken. dl} vi tog k:dninilen

i

i1

-neil ,{..--{}. tr)fter i}åusen bl*v inte il
lr:nririansrn $å st$r, Jrlr grund av ii
rtt Sttur) lljelm blcv ju$terifid och: i(

iIl{ int:} r.n yltr.l nl;rts. Il.rts Årrlör:cs*n fiylti,ides nrr snrn hnlv-

it

var ilirnt0 I(tn't Kn.rlen lt
rch l{irssr An(lcr.q$on clen hii,st;l i j I
;iind:1fonr pir.a. W*imel httr gått t;
illbrkä hetydliqt nelinn i vår'ns t
rch var lqltrt. sä.nrt'e iin Fröj*r*d. '1
rilL:k r)oh

ir'silil ,l',t viu |ft"t |lilrnl,,t trl i '
i[(lelkil.nl, öch hemmå1åt{fts enrla
.*r'kliglr fittilehå.ns vnr' en stliåffl;l*r'k sotrt (lo{ik nri}jö^ii(l{:s. "{v vtl?il

råkost.

fiir l'rlki)pirrg r"rr:h
drvli* fliilnrt r]!:n fn

Onsdag: fiskbuliar, potatis,

I

nål rivtit r,rl* Bfngl l'irrnllt.llt{l,on
'ör tlo riånrt. "ukr ld*rlirn. I{itsse

Äniier'sson ni:h fngrurrr" Uilgll rlt,l,

,
,

,

1&i'd0l i|..

\,t_Lt.
SAM:s tysklandsbuss för

f\ktinghjälpen

gör nästa vecka en

insamlings-

resa. På denna görs också uppehåU vid Kinnarps missionshus onsdag kl. 13.30 och vid Slularps missionshus

kl.

14.

Missionär Wilhelm Dreier, som

i flera år varit ledare för Svenska
Alliansmissionens flyktinghjälp,
medföljer bussen på insamiings-

resan. Behovet av skor, kläder
och sängkläder är fortfarande
stort, då flyktingströmmen ännu
inte upphört. Kontanta bidrdg
mottagas också.

Kinnar$Ds lF
håller möte å Nya pensionatet
tisdagen den 5 sept. kl. 21.00.

Alla

fotbollspelare uppmanas
att infinna sig. Tränarfrågan.
Styrelsen.

>/q-u.

I mån ornqnfi
l*^*'^'

IVOLVO. T 31, med hydraul
IFARMALL, M, med hydraul
i JOHN DEERE. AR
samtliga tr.aktorer i gott skick
säljes eller bytes.

Tel. 132 50. Efter kl. 18.00 försäljare T. Andersson, tel. 126
Kinnarp.

pr"osen1.nu1.er

(,iitdhnrrr
frv- .q.0rn*-'nf;i.ltlr fijl'rililtIins,sn i'i. rnrril. l-lt ssdci l.:lcv ii fi mnt rr r.i:ll -

apelsinsallad.

Torsdag: spenatsoppa. ägg,
ostsmörgås.

Fredag: pytt i panna, rödbe- k:rs:i'i l liitlirrp \
tor.
Lördag: nyponsoppa, skorpor, korvsmörgås.
j

;rt itt-:

1

r

{.1

Skolmatsedeln

|

I

holn,

!"T-spilr't t.rg kcr-itåkt lrlcd lågleriarr:n, Karl-tltik Lttnrjin, för at.t
Iii. rlerlfics syn pil söndilffons upp-

,it)-pr.ocelr1.i*.ri inl.i.:ciinilqsl;r-

"1

Vesterberg, _8.
Johan5son, U. Frtsk, Å. Torstensson- å.
B- Jåhansson,
Johansson. 'c.'crahn,
G. Grahn. e.-l
B.

trh

'i,;j]';,,;-l,X,l,li;;lil,,l,i,ii]. l;i,;"i

|
|
-S.
rämnde aningen trättre. Henry jjViil seminariet i Karls{,aal
j dt-'u 1 .jilfilari ,tl{iil ln|r!1'tils i
wor0111! som åter giorde enlf rra" pa
0"" z-a"ig,-ioLur.orra-| v*rJc korrrnrun r:n sjii"i;liiltl lliir'ilrarlinjen intagits tt. go Jo-|rrrikrin*striininc.l. Ålt*rrla{ivl .liirrr
q
cn
uol'.
hansson, Kinnarp. ".
l.komntttner
,tt" ingiir'.i
IAGUPPSTIIININCAR I i I
|,:rclt r*mrnt s'inkkrs*ii ..'iiliir *;r
I

A: L.

I|r lVtimer. Il,{'$ultå,tcit $krrl:s
till {i*{1. Dt trc srntste tnatlh-

'

l')

8eg, IRAI(I0RIR
[,,r.rii{,rirrr,rrrrnrrrl
ll
Itr'rÄlcin,l
r('^rrrrr <U-W.l
-\'l-p", II r' i,,,-,ri,,,,,.t
1.,,,,.-,
-i"
i'tr
,1,..,r
I
.,.
'""" "'ir
iFERGUSON, bensin, med 6
ri'r11i.'l.s oitltl:'grtttis;rl.iott flrjr.r

or""#llXlf;llll tjl

re. Av breka|na Jrlde Pottersson' l [
E. Hel.lberg var den sist- --

Kinnarp

silrtllrrl) vann i siitrdags ånyn
rn stcrucg*r, dtnrul Hång nrot

,

1q-6L-

g års ST0
snäll, pålitlig, fullt enbetskörd,
til'l salu. Tel. KINNARp b.

2

iq-br.

st. vävare

helst med n ågon vana, safnt' en spolare,
omg. hos

tzt

Slut

16-77 år,

anställes

Ulvåker stoppade

BEöDENNA KAELSSONS PLASTVÄVERI
Kinnarp.
Tel. Z0B.

Kinnarp overues'kade stort
-Z,-seger mot IFK Skovde

till 3-0. Denna
var åter Rune Arvidsson
framme och sköt ett hårt skott.
Det vr:r dock inte svårt för Stig
ökade Kinnarp

gång

Åhs att nå det, men han orkade
inte hålla bollen. Den rullade där-

för frain till vi. Gösta Andersson
sonr med ett jätteskott satte bol-

Frökind'

i

i

ANBUD infordras härmed å
Ieveranser till Frökinds kommuns ålderdomshem, Frökintls-,
gården, KinnarP, för ät7962'
|

lörldagens

l

1) Specerivaror
2) K:ött och charkuterivaror
3) Potatis oeh grönsaker

terna tagit ledningen med 2-0.
Detta förmåtlde aldrig hemmalaget hämta upp.
Några större invändningar kan
inte göras mot resultatet ävea om
det inte saknades chanser för
Slutaip. Å andra sidan visade gästerna ett starkt sPel och isynner-

Liirda.gens div. V-ma,tch på IP mollan Kinnarp och IFK Skövtle
slutade överraskande nog med en seg'er för gii"sterna,. I{innarp ledde rned 1-0 i halvlek och slut.resultat"et sta,nnade vid 4-Z. Rosultatet var fullt rättvist ty Kinnarp va,r laget med den hetare vllJan.
Kamraterna va,r dock lnte helt utan chans, men som vanligt sumpades ett otal fina chanser skriver sign. Zyp i VK.

halvleken gjorde vy. Rune Arvidsson 2-0 genom att dribbla sig
rakt igenom det stillastående kamratförsvaret. Inte nog med det, efter ytterligare. tio minuters .spel,

nlq-51.

fortsa,tta marsch mo1 tätplacering i serien och vann den viktiga uppgörelsen med 3-2. Rena
knockoutstarten blev det och eft€r fyra, mlnuters spel hade gäs-

w4-5t.

Andra halvlek började illa för
Kamraterna. Tre minuter in på

-bt'

rna,tch på Tångavallen, Slutarps

-

Trots att Kinnarp bara hade tio
man i matchens början så tog de
ändå kommandot. Efter tio minuters spel tog de också fullt rättvist ledningen med 1-0. Det var
cf. Göte Andersson som i en nickduell med kamratmålvakten Stig
Åhs knoppade bollen i måI.

t

psförlust
mot Ulvåker,3-2
ar

4) Ägs
5) Eldningsolja
Skriftliga, försegiade

I
I

i
I

I

I

anbud

märkta >Frökindsgården> skall
senast den 1 oktober 1961 vara
inkomna till Frökinds Kommunalexpeilit,ion, KinnarP. Antagen leverantör är skYlclig ställa
sig socialnämnclens föreskrifter

het första halvtimmen. Betecknan-

att hemmalaget hade sitt
första ,.ordentliga skott På mål
först i 22 min. Hemmalaget fiek
stäua upp nted reserv för Sture
Hjelm på vars plats Rune Sand6n
de var

till

rättvist. Den bäste, i det stundtals
bra spelande laget, var vi. Gösta spelade. Bäst i halvbackstrion vår
Andersson. Han är mycket mål- Per-Uno Gustavsson, vilken hade
farlig, vilket intygas av att han i en dryg börda genom ba.ckarnas
fjol g:jorde 38 av Klnnarps 60 måI. offensiva spei där särskilt IngeSäkert försvar hade Kinnarp mar Lundahl syndade och På den
med speciellt bra spelare I mv. kanten tillkom också samtliga
Lars Vesterberg och Bo Johans- mål. Lennart Pettersson klarade

eftemättelse bet. leveranser-

na.

tr'rökinils Soeialnämnil

Fotboll

sig rlock hättre_genom s.in snabb- |
son.
på Kinnemo, Kinnarp,
Karl6n gjorde gott
Mv. östen
Östen riarl6n
KamratförSvaret, som spelåde tt.i.
het. rot".
ovanligt dåligt, hade sina båista i ifrån siq och kan inte lastas för I sörtdagen den 10 sept. kl. 13.30.
vänsterförwaret. I kedjan fÄr mä]en. I liedjan var vänstervingen i
TIh{ftELE GIFbara G. Ilermansson godkänt.
Mats och Hesse Änclelsson den I
,
Bra. tlomare var Henry Lager- fr'ämsta titl3i'ngen i spelet, medan |
ASAR'PS
IF
Åke Karl6n påpassligt gjor'de båda I
gren, Mariestad.
målen från sin kant. Dnon Bengt |
ÄIF.
I

Hermansson-Irr.gemar Ungh hade I -..:ingen lyckad dag.
lt

"ttq_U.

--

Hårda ticler stuntlar

för

]

Fntihind

:,Siål.Tii?" H*äJ:ä.å:L','iå*
I
dominerades av de snabfrä yttrar- lJ -samt
treLundgren
na ram och
ll Uppgifter
|

Slurtarps'elvail

målsskytten Per-Erik Johansson.
len i nättflket.
Hasse Palm qj.grq! i_"ITränaren
i
Tångavallen
spelas
match
På
Kamraterna gav inte tappt utan
då SlutarP möter serietrean så en viss nytta som tillbakaclraP.-G. Johansson kunde sticka dag,
Båda lagen har samma sen center. r försvaret kä;fri.
emellan med att reducera gäster- Utvåker.
poäng, men da€lens gäster har ffivil-;;.- iiti matvaxten ove

En för slutstriden lretydelsefull

nas ledning med ett mål.

för allmän

jorcl-

bruksräkning den 15 september
ll fSOf, skall noggrant ifyllda sell

ll nast
., den 19
- september 1961' vall
"
llra insända till Frökincls Kom'

målskilina,d. Slutarp har se- frya?n. hb. Nord samt ch. Ekman. ll munalexpedition, Kinnarp.
ett tillfälle veFkade bättre
Från avspark gick Ulvåker-upp l
måI, medan
minst
Kommunalnämnelen
riens
kamratförsvaret dåligt samlat. Ulvåker harinsläPPta
mest direkt och tilltvingade sig en nor- I ==----_
i
sär'kl.åss
de
Detta utnyttjades av målfarlige vi. gjorda. Vid vårens besök i Ulv- na som blev första målchånsen. r
Gösta Andersson som elegant föråker segrade hemmaiaget meq
vandlade resultatet till 4-1.
4-0, va-rför Sluta,rp har reva,nsch ;ä'ä Tåä'."ffi"å#'i31,ffi;å:
TO

Vid

åinnu

I

F em minuter före full tid tog en
kinnarpsförsvarare med hand. Då
det hela utspelade sig inom straff-

;

att ritkräva. De tre senaste matcheina för hemma.taget har givit -sex

I

f VStf ö

och två minuter senare overrumplades Slutarp försvar och 0-2 var I i välpressade balar säljes under
ett faktum. Några större chanser I september
månad vid
ått ändra på, desså siffror fÖre | ^AB
- - -Karbo
Torvströfabri!
slutarp
hade
Dausen
I
|

och 16-0 i målkvot, och de
området blåste domaren straff. poäng
fått
sIäPPa till detta värdesom
nät
av
Densamma slogs elegant i
i form av mål och
tillskott
fulla
"åpp"ril""'
Lars Dahlqvist.
poäng har varit de tre botteniagen. öch det tåg ]tterst nära till för I
Huruvida .den nuvarande formen o-3. Tjugo minuter in -På andra I
38 mål av 60!
räcker även rnot topplagen kom- oerioden kom första reduceringsGästern-1. som'utan tvekan var mer dagens mateh att ge cn fing- målet, vilket gav hoPP om utjäm- |

Kinnarp.

-

Tel.

19.

I

ri

I
I
A
ftlllt ervisning om. Fln intressant UPP- ning. Ätta minuter san'ra
'r
nun.q0felte
görelse kan säherligen emotses. emerlerdd vi. rohansso-n- r;;m;; I
Laget blir troligen identiskt med och gjorde 1-$ oeh
c.tiurouget stutarps
Möbelin.ae"na
""5it',,?,tJ5 |I aGtri,--sGtnrv
'6t'
föria söndagens. dock tt,gd ett a.rp återigen reducerad,q^^vll*31
rrar
åas
-'-;"
urv-.kunde
I
;.:
minuten,
poerlf
38
Hjelms
i
skedde
-i"oit -ått
Kinnarp utan
frå,getecken för Sture
konkurs vitl vartofta
stauntngen.
hålta
I l:|""*:,i.
åker
medverkan.
från Skövdematehen?
Domare blir HarrY Thiei, FlobY. r,ä-*urusut i matcfienå "i,ii"r.å" i 3åi, iätä"[f,
n"ffiå1"""Tir Harry rhier, Frobvx'örs a borgel
KinnarP reser i dag till Skövde
'ä
| -***"q"9!"1
Kamraterna'
söndag
an
sig
ta
Redvägsderhy
dår
;,
för att
I låilffiffir,r#?1i,"1å1'ä"1_å3fr?:
Hemmalaget, som llgger i serie- 1 -den 1g tn8usti1961 kl. 11.00. Bö:
Kinnemo rnatcharena
-topDen, endast två Poäng efter le-dan-de dxvall, blir ingen lätt uppPå söndag blir det RedvägsSom
eift för KinnarPsPojkanna.
nämtar
Då
på
Kinnemo.
derby
1"ffi:l{åii""mä:"å:.]ä
[tekant delades Poängen i förra
lige4 Åsårp emot Timmele för en
konkurs€n införas i f'aköpings
Slutarp,
Tångavallen,
veckahs nlatch mot FÄIK och vi-dust om de två seriePoängen' ÅsTid:hrng,
sar man inte bättre t kter i l{innarp har revansch att fordra sedan lörclagen clen 9 sePt. kl. 16.00.
arpskedjan dennx gång. . . ja, då
fa{köping den tl juti 1961.
de båda lagen möttes i Redvägsi
Skövde'
inga
btir dei
Poäng
vånn.
Timmele
då
mästerskaPet,
Konlrulsdomaren
Norra Västgötaserien
Kamraterna- från Skövde visade
Då de båda lagen möttes i vårveei r'iktte målaptit, då de i förra
oilvt'r-srtltatet
blev
omgången
fTLVÅKNRS IF_
ikan äwaraÄde F"röjered med ?-3'
g;oit. kt. 13.30 på söndag sker
lLvckas Kinnalp ta en Poäng får
SI,T]TARPS I}'
li
avspark,
loö u^ta nöjda. Samma elva som
Börstig
emot
B-lag
tar
Åsarps
I spelade moi tr'AIK får' föl troendet'
på söndag kl. 10.30. TiPset bör bli
Reservl ags serien
l"'"it vi får väl hoppas att Göte An- I rrinst för heinmalaget.
in- I
I å""t.ot och Co har siktet rätt
Söndagen den 10 sept. kl. 10.30
I ställt.
.
Folkabo lF-Slutarps IIr
cllt

ver

bät.'ii'e laget, vånn alltså

ålffffiåfff;

;;'
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I

I
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INSÄ*t

$äso l|gE||$

jutstråkigheter.
Skolskjutsen från Börstig till
Kinnarp har tidigare kört fram
till Axtorps bY för att hämta UPP
barnen därifrån. Så har skett i ett
Skolsk

da

nstilf stä lln itt ga r

Fotboll

å KINNEMO, KINNARP
söntlagen ilen 1-? sept. kI. 13.30

i Ftireningslokalett, $lutarp
30 sept.

flertal år utan olägenheter, m€n
från och med detta läsår måste
ett fåtal barn från och med fem-

i ståillet cYkla
till Ätarps korsväg. Avståndet
från korsvägen tili Äxtorps tidigare vänclplats är 2.170 m. Enda
motiveringen för omläggningen
har varit, atl Börstig-barnen ej

-

21 okt.

-25

nov.

-

26 dec. 1961

-

VEGBY FK-ÄSARPS IF

5 jan. 1962.

te klass oeh UPPåI

onödigtvis skulle köras denna omväg. En mycket svag mgtivering
för att i stället låta andra barn
cykla samma väg. Skulie det gäl1t
att åka till en fotbollsmatch eller
något annat nöje hade säkert en
mångdubbelt längre bussfärd inte
avskräckt något av Börstig-barnen.

För barn i fjärde klass och ned-

åt ordnade skoirådet för transport
denna vägsträcka en privatperson, som med sin personbil för en
mångdubbelt dyrare kostnad än
den reducering, som bussen gjorde

för sin kortare vägsträcka, sköter
denna transport. Äkberättigade
barn i. denna bil år inklusive biiägarens dotter i sjätte klass 7 st.
barn plus förare. Vad säger Sta-

tens Bilinspektion om en överlast-

ning av detta slag? Är bilen besiktigad såsom skolskjuts, och är
den försecld med nödiga varnings-

skyltar?

I

detta fall tages tydli-

gen inte alls samma hänsyn

till

dessa barns säkerhet, som hänslrr

Itagits tiil Börstigsbarnens ovilja
jatt
åka denna extra vägsträcka.
Vilka följder skulle inte en'olycka krmna få med denna bil ?
Hur bittert måste det inte kännas i ett barna-hjärta för dem som
nu måste cykla och som genom

AxvALL ii
TILL TÄNGAVALLITN

sERTELEDANDE

f .sin näst sista hernmarnatch,l
för året tar Slutarp emol blivan- ll
de (?) seriesegr'arna Axvalls IF i ll
en uppgörelse, som spela,s på i i Skattegården, Vårkumla, onsdagen den 20 september kl.

I

il;l-';

I

till

bortförklaring' av fak-

ta kommer jag att bemöta. Kan-

ske kan skolrådet ordna ett tillrättande utan att saken behöver

förar vidare.

Skolbarnsvän. -

r."l väI, hoppas
lYu",
I laget -'nåa-.i.ppeå.*x;;
inte låter överrr',*"liT*"; ll Mast<instrivning, grundkurs
;;i ö": il 90 timmar' Engelska, grundkurs
lrifn.r
jåker och rlå finns chansen att lj 90 timmar. Kurs i klädsömnad.
håua jämna steg . med. Äxvans_ ll SO timmar. Vävkurs 1b0 tim_
]
laget, som dock gjort sina bästa ll *^_
matcher på bortaplan. Det €fätter ll ^^''''
att håtla ett öga på gästernas ll Ev. kommer också kurser i
snäbbe hv. Jan Äkesson, virken.är uoktöring och handelsräkning
il
:ååilJ3f X'åRH'å,ll',*"4il å* li att . anoränas. samuiga kursei
sammä tag som i förrå nitchen, ll börjar måndagen den 2 oktober
vilket betyder att Strrre lrjetm l' i Kinneveds skola, såvida inte
saknas i taget. Domare btir Kart j elevfördelningen möjliggör för_
Hauberg, Borås. ,rlr -,!
_ i *;åG ;in annan'niäi, i**
kommunen.

Deltagare i maskinskrivnings-

kurs skall själv medföra

: makaroniPuilding'

lingon, korVsmörgås.
Tisdag: bruna bönor. steht

fläsk, potatis"

l./.

falukolf,

:

En högtlräktig

kyrkokör

fiekfärskotletto4

potatis, tomal

återupptar arbetet torsdagen
den 21 september kl. 20.00 i

Lörtlag: lovdag.

Kinneveds skola. Gamla och nya
medlemmar hälsas hjärfligt väl-

komna. Nya medlemmar kan
hänvända sig till kantor Bengt
Kjellström, tel.' Kinnarp 197.

Frökind
i Frökind.

Yrkoskurser:

Under innevarande läsår planeras i Frökinds yrkeSkurser i

maskinskrivning,

kvigkalvar, låglandsras,
lu. Tel. Kinnarp 66.

engelska,

klädsömnad och vävning. Samt-

liga kurser börjar

i

måndage;r

Kinneveds sko-

la. Vissa kurser kan, beroende

på elevfördelningen, komma att

förläggas

kviga

till annan plats i

kommunen.

Anmälan

till

kurserna. skall

ske senast den 26 september

till

sa-

I

Ntnneveos

potatismos, gurka.
Torsclag : pePParrotskött
potatis, rnorötter.
Fredag

ma-

skin, som kan hyras hos Åtvidabergs, Falköping. Anmälan
till respektive kurser senast tisdagen den 26 sept. till Bengt
Kjellström, tel. Kinnarp 192.
Yrkoskurskommitt€r

Skolmatsedeln
för Frökind 18-23 sePt.

den 2 oktober
tblq^ 51"

r.rol{rrl(l

I

neveds skola.

försök

fl-- !! f _ . _ _ _l

f'ilq'6r #,1"'.=,ti");: Ji;;'#-'.J I
förra är ute efter lcvansch och
läven är lvungna rtt
;;;;; ] Under innevarande kisår pla'
"i"""
neras följande yrkeskurser:
I ska var2 såker på seriesegern. li
I

ler hördes någon från Axtorp om
saken. I{ig veterligt har inte heller någon i skolrådet barn i Kin-

Jag vill ogäma skapa någon - insändardåtiatt :öm-laken, men ett

20.30.

!

l

OnsdagJ: ungsstekt

väg tiu en bnsshållplats, vintertid
kanske ofta i sådant väglag att
inte ens cykel går att använda,
att förstå och få dem positivt inställda till skolarbetet, då de behandlas på ett sätt, som även av
oss vuxna anses orättvist.
Skolrådet innehåller för övrigt
ing'en ledamot från Axtorp, som
ktmde ta dessa barns parti. Ej hei-

Medlemskontroll. Välkomna

I

barn, som färdats onödigt lång

att få skol-

TOGDANS

I

Tångavallen söndaq em. Genomjl
förra speldagens förlust mot U1v- |
åker tappade hemrnalaget chan- i'
sen ått blanda sig i stliden om
seriesegern och det hela gäller i
I
stort sett platsen när'mast den I
I

Måndag

ansvaret härför eller

Kinneveds SLU-avil. anordnar MöTE med

I

att de bor bortanför tidigare
till bussens hållplats i korsvägen.
Det är lätt att skrivbordsmässigt besluta omläggningar, men
det är inte lätt om en olycka sker
med en överlastad skolbil att ha
vändplats har nära 3 knr.

ÄIr'

r

Slutarps IF

till

Bengt Kjellström, tel. Kinnarp
197.

Xdokenska
Ordinarie tjänsten som ko-

kerska vid Frökinds kommuns
ålclerdomshem, Frökindsgården,

Kinnarp, förklaras härmed till
ansökan ledig, med tillträde den
15 novem;ber 1961.
Tjänsten är placerad

l

j

löne-

|

1

Sökande som önskar tillgodo-

göra sig tidigare

likvärdig
tjänstetid för löneklassuppflyttning skall angiva detta i ansökan.

Läkarintyg skall företes vid
anfordran.

Till Frökinds

Socialnämnd

ställd ansökan skall vara Frökinds Kommunalexp., Kinnarp,
tilihanda senast den 10 oktober
1961.

Närmare upplysningar om
tjänsten lämnas av föreståndarinnan. tel. Kinnarp 260, eller
kommunalexp., tel. Kinnarp 52.

Frökintls Socialnämnd.
En högdräktig

SUGGA
KVIGA, KVIGKALVA&
lands.

till

1åg-

salu.

Tel. Kinnarp

FOTBOLL

i

grad A 5, ortsgru$p 2 efter
jan. 1962 ortsgrupp 3.

66. $lq-6|

.

z1/1-6t-

Skolorna i Frökind kostar
Slutorp
men vinst 2-1 for Axvall under nästa år 455.000 kr

Siluo tionsrikt

1

Frökinds skolstyrelse har hål- nal upptages till 19.012 kr., insammanträde. Skolstyrelsen ventarier och' mattransporter
beslutade att antaga ett anbud m. m. 2.328 kr. och ma\ or
om kontraktsservice angående till skolmåltiderna 40.000 kr.,

Axvall tog förutom en uddamålsseger vid söndagens uppgörelse
på Tångavallen ävcn ett steg mot en hågrantle serieseger tlock
utan att övrtyga i spel. Hemmalaget hade väl så mychet &v speIt, men fick inte ut något framför mål tt'ots att dlet fanns chanser.
En bittragancte orsak va,r naturligtvis starktr spel av gästernas

rqlq'

försva,r.

6t

lit

tillsyn av regulatorutrustning- löner till vaktmästare
en "vid Kinnarps skola. Folkskol-

'

En jämförelse med förrå

spel- det Bengt lrermansson som hade
omgångens gäster, Ulvåker, utfal- de bästa tillfällena till målkänning

ler till de senares förmån reat med några skott tätt utanför.
spelmässigt sett. Äxvall baserar Hasse Andersson hade ett skott i

stort sett spelet På den snabbe
hy. Jan Åkesson och när han som
här hölls ganska hårt markerad
faller i viss mån deras sPel sönder. I andra halvlek fick han lite
mera ytor att röra sig gå och då
blev det ständigt farligt. Förspelet till första må,let kom där'ifrån
och den avslutande passningen lades i nät av vi. Jan Andersson när
åtta minuter gått av andra halv-

överliggaren och Mats Andersson

ett hårt skott som målvakten tiPpade' till hörna. Lite snabbare

passningsspel i Slutarps kedja hade nog givit bättre resultat första

halvleken då man förlorade onödigt många dueller i kamPen mot
Äxvalls-försvaret.
I detta märktes förutom mål-

vakten även vb. Lindström, ch.
Holm och vh. Persson. Kedjån ha-

teken. I tjugonde minuten fick de sina fråmsta i inrarna Äkesson
Äxvall hörna från höger och uPP- och Andersson samt hy. Åkesson.
I Slutarps försvar får nog Perlägget därifrån slogs i mål av den
fullständigt omarkerade vy. Karls- Uno Gustavsson sättas främst
son och därmed var det 2-O till följd av l-ennart Petteisson, som
hade nytta av sin snabbhet i kampen mot hy. Åkesson. östen Karl6n kunde inte göra något åt må-

gåisterna.

['le'ra fina Slutar6chanser

Hemmalaget g:av inte hoPPet
ensträngningarna
kröntes med framgång i 28 minuten då Mats Andersson hittade
rätt med ett hårt skott. Något senare korn den för övrigt säkre mål-

förlorat och

len, medan Ingemar

Lundahl
släppte efter på markeringen vid
andra målet. Ytterhalvbaekarna
Kurt Karl6n och Sture lljeLm
gjorde hyggligt ifrån sig utan att
glänsa. Mats Ändersson märktes
mest I kedjan och av yttrarna hade Hasse Ande4sson de bästa

vakten Hårnborg ur spel vld en
trasslig situation framför Axvalls- framgångarna före pausen, memålet. men det väl samlade-för- dan Åke l(arl6n höll stilen hela
svaret redde upp saken och här matchen, Bengt Hermansson havar det yttert nära utjämning, HY. de liksom fngemar Ungh en del
Äke Karl6n som hela tiden visade tillfällen, men man saknade den

ett piggt spel hade ett skott tätt råtta genombrottskraften.
Ypperlig matchledare var Ruutanför och därmed sattes i stort
sett punkt för Slutarps chanser ne Hall, Borås.

Geson

denna period. Första halvlek var

!-r,

Frökind I t='t':j"Uå"j.1"åJifä1;"när
en

ilL

lvidssons besök ordnas

lärarinnan Inger Eckerlid beviljades tjänstledighet från 1 okt.

till höstterminens slut och som
vik. förordnacles fröken Maj

Neero, Skara. Det beslutades
att uncler höstterminen tillsammans med barnavårdsnämnden
anordna en föräldradag med dr
Söderlincl. Borås. som föredragshållare. Till kommitt6 att
ordua pregram för dagen valdes fru Maj Larsson, kantor
Bengt Kjellström oeh rektor
Georg A. Öhrnell, Av rektor
meddelade tjänstledigheter och
förordnatle vik. godkändes av

styrelsen. Skolvaktmästaren
Inge Eckerlid, Rörstig, medgavs

tjänstletlighet för militärtjänstgöring under tiden 25 sept.-21
okt. med fru Karitr Larsson, Ekarp, som ersättare,

Pokalsltiulning

För bestridande av skolavgifter till andra kommuner beslutades att hos fullmäktige begäta ett tilläggsanslaC på

Sönd. den 2419 kl. 13100.
Sönd. den 1i10
Stadspris.

18.370:20 kr. för innevarande
år. Skolstyrelsen beslutade att

speciell

kl.

13.00'

Kinnevetls SkYtteförening.

genom annonsering söka få
Kyrkskolan i Börstig uthyrd till
någon lämplig industri.
Följande förslag till inkomstoch utgiftsstat för 1962 uppgjordes: arvode till ordf. 715
kr., arvode till materialförval-

S.tYrelsen.
N,APID It_KINNAII,P B P-T
Kinnarpsreserverna gick' miste

orn serieledningen 8:enom att förlora båda poängen mot ett humör-

friskt Falköpingstag' Trots hård
motvind första haivlek giorde
hemmalaget 1-0 genom hY. SahIberg pa långskott. Samme rnan
gjorde i andra halvleken 2-O På
en nick från centerPosten
KinnarPs mål kom efter en
gratischans från en hemmaför-

taren 710 kr.,

Da_

19.333

kr., städerskor 7.150 kr., underhåll av fastigheter 15.000 kr.,
bränsle, lyse och renhållning
22.000 kr. och skolavgifter
17.000 kr.
På inkomstsidan berätrrnas
hyrorna till 10.000 kr., statsbidrag till lärarna 194.140 kr.,
byggnadsbidrag 5.127 kr., skolskjutsbidrag 39.760 kr., statsbidrag tili skolmåltiderna 9.500
kr., skoibiblioteket 1.100 kr. och
kompensationsbidrag 8.000 kr.
Den uppgjorda staten balanserar på 455.523 kr. Av detta belopp beräknas 268.127 kr. i
statsbidrag varefter återstår
187.396 kr. som beräknas'täckas med. skattemedel.

skrivmateriel,
porto, tel. m. m. 200 kr., resor
och traktamenten 3.000 kr., representation 200 kr. och övriga
kostnader 300 kr. Löner till lärarna upptages tiil 199.000 kr.,
vikarier 10.000 kr., kompensationsbiclrag 8.000 kr., fria läro-

arh-Lt. lmötesserie för pojkar och flickor,
I
vill ställa bibeln
lK-yrkoherdetjänsten
I en möteserie som
"Hr.
centrum'
missionen.i
m'
Andersson
Herbert
I
loch
f,. ledamöter i Kinnevel. ?'n L"|",t"ff ?äl"t1.-llä3"iläiit?å1
svarare. I Kinnarp drog hi. IvarsVårkumla församlingars kyrko- lrå"0åä*r."i"rna i sverig:e. Enba't
på sig en stor artretsbörda,
son
råd har tillskrirtit regelingeir ltrån Svensxa Alliansmiisionen är böcker 6.300 kr., förbruknings- men hade liksom övriga forwards
två
i
Sycltvå
Japan'
i
skottlycka. RaPid hade en
med anhållan att kontrakts- lqe-t ;ex:
undervisningsmateriel 14.000 ingen
yperlig mv. i Nisse Kvist samt
p'"-t." och kvrkorrerden, t låJ,itth"""*"tlf:"L*:iifJitlTä o.
kr., filmföreningen och film- , andra starka kort i hh. Kurt JolGrotanaa pastorat t. f. kyrko- lirä"ä:":", Doris tr'lorin. Dess- band 1.000 kr. samt till skol- lhansson och vi. Falk. Glädjeämpastorat
iir&cten i Kinneveds
lutbm väntal sönda.gsskolorna på köks- oeh slöjtlmateriel 7.000 I nen i hemmalaget var äverr Sahlatt få ttnderhålla ytterliunge Håkan Ludde>.
]Erik Mul*ensten skall utnäm- | tillfäIle
kr. Skolskjutsdrna kostar 49.700 ,berg samten missionär'
zrlq-bl.
Kurt.
rras till ordinarie kyrkoherde i lsale
kr. och till skolresa för klass
Kinneveds pasto- I
det nybiidade
ar? anslås 800 kr. Skolbiblioteket
, n--,:,!
Lrrrlrn- L
DKOlmatSedeln
-r,orr kYrkobeslul skall
Enligt r^^-r.,r
rat.
kostar
3.170 kr., skolhälsovård
lierden i Börstigs pastora'L lfc;r Frökind 25_80 sept.
och skoltandvården rn. m. 4.460
Skarabor0s
ttl.l
flVttas
l{enning Andersson
Måndag: pannkakor, äppei- kr. Löner till skolmåltidSpersoi
I
Kinnevedspastoratet,
cet' nya
] *or.
llT0:distrikl
skrivelsen uppges emeiiertid ] Tisdag : köttgr,otta, potatis,
att denne gärna ser att prosten I
råkost.
I

Nlal.mensten förordnas

rra

på

den-

tjänst.

|
]

söndassskolornas iapanmissionärl

Kinnarp.

OnsOag: grönsakssoppa, ostsmörgås.

t"::9:å: fläsk- o' grvnkorv'
notatismos' gurka'

un-|I Fredag: stekt fisk, potatis,
derhållesavsöndagskoiornainomi oepoarrotssås.
Svenska Aliiansmissionen' frökenl Lördag:.fruktkräm'
korv' 'ii^-.
Mai Davictssorr, xo**"""titt^ia"*ll
smorgas'
Da-l
arp nåsta vecka. Missionär
besöker

En av de missiqnärer som

"iå."o"

förestod det senaste året:

håller upptaktskonferens i lokal

Pilma bränntoru

Vinterny, KinnarP, söndagen
den 24 sept. kl. 11.00' Ordensråtlet representeras av Erland

från

Smålands bästa mossari
kan avhämtas under sept. ochi Kjellherg, Göteborg, och Lars
okt. mrånader. Vitlare upplys-i Esaiasson, Skara. "A'lla NTO:are
ningar kan erhållas av åkeri-r hjärtligt välkomna.

äsarna. ztlq-gl.
Tel. 118 och 205

Iiinnarp.

:
:

IfinnarPs NT0'föroning.

I

|
i
]
I
|

I

SLUTAR,P TILL SI(ÖVDE
rhar i

----T
-.

zilq-a.

"
i
västgötaserien
i fOtbOll,,.#';j1':åi;*:?i#F"ffh;j
u Ki,r,emo l5;ffi1ru"*,ffl '|å#å,[ffiJ Slutarp föll i Skövde hela l2-2
I
Sönd_agsskräll

I

den 24 sept' k'I
'n'oo' l:#-ir{å: #,":ä",#:H"3ftr .,-":l,J::J:ä-JJ;ff"T*;ää:'f""#;-Tlx1J"å,ilå'#läff1
I]s';no'se"
tatet 7?-Z för Kanrraterna säg:er det tnesta ottt vad sottt ltäntle
FROJEREDS IFåti Slrrt"rp ska ha.chans"," "tJ^lI]
pa planen. Ställningen i halvlel{ var 4*2 och i andra halvlek lekte
första hand seger i
i
fgrOias
IF
I
KINNARpS
ltvaa
--I
lsönaalens match' något som- int€
;å'::'#T:f.:T, Tlf'"T:i:':J'"":",""i:li;'J;fff::"::ä.*"i
den 23 sept k, 1b a0
I
låfäi1:tä#$[*ii
Kamraterna, var tydligen välbehövlig. r{an har blivif, lagets n;'c"0"u,*.,,
båda
r
de
kedjan.
i
visats
B irtitiltt*
rF-KTNNARP B
nonsucs IF-KINNARp
II nOnSffCS
ir'it1lr''
*:X!:-i-I:911:;"'f:oi*3 l33:"lli"I3
:I|Y:1^::YY:j*:,1T
kelspelare efter sina
matcher i höst, skriver1::^:'i:t,li*='::,:'"sign. Rållo i VK.
l senaste förlustmatcherna har man

n:l-t+fi

I

hållit spelet väl uppe' men avslutningarna har varit undermåligå' Söndagsmatchen bjöd på verkoch lig trevlig fotboll. Matchens första
lEn fättring på denns pun](t
]man kan vänta åtminstone en po- mål g.io'des av Gösta Hermansson,
äng i denna uppgö.rel,se.. Förmodli- r11utr"Slrtu.p kvitterade efter någ*"''lrli. aet inåa ändringar i det r, *i""t"r.'r matchens 14:e minut

I

I

1 Fortsättningen bjöd på r'en utIklassning och sifftotna I2-2 vi]sar hul övellägsna Kamlaterna
var sina motståndai'e.

]

mötte tog Kamraterns. ånyo ledningen. 1
söndagen motre
förta sOndagen
so- ftirta
lag som
Axvall. thlq-bl.
DJt var hh. Pege Johansson iom I

'- --€

2-0-vinst
mot Kinnärp
Jumboraget Fröjered överraskade rnetr afi ta båda poänsen
sönilagens uppgörelse rnot Kinnarp på I{innemo. Första, ha,lvleken
slutade måttös, rnetlan gästerna, i rlen anrlra t;";;;;-;;
bollar bakom L'ars Vesterberg i Kinnarpsburerr, Segeru får anses

rättvis då det Kinnarps*pel, särn uppvisidns inte pii något sätt

I

det segrande]

r,instsivande. r och m€tr tressa två poäng har Fröjererr chans
hänga kvar i dir'. V.

<Lnff

fr.4n

lifon

rtihLal

l
i
i

l

Frökind
I r$ll;1'l;$"m'aåii|lii+ff ll
Lrlc'01'
I x"';"lxåJ il? ää:Hiiay:i"ås;
passnrng
fiCk
en
som
i Josefsson
föf
MaSSpetitiOn
] irancttstarrermansson.
F !r, f, r_ r_^ _ _- _L - -I

t

I
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:1:c?-1!,11ry3.d9.:Il31p-'ldl:l::*
ocliistäuet för att sra enpassnlng ll?q:1,å:-":*:-ti::t1,1å:5;?i1"",1,"
let-vit3äitartt lag Slutarp mötte på
framför mål slog han på ett hårt I den välansade fotboilsplånen i går.
sLrrrvd+

j

T:tt viljestarkt IFKJag

Sa"mtliga spelare

var i
att i

hatvlek EflK NlalmenSten
i o-k"ing 650 församringsboi
"rlålr1?i?l'l""tr:tt"åfffäå::åpa
i antlra

l]tkl-".,.T1?s

I rninuten stog eege Johansson
ytterst när:a atr ta I även denna gåns va,, det vi. cun- I ::-*::lf*.f?,tåTi#llil.r tt'u
var'.y'ttclst.lälaa_t1ta1ävendennagangvar'detvi.Gun-I
i *r,'nu.o var
matchen,s början då vi. Inal Helmansson som nätadc. Iiur'ELL$LrvusUPPrrro!La^E!'
"å*åttstreckuppinättaket.
It"ani"gå;i-atäitenstorjr"åt"i.i;r*nui^""i.orisomnätade.
lersson lossade stora I Som vi tidigare nämnde var se- |i ^ ^
I Gösta Andersson
jkanonen, men borlen .i;s_"11'jr;a iq."
åen något mår borde tOOtlOfaaOOOOC
'äit.'ir,
j i ribban. I22
I 22 min. blev_Fröjeredl$.innar_n
blev Fröjered I Kinnarp
fått på sinz fina skott i
få_tt
tilldömt en straff. Vh. Lasse Jo- | första halvlek. Bäst i Kinnarp var
I

xrå"äffi [l I U Sf Otb O I
a$i;iJn::l;x
å,ll$,f*;p-:i-r,l*m
Även
i rortsättninge" 11,^.:*T*"i"-I'g::,11t:ö:::-.lf:.1?::t::,h i.
jbra.
I

han sig för utmärkta räddningar.

I kedjan var högersidan tillEtt nilt skott i ribban för r<iä.r-,.o--u". " *eO målgöraren de

alps vidkommande sköt vh. Göran i nästa.
Glahn. Den projektilen hade varit I Domare var Leif Lund, skövde-,
värd ett
på
ert bättre öde.
rri tyst i-{
borde försökt
rä.ökj att få
lsom
I

Tångavallen

I

I
I

i

I

Kinneveds pastorat'väcljar titi
att t. f.. kl'rkoherde

]

::q:"tigtt

j

IErik Malmensten i Kinneveds
i nr rI rörsamlingars pastora'u
i .u"ti'uis^es ti1 ordinarie kyrko],il;. Ja" t"a" årsskiftet, dä
il

* *fir.*'-r'i#

uvrpurso m.
lr.v*"r.""0"n ri Börstigs
''
''' fr.
pastorat
Heni ilag kl. 19.45. l'"Y'^"':'"'u
lförsamlingars
ning Andersson skall förflyttas

ffII
lt:ill Kinnved för att bli k-yrko"*.
" " VÄRSÄS-SLUTARP
åde.
ji:t
*;-;-"ö
lr.^-r^
i in+ -rrl.ir.-r^Ä^
Kinneveds
nybitdade rZinnarraÄ:
.
:"-:".
.'1".
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Xl'
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:"låt",l?å
ff
nades udd på anfallen. Kinnarps lfinns inget att erinra.
I =--__-._-:.*
',:::,%å"il'ä}l,,ä:",få,"å?f;lfå'":.'ä"å,;?TJ;ä:"m.Iövrigtlg:.oo.oli".i*"''o.,haremellertid
cf. Göte Anäelsson, som ivantiga I
Suiutus I
lkommit till petitionärernas
fail brukar vara ett stort orosele- i
liännedom att kyrkoherde An|
I
ment för motståndarförsv.arel lyckades aldrig komma f9:l,t
ikoherde Marmensten utses tili
l
]-]_.-_----...
-l:tl i^ --:
::?:Xh-iffiil1", Tiå;ä:Sål'ff"å; l
";;i;;" kvrkoherde i det nv.
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I mitten av andra-hah
|
vi. Gunnar rrermansson
-;;";""- -#JLåA
nas bäste rorward
H n ffiffi

;;T5l
- pu"-"-ll*Rrnnar'p anciraoe ,,,

ffif,f,
- -

,
uppställning och således fick Uno | |
fr-istr gå uplp som hy., medan ft"- | ming forsiensson
sattes ner so- I i
-D;;;il;ö;åä";-;#;
i;;ä.
ii
vare sig iförsvaretler liedja trotsl i

i
I
,. ii-| ----

mål kom 6 min, före fult tid och ]

.
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lördagen den sv
30 september
vvPwv.f,lvv
kl. 20.00

|

omplaceringarna. Fröjereds andra I

EE

i'i.,Jåi:Efl;iffi-',iirffi

MUSIK:
SIXTENS vrlrrD,Jrrrr!'
ORKDSTER

:ugskytte i Kinneved ,xlq- St.
Vid'älgbanan i Axtorp,'Klnneed, var i_sördags en rndividuelt
tävling i älgskytte anordnad. Jäla

och^I(inneveds jaktvårdsförening-

ar stocl s_om. arrangörer. Deltagan_

:_

FOTBOLL [r" r"i. - .- _ | * "t * * * * * r? * ] ä{,}Xs,,'å:""i:"i:,#ilq"::,,$
påKinnem.,*,.;; r,' d'r töp'r"llllflrl uco*
.

iöndagen den

-----

,*;" *uftil,*$äi*i:Hö]

"riil

1 okt. kr. 14.00.1i
BoRÅs crF-Äsanps rF, tors
li -l
ÅIF. ll

"::::
:"i:.
Möberqfförl
i

!":t*::'_
sr,u"rÄRp. I
lj -a O rer. 1?e Kinnarp.
C AlIt i nröbler och goff,

O gruppef, mattor E.

D.

wtq-6(.@ii
i

; " -.._"
ilans

kvällens

i sLUrARp!

SIXTENS spelar

ff:::'Jf:ä-nry;S;
ii il,Y,"å.'j;:
g;rqg joi,a'ssor,, nt,;;;;;; ää;
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il#'äi:#:?läi?X;jäi,1'
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Slutarpsspurt gav seger
Hermansson tvåmål sskvtt

Ltlo'-(ot'

Slutarp slog Värsås
i elliusmatch med 4-3
I tisdagenn el-ljusmatch på 'Iånga,vallen vann Slutarp tned
uddamålet av sju över div. VIIJaget Värsås. För närvara.nde
tycks motståndet från ett lag av lägre klass vara tillräckligt för
hemrnalaget som ingalunda ingav förtroende i denna uppgörelse.
En viss för'klaring tili söndagens 1 IIngh liksom Bengt Helmansson
debåctö i Skövde ligger nog i det ] är långt vid sida.n av formen. Det

spel som försvåret med Ingemar I vill till skät'pning på alla håll
Lundahl i spetsen praktiserar. Det j inom laget inför' de avslutande
är nog bra med offensiv, men det I seriematcherna.
måste vara en offensiv med måtta
Värsås överraskade
och det gäller att i första hand I
vär'na om det egna målet. Nu langenäm1 och presterade det bäsblottlägger man helt zonen fram- lta speiet med fin kontakt i kedför målet och jämnar därmed vä- jan. där' dock avslutningarna inte
gen för snabba motståndare. Per- stod i samma klass. Försvaret diUno Gustavsson pä stopperplatsen ] rigerades av nyförvärvet Rune
har därmed en synnerligen otack- ] Carlqvist och några svaga punksam uppgift att täppa till cle lttc- ter kunde inte upptäckas i laget,
kor som uppstår. Dagens över- I som i år vunnit div. VII Hjoserien.
J

raskning i laget var Leif irilips- i

Ställningen i halvlek vqr 3-2.

sons halvbacksspel och fråga är'l Stutarps måi gjordes av B. Herväl om inte han var nyttigast i la- | mansson, Ingernar Ilngh och Äke
get och bör få sin chans igen. I Karl6n samt ett självmål av ch.
övrigt får man knappast godkä.nt Carlqvist. För Värsås mål svaraoch beträffande östen Kari6n, btir I de hy. Sterne 2 samt cf. Rosendenne lägga lite mer allvar kra.korn ] kvist

Som

i tidigare maft'hlrr

k\g styrkan i kedjan på

:
Landet betecknas även som I

a J
--1--:
hög grad överbefolkat;
Ytvidden är ungefär som Sveriges
men
folkmängden uppgår till
i för:sta halvleken också lyck:rcles
med en del. Åke Karl6n svältes ut cirka 90 miljoner. Socialvården
på sin kånt och de bollar torr lc- är betydligt eftersatt. Fortfa:acle sig dit ut var knappast til)- rande är det familjen och släk:ättalagda för honom. Ingd-]nar
ten som har att ansvara för
denna vård i stor utsträckning'

väni;ter'-

sidan. där Hasse och Mats Artcler.^son åtminstone bjöd till något och

Fotbolf

Specialmötena för pojliar och flickor i lfinnarp-SlutarP vålbesökta,
Mötesserien för Pojkar och flic-

Tångavallen, Slutarp
söndagen den

N.

.

1 okt. kl.

15.00.

Västgötaserien

röR,EBODA
SLUTAN,PS

IKIr'

Reservlagsserien

kl. 11.00
Grolanda IF-Slutarps IF
Söndag

kor mottogs redan från starten
med stort intresse.
Missionär Maj Davidsson från
Japan svara.r för bibeilel<tionerna,
som den här Veckan hancllar om
lhimmelen, synden samt Kristi försoningsdöd och hans rippståndelse.

lVid det sista mötet beräknas misisionen komma i blickfältet.

Sluta.rp bröt deu senaste netlerlagsladen genorn vinst med 2--.0

i söndagens match nrot Törebo<Ia på Tångal,allen. Segern satt
j doeh långt inne och tlet var inte förrän i matchens 76 resp. 82
tltO-6L
I rninnl;, sorn de bå<Ia måten liorn till.
Dessförinnan
hade båda lagen . Flan för'sta l-ralvteken kan ani
I haft fina tillfällen att göra mål, I tecknas bl.a. att första farliga
nren hernrfralaget kiimpade till sig I målchansen t illföl] Tör'eboAa pe
I
ett visst grepp om spelet den sista I en fi ispal l(. Bengt Hermansson
I kvarten och detta kom att bli rrv- | l<om igenom försva.ret och sköt
'görånde. Annars böriade Törebr:da I från när.a håll i stolpen och strax
_i stor stil och de första femton I efter var I'öt'ebodas center i samlninuterna .qick i cletas tecken. lma position lren sköt utanför. I
lVlannalna i kecljan fann varanrlra I andla, halvleken fick Siutarp bä.tt-

brå och spe(rietlt högervingen med i re grepp om spelet mecl undantag
))l\{örter:> Bergqvist son.r snaotr I för en period ntitt i halvleken.
flyer vållade Slutarps vänsterför- | Töreboda. saknade dock inte tilli:ivar rrissa besvärliglieter. Framför'lfällen ocir hade b1.a. ett skott j
rnål gicl< det inte lika bra och l"rär | över{iggaren och sarnma sak hän'r'ar cf. Bengt Änder,sson inveckl;rd I de l-remmll.aget två gå.nger. För,strr
i någ1.'r situationer, som borde gi- jmålet liit vänta plr sig och det
vit resuir;at. Per-IJno Gustavsson | återstocl då av matchen fjor'ton
gjot de clock en av de bästa plesta- | minrrter.. Dctta var ingerr sdker'
,
i+ioncrna i försvaret jämte östen iledning, men när andra malet kom
i Karlen i nrålet. Backar n:r L":n- | sju rninrrtcr spnt re och sarnma 1id
i trart Pettelsson- Ingemar Lun- j återstod ntt spela rzar. saken i
clahl spelar många gånger opii- | stort sett klar..
I
nristiskt. lncn dpnnå gang gick d(t I Dom,rlen 1., nn:rr1 Poil,'1.{son.
väI. Av lrtter'halvba.ckar'na var iTidaholm, skötte sin uppgift bra.
I{ur1 Kallön dcn bättre utan att i
{i e s o n
I

;
i

dotninct

a, metlan Stul'e Hjelnr

hade en del felpassningar på sitt
l<onto. Sami-na fel vidlådcle ked-

jans spel och här var det " Mats
Andersson som syndarle, men han

var trots detta. tillsamma,ns

med

i

Hasse Andersson den mest aktiva

denna rlcl av irget. Bcngi Her- Familjegudstjånst i Slutarps
rna.nsson srzararle, för båda målen,
missioushrrs. Zfu-lol'

föistn direkt på hör'na och det
Den barnmötesselie sonr anotdandra på passning av Ingemar
IInglr, sortr i dagens match låg i nats gemensamt åv Kinnarps och
och jobbacle mela än förut i höst. Slutarps missionsförsamlingar och
Äke Karl6n på högerkanten hadc,r pågått en veckas tid, avslntades
en svår motstånclar"e i Töl'ebo{ias i söndags fm. med en välbesökt
vb. Åke Engvåll och kom sällan och andligl givande familjegtldsdc1

loss I Törebodas försvar rnär'l<tes tjänst i Slutarps missionshus.
Barnmötena har under vgckan
förutom den nij.mnde även ch.
Rune >>Bankarn>> Nilsson samt hh. varit mycket välbesökta och ett
Börie Franz6n. Den ungcior-nligr'r 70-tal barn samlats till valje
l<edja.n spelade b|a fotlloll nicn möte.
fran-rför' miil blev det sämre och
Missionär Maj Davidsson har
liksom i hemmalaget sumpade s med hjälp av flanellograf ber'ätclet en rnängtl fina tilifä1len. Cf. tat och hållit lektioner med barAnrlerssor] och hy. Ber'{lqvist var' nen onr Synden, Jesu döci, Jesu
de mest fra.mgårgsril<a

',-

Bibellektionerna har omramats
av sång, varjämte också små tär'-

- --r---:-

3tn,-bt,

lL??iJ,iJ"?'lä""' ,ål'lå::ä%"liil K;nnarp-fall mol }veimer
I kväll är mötet förlagt tiil

, a

..

fl;*#",1n;'"",1i:11",3**,1: 4-l elter överlag

.

skolan.

missionshus med Maj Davidsson
och Algot Karlsson som talare.

;äj11ffi:ån:åX"ää3T"H'",t"ä'"-

,#å::

i spel t*;,y'i, u;*:";,m:;,.

Weimer vann siffernässigt sett
en klar seger över Kinnarp med
På söndag kl. 17 hålles dess- 4- 1, men lesultatct är nriss\.isariutom ett missionsmöte i Kinnarps de. Det var Kinnalp, som stod för

i

uppståndelse, Himlen och i söndagens Sudstjänst berättade hon om

och medverkat med uppskattade
I "f"i3.1x*ff#f;Ii"::å?ä".

jerna är inbjudna, blir i Slutarps
missionshus på söndag kl. 10.
Missionärsbesök

Frökind

spelet, men glästerna hade en dag,

vänner har ställt sina bilar tiil

förfogande och kör't omkring och

samlat upp bam till mötena.

I såväl familjegudstjänsten som
i barnmötena har offer för mis-

då allt misslyckades. >>Otursgub- sionen insamlats.
På torsdagen besöktes Kinnben> framför andra var annarg
pålitlige Lars Westerberg i Kinuarps folkskola av missionär Ma-j
arps-buren, som borde tagit tre arr
Skolmatsedeln
Davidsson. Fröken . Davidsson
hcmmalå€iets må1. \Veimer giek in
i
Jamissionär'
har gerlat sgln
för Frökind 2-7 okt.
för att spela snålt och höll sig på
panunder5ä6år.
defensiven med påföljd ått gäster'
Måndag: fattiga riddare,
na
tryckte på a}lt vad de kunde.
Hon gav i ett flertal klasser
äppelmos.
på Tångavallen
skildinstruktiv
en livlig och
tåö;'^;;;m korv, potatis-, iåJåä,,**lili;";11X: il::*:'i:
ring av Japans klimat, folk och
mosr senap, gurKa.
bollen.
tisclagen den 3 okt. ki. 19.00'
levnadsförhållanden. Bl. a. beHemmalaget spelade hårt i
Onsdag: kålpudding, potatis,
medel.
överkant och tog till ojusta
o.iusta medel
BLID SBEIT,G-SLUT.4.RP
rördes skolförhållandena, varlingon.
I halvtid vsr
var ställningen 1-0 till
til
vid nämndes att Japan har nioTorsdag: kött- och grönsakpr,' w;t;:*är, xinrrnrp hacle oturen
årig obligatorisk folkskola. Re'
soppå, ostsmörgås, apelsin. att pricks överliggaren vid ett tillsultatet kan emellertid inte bli
Fredag:fisk,potatis,dill-o,ifä]le'.I.andrahalvlekökadeWeilysande då lokalerna får anses
lill,å;i;.'.'1ffå""?;1"#l;i;.
mindre goda och elevantalet i
Lördag:risgrynspudding, Ilä?i
ä
50
60.
uppgår
till
klasserna
korvsmörgås.

trl-lill$lnalch

kaviarsås.

i
I

t,

l'

llill

Åsarp

ttfi lrtina kläder

1rc"6t,

)an Åsarp och Kinnar.p blev en
]föga tilltalancle tillstäIning, sorr,
Srund av domarens inkompe]Få
I tens att leda matchen urartade

l
I
i
I

iill ojust och hårt spet. Sålunda
I
ri'lråste två Äsa,rpsspelale uppsöka i
Falliöpings la.sarett, för. att fel
..:i(a,lo)' umspdd;r. Den kr aitira
vinden liidlqg också till alt speir:t inte blev av nå.qon högr.e
r,lass. Asålp l)adc övcltaB. i spel;
fiilsl a ha lvlelr. rrren lyckades inle si<affa sig något målmässig.i
(irreltag. Ställningen i halvtitl v:u:
1--1 efte]. m.ål av Kinnalp i 1g
min. g'enom cf . Leif Johansson
lch åv Äsarp i 26 min. sont cr.
Hune llt'iksson svalacie för.. I
iindla halvlek val det Kinnai.p
"som hacle spelet och i 17 min. tog.
i;rget ledningen med 2-1 g.enont
hhb. Håhan Karlstedt. Samme
nan gjorde sedan ytter.lig.are 2
mål i 30 respektive 43 min. Kinna rp hade sinzr f t,rimsta speiar.e i
tremålsshytten irhb. Håkan Kalisteclt ocir chb. Bengl Andet.ssol].
Iläst i hemmalaget var chb. Erland Johansson, vb. Bengt Kar.lin, Georg F'ransson och hi. Ru-

Res då ut till den stora utförsäljningen på vårL lager i

I

Eossbackens skola, KINNABP,

'

lördagen den ? oktober från
kl. 9 fnr. till 16 em.

I

Till rena vrakpriser försälja vi
k1äder i dam. herr och barn.
I{ör och häpna ! DAMKOFII'OR
i helyile från kr. 9:75, UNDERI(LÄNNINGAR I nylon från 5
kr., OLLAR i ylle för herr och
dam från 16 kr. Stor sortering
riv SPORTTRöJOR och KOFTOR i ylIe för barn från 5 kr.
BARNOVERALL till fantasipris 17:50.

Vad sägs om 'denna hypermo-

A/8 il0n[l$|(A

I_4

B

B-)agsnratchen i söndags mel-

B I LLIGT?

derna, formfasta ylle-jersey
DRÄKT för endasi kr. 39:50.

B Kinnarp

tre

is.t

köPing

:

Slutårps missionshus.

sren.

KINNARP

ilto-6t

FröIcind

llngd,otnstriiff

Blanketter för årets mantalsskrivning finnes att avhämta i

i VINTERNY, KINNAR,P, fretlagen ilen 6 oktober kl. 19.30.
Program: Anförande av ombudsman Bengt Lundblad,

Skara. Underhållning av Fröjereds SLU-avd. amatörer.
Servering

-

Musik

VÄLKOMNA:

-

Tävlingar.
I(inneveds SLU-avtl.

{lto.bI.

Sömmerskor

affärerna inom

kommunen'

samt hos- rbteombuden

i

resP'

fö_rqg.dlingar.

Brismene: Harry Larsson,
Börsholmen. Börstig: Paul Gustavsson, Vintorp. Kinneved:
Hilding Våring. Luttra: Einar

'--

Andersson, Skövtlesgården. Vår-

kumla: Nils Johansson, Korsgårclen.

1961 insändas

AB KINNARPS'fIIXTILINDUSTRI

till

ovan.angivna

roteombuil.

Tel. ft5

Den serie aktuella

måndågs-

kvällar, som Slutarps missionsförsamiing under många år brukar
anordna i oktober månad, kom-

i år att anordnas.
Det första mötet i denna serie

mer även

hålles måndag kl.

1-9.30

lned pas-

tor Jan I'ritzon som talare

Kommunalnärnntlen.

och

sångare. Måndagen den'16 okto-

ber predikar kontraktsprost Erik

H.

Malmensten, och

för

såhgen

svarar Kinneveds kyrkokör. Mötena fortsätter även måndag'arna
den 23 och 30 oktober.

God offervilja

Kollekterna

i

Kinneveds pastredje

Lorat uppgick under

livartalet 1961 till sammanlagt
3.328 kronor, därav i Kinneveds församling 2.539 kr. och
i Vårkumla församlirig 789 kr.
De största kollekterna har
tillfallit Svenska kyrkans hednamission. Stiftelsen Kinneveds
törsamlingshem och Hammarskjöldsfonden.

Kirlneueds pastolat
Ordinarie kyrkostämma möal
KINNEVEDS församling i Cen-

tralskolan, Kinnarp, onsal. den
18 okt. 1961kl. 19.00, med KINNEVEDS, VÅRKUMLA, BöRSTIGS och BRISMENE försam-

lingar

i Centralskolan,

onsd. den 18 okt. 1961

Blanketterna skall, fullständigt ifyllda, senast ilen 6 nov"

även nybör.jare erhåller anställning.

tisdag, och juniorerna samlas på
onsdag kväU.

var Stig Pelsson, l-al-

|||'CItl$ IRII-AfiNII

talar pastor S. Elowsson från
kar i mötet.
UV-kåren har arbetsmöte på

Äsarp, En grupp sångare medver-

i

Johan-sson

Domat'e

Kinnå,rpe missionshus.
Söndagen i Kinnarp$ missionshus inleds med söndagFskola kl.
10, Vid kvällens evangeliska möte

Kinnarp,

kl.

19.30

och med VÅRKUMLA församiing i Vårkumla foikskola torsal.
den 19 okt. 1961 kl. 15.00.
Ärencle: Inkomst- och utgiftsstat för är 7962.
Ortlf.

KINNARPS
MISSIONSTiUS

Fotboll

i Söndag kl. 19.30 Evangeliskt
Imöte. Pastor S. Elowsson från

på Kinnemo, Kinnarp,
söndagen den 8 okt. kl. 13.30.

I

Äsarp och en grupp sångare.

Varmt

välkomna! äkO.6l

ULVÅKEES IF'T
KINNARPS IF

IVIISSIONSHI.JS
kl. 19.30 Första aktu-

Månda,g

ella måndagskvällen. Pastor
Fritzon taiar och sjunger.
AT

vÄLKoMNA. Tybl'

8 okt. kl.
FGIK-Kinnarp B

Söndagen den

SLUTARPS

.fan

Skolmatseileln
för Frökinil 9-14 oktober.
Måndag: Korvkaka, blotlpudding, Iingon.
Tisdag: Köttbullar, potatis,
råkost.
Onsdag: Ärtsoppa, ostsmörgås,
apelsin.

10.00.

Torsdag: Korvsås, potatis,

rödletor.
Fredag: X'isk, potatisr gurka.
Lördag

:

Grönsaksstuvning,

frukostksrv-

[otholl,

0de nplan

Sönclagen tlen 8 okt.

SLUTARPS

kl.

13.30

II'-FAIK

Söndag kl. 10.00
Reservserien

IFK Tidaholm-FAIK

IFK-chans till serieseger finns \n'Ä\
Odesduell för FAIK mot Slutarp
Tomten stoppar ej Tidaholm?

I
I

I

ttl,ö-bI,

8eg, TRAI(I0RIR

Fer3uson Bensin med

6

mån.

garantl. Volvo T 22 med hydrau1.

i

IFK Falköping neser I morgon till irolthättan, för att om möJligtr plocka metl sig dutrbelpoångTel. 132 50.
en hem till Fafköping. Uppgiften synee into vara den värsta, men re'sultatet är långtifrån givet på
Försälj.
Tage
Anclersson, tel.
förhand. Trotlhättan har inget att spola för, då la.g€t reda,tr teppat kontakten med övriga och i
126
Kinnarp
efter
kl. 18.00.
detta låge kanske pojkarna i kraftstadens elva har för avsikt att ta en hedersam sorti ur eliv. rv'
Det giiJler med a,ndra oritftlr IFK:arna, att lågga in högsta våixeln från början.
]

I laget som nominerades

tlå det var nära att
att inkassera förlust,

på våras

torsdagskvällen saknas Bertil
Rudh, som befinner sig i Strömstad och ej kan komma till spel.
Itj Seidler blir i Bertils frånvaro
center och som vänsterytter ses

för Trädets del på bortaplan och
spetas på Ätravallen mot IF K Ulricehamn. Matchen som enligt

TGIF

Matchen börjar kl. 14 och TGIF
får undvara Roland Ljungblom På spelordningen skulle gå

kl.

10.30 har efter disPens från
Vl'X' flyttats till t dag. Uppgörelsen har ingen större betYdeise för
de båda lagen, enär Trädet redan
är avstigningsklara och Ulrice-

vb. då han är sjuk. I dennes ställe
spelar nu Sören Johansson,
Domare blir KarI Hallberg', Boråter Äke Tidqvist. I försvaret egerar än en gång Kurt Gyllensvåan ås. och TGII':s lag blir: Jan
>hjälpgumma> och som back fär Åbeig, Rune Johansson, Sören JoRolf Persson förnyat förtroende, hansson. Sivert Ändersson, Roland
I händelse av fFK-vinst oeh för- Karlström, OIle Karlsson, Leif
lust för Alingsås mot Gerdsken I(lang, Keit Ljungberg, Göte Joblir IFK seriesegrare. Med ta.nke hansson, Kent Widing, Ove Pers-

på detta vågai vi tro att lralkö

Frökind

På söndag

Slutarps Missiorrshus

På söndag eftermiddag

spelar. Skördeoffer för försam-

insamlas.
På måndag kväll hålles clenl
andra aktuella måndagskvällen.
linåens verksamhet

de senaste hemmamatcherna, dock
TGIF:s B-lag
pingselvan drar längsta strået och
som redan är klara seriesegrare i med ett frågetgcken för Beng;t
vlnner med ett eller annat rnåI.
Skaraborgs reservlagsserie spelar Dahlqvist, som befinner sig På

söndag hemma mot IFK Fal- manöver >någonstans>>.
ödesmatch påOdenplnn på
köping och mönstrar följande låg:
Arne Gustavsson,
Reservlagei har helumal'ör l'ÄIK:s del sker match- KurtÅ.Johansson,
rrägerhag, Torbjörn Ljung,
match
start kl. 13.30 på OdenPlan då K,
grannlaget Slutarp kommer På be- Göte Lundgren, P, O. Johansson,
B på Vallensås sönBlidsberg
mot
Lidberg,
Anders
Ulf
Johansson,
sök. Matchen har stor betydelse
kl. 9.30. I händelse av vinst
för FAIK, då läget i händelse av Lennart LanLz, B. Å, Johansson, dag
har laget möjligheter att åvancera
förlust k a n ramla ur div. V. Nu Bengt Lårsson.,
li tauelten och åven denna match
om någonsin gäller det alltså för
de röd-vita
sikte"

att visa sitt rätta an-

Trårlet

till

Ulricehamn

I

netyaer den sista för höstens serie-

Kontraktsprost E. Malmensteh talar och kyrkokören sjunger.
I

|

;

Höstens sista seriematch går I spel.

Skulle I''AIK förlora drabbning-

en på Odenplan och l-röjered mot
förmodan går och vinner I A.xvaII,
samtidigt som Våmb eller Weinler

tar två poäng blir det för AIKarna att ta steget ner.

Svagt

Våmb eller Weimer vinner. Ett

oavgjort resultat mellan de båda
sistnämnda skulle inte smaka gott
för FAIK:arna.
Med andra ord får F'ÄIK ingalunda tro sig hjälPta av de andra
laEens resultat. Här måste till varje-pris kämpas om varJe boll. Inget får lämnas åt slumpen.
Slutarp kan sPela avsPänt, då
utgången av matchen inte ändrar
lagets tabellplacering.
Det bör hli spännande värre På
Odenplan på söndag, då vi hoPPas
att alla för fotboll intresserade tar

tillfället i akt att heja fram de
som
röd-vita till seger
- en seg:er

har större betydelse än någon tidi-

*

Matchen har, som vl inlednings-

vis nämnde, kickoff kl. 13'30 med

Roland Ekvall, Tidaholm,

som

matchledare. Båda lagen kommer
i stort sett med samma formatio-

>/ro-6.1'

mot spelglatt Blidsberg

Låget k an dock i händelse av

förlust hänga kvar. Detta om Ax-

vall slår Fröjered och antingen

Slutarp 3-6-föll

Ilöstens anilra elljusmatch på Tångavallen slutade med seger
gästan<le div. Illl-laget Blitlsbergs IK, sorp med de klara siffrorna, 6-3 slog ett föga övertyganile Slutarpslag, vilket gJordo

för

f1'ra måI, va,råv alock ett

i

den egna buren.

Även denna match gav belägg att få grepp om gästernas snabba
saknas konstrukttvt I yttrar. Östen Karl6n i Fålet hade
spel i laget, där spelet går På sYn- väl knappast någon chans På de
nerlisen lijsa boliner. Något merå skott som gick, men var i förening
utpråglat samsPel i kedjan kunde med Ingemar Lundahl behjäIPlig
ejlpåras och man drev bollen allt- att öka gästernas'målskörd, som
för1änge. Blidsbergs försvar hade gav dessa halvtidsresultatet 3-1.
inga större svårigheter att stoppa
Bra sllel av Bliilsberg
dt individuelta framstötarna från
I likhet med tidigare besök vI'
de fern i Slutarps-kedjan. Sorn ti'
fint
digare började Hasse Andersson sade Blidsbergslaget UPP ettdenna
och att matchen
bra liksom Mats Andersson' men samspel
inte gede föll tiltbaka och förlorade den gånE srck i elljus tycktes
Baclilla kontakt de upprätthållit med nera Oem i nämnvärd grad'
de övriga. Bengt Hermansson och karna Sture Isaksson oeh Heine
Ingemar Ungh fann varandra till Nilsson. den senare lagets tränare
1

för att det

|

till och f.d, UII':are, gjorde ett starkt
Blidsbergs intryck liksom kedjans yttrar Olle
för"svar. HY-. sPelade Ingvar Jo- Nelander och Tor-Leif Karlsson
hansson och var inte sämre än de samt cf. Bernt Rask. Snabbheten
en början, men det ledde aldrig

nåera farligheter

hå.1ie

församlingen sin traditionsenlig:r
skördefest. Pastor Enok l$astllis.
son talar och pastorsparet frord
bring från Falköping sjunger och

hamnskamraterna har sitt På det
torra. En liten chans att undgå
sista platsen i serien har dock Trädet, men då torde det fordras
vinst. Laget blir detsamma som i

son.

rzlao-6L

för

ner som förra söndagen. FAIK
har nominerat tio man tills vidare, andra. Av
var Kurt var en framträdande faktor hos de
någlt som dock inte har mgd I{arl6n bästYtterhalvorna
spela
utan
att
På toP- flesta av gästernas spelare.
>nervkriget> inför. matchen att pen och
Slutarps mål gjordes av Mats
kanten visade
andra
På
göra.
Sture Hieim att han för närvaran' Andersson 2 samt Ingemar Ungh.
de är >down>>, Som alltid blev det För Blidsbergs mål svarade cf.
Per-Ifno Gustavsson som fick dra Rask och vy, Karlsson två vardera
det tyngsta lasset, men det var samt hi. Håkan Pettersson ett,
självmåI.
inte ;llIid han kunde täPPa till varjämte ettvar
Karl-Erik EmaDomare
luckorna efter backarnas raider'
hade en
Varken Lennart Pettersson eller nuelsson, Trädet, vilken
matchen.
Insemar Lundahl gjorde något lätt uppgift i den justaGoson
stärkare intryck och hade svårt

I

i

]

I

