
Arne Tholin organiserade FAIK:s 7-0
Rolf Markrud sexmålsskytt mot St,Yfälpr tåi#:.ifirJ:.'åx1ä i ffn:- i

lingen och inte ens den i rranligaFAIK stäIlde till med något :rv en braksensation i siirrd.rgens öde,srnatch på odenplan. Efter en iait- "ette 
p.-U., Gustafsson fiik

strålantle uppvisning i hur {otboll skall spelas stod hernmapojkalna sorn segrare med ?---0, ett något grepp _om Rolf; Markrud
resultat som är helt på sin plats rned,tanke på sptrl och målchanser, siffrolra xunae sprungit r:t- !9"t li*.här'ja nära nog ostör'd'

L r r- Ytterhalvhackar'na harle hellelterligare i höjden orn några, solklara, tillfällen frarnför slutarpsburen tagits tillvara. Men ?--Jl 
, #årJ''ii,'iurä' a;*. I\,Iatchen i

iäckte gott till nJ'tt kontrakt och alärmed kan FArK:arna, känna sig nöjda. i;ilå;;";"''1ätur, 'potiskollego'na
Redan i inletlningen förstod rna,n a.tt FAIK hade för aysikt.att satsa allt för att vinna, Lasets l'rrrotin i rarx och Hjelm i Sl'rt-

segerorganisatör blev märkligt nog >reserven>> Arne Tholin, som i säsongens etlte timme hofpa. l:.:f"-:l:::j^ 
of"lg:::".,?Xr.f::

in i raget. rrans öppnancre borar och hans *ort-il'"o.iä;ä;;ääi'll"J"l"ö;#ää; llf":l-T:" t 
",5åti"u;:äTll?att stå som statyer. Lägg därtill a'tt Markrud var frarnåt r,ärle denne segersöndag och stotl för l"ä-ri*"" Ineer'.rar,-Iing, iom .rtod

sex av lagets sju fullträffar, l.[är hände det sist? lför 'd].e enstaka Slutalpsfarlig-

Nå'ä,, Henru *n.oT,:*,.13" #T5å",iil'äåå,;:'f"?l'å','Ji,Ti; l#:ä itåiä';^!iåJ*åfr;:LHå,::1|"H#fg #?å";il H"'??i''å?lclen som prövade Siutarpsmävak- ;;;;;;"; i vattnet. Men FAIK- lten. östen karl6n trorde hå klar.at lland Ekval ?rån Tidaholm gjoldeten östen Karl6n ined
första skott efter en pas Tarclels r'ä<i<iaren framför aG andra nr"" I "tt 

el1er annat rArK-11{t, 
-*",r lil'ätt"i"- charmant do'-iår"insats.

Arrle Tholin Slrrrnrn ".,jlj:g X:l dock Ame Tholin, såm på å"" h,;a ie'jorae i gengäld goda lzrconrnqar, 1 B år, s s eÄrne rhorin. srutarp "":,i::^T:l oi,i"i''ni"uå'iääi,:il,,.l,råö,rffiö:ör, Jå"i:"#o;",;l:å':,'jäLl .:_: _:: ,:-=--_.;g;_enfarligprojekti1fr,ånrngema':;^i;^..iY-,-^..^..-^,':^rr-,^i.r:jj:YvL]"Y,i9,1l't.aIa|.-]::=:]--en rarug proleKtrl från^lng_emår *p"tr.t" åirigentens roll i a,llrå 
+ - -'"j-:- .-:t-.''-::-

IJng', men Janne Ande.,,s
rlro+ö FÄr-ör^-^r-**,111:l,lqi högstagrad,äärhanisintiubaka-rr:, r , rrrr r ,n

FAIK genom l\{arkyutl
ka in 2-0. Fyra rnintrr:r senåre
t,ar.detklartförs-lrn";-atå";.iåi'.'..;];.i.l.,.....'.']Pcritltl.

NusegladeFAIK.s]<r:talrrikttgtij].."ii.....l.;:;'.'-'.|först*!r:l,lviek.Ilnbit'itilåh*lvleIrpnsfä,![rlr:s
i medvind och gästenr4 flan slu't- ,:::,,,1.liriffi+-flffii'ffi:;.,,,,,.... | .,:,,nn lr:r {1r ,'i!r"}(.,1t 'ch r-0 för t rråkr.r.

fffrf,"#.iilt,fg:1 i""J;###lj 'rlii+,iflffi t...l'.rri', 
I o,,,,,.,,, gj'rcii atr ,i,erå.i, påss-.

fr*f{'";Hi*5öru, i ii.ri;,fiillitiå',,jr ,,i;tli',,',,'ii.*.i*i"'*rLrqau€'E' 

ffi i ;ilL.*,iiCrulliri;l! l;::ir,lli;ilil1:i:t*ilt:Uppvisniugsspel
medförde 5--{)|r|cuIUruE.-,,tt4mirr'u.Wilrn1t51-'oni{:li;}ut1rcl]en.A-nt']l"ll:l:-,nlvGi.i{].{nlj*iis::onpåt'rtt..lt1rrg.

Ändra halvlek var blctergammaldådenfemtemåi1rol--i]iu'-]'.i.1.*]l":'l*:ii'.l,*"*i1.i,i}:t:,'.,a,!1illll:J..1"1]]1Tli:ik::i1]:
ilr{lsl_t: ni{:lin ut höll

|li,#.jå.Fff;iifl";ilff :xn*r*xtå:;ffn"# [dr xe m arp spurtade t!]1 4-z

itl#:iil,1tä'åil"tårn'lari: :fifr=iliiii$11:;.-*Jfffi ä{ed} am bättre än tidåEare
Ett sågolikt för,a|bete av Arne vår .len stora' organisatör:en' Ut- .[nte fi}Å.riifi i scri*s1;elt:ts a.llr:r sist* hn,lrJek tiir årets hundo

#dq#tä{3F,#i ä$t$'*ä$*i",,ffi ii M A I I a NTO :a ie
de som vanllgt en utmärkt stop- i; och övriga intresserade, välkomna till samkväm i lokal Vinterny,

>>Stora darren>> försva,nn - perinsats. , , li Kinnarp, onsd, den 12 okt. kl. 20.00. Karl-Erik Nätth, Tidaholm,
_s_omtramg"tu".".*"[utethacle FÄrK-laget.kan.nrt..anda.s.utoc]r||slungeiochflae"fefoar.Sång avSotveigOskarsson,Karleby,,FAIK en däg Oa åltt lyckades. börja förarbetet inför'-nästa.-sa- ii-]-t""" """ '".-"

iJåiåäää"å'å"'ä'"åi.åäl'1?.':'äi,:;Ro]fMar.krudsvar.adeförheta""*j'.'1:]1€:isnå1'i:krtnrieC::lr
uppvisningsspelavFAIK-kedjanmatlsöndagi;;;;;;.-.l;pll:j|l1l:jji:c}ivittera.pårot-"I':'],f...1:''lut^SiPn.l](ln

t I tlt hii.r't; rlistansskott, som lnv, rnn l:rrr-rretr-i lili {-}t cl-oss}loil' fr'årr ]

]f;:ä11;oå]å'i"'ä;l",,''"..öou.duonMarkrud-Tho1invittvil,:::.l:]':]::r:i'"1;.:1,3lh'.:i:'jT]j];iög.:...ti,.nt"n
T1Anindi^rd^p^l€nt^w.1'v,!lÄ^.lrsåaAon]rÄ<|l.rlnmnotillETo:ca1lrl-llh.l.illingI 10 min. gjorde Rolf Markrud också ge en höstblomma till Flasse I ;i",,,,"'-;.ii-,.}-',.;;,.";;;;";,;.,;- i;,,; ''l:l 

t'-'"
O mnÄ ^+* Äivalrtcl:af+ d^h !.16Ä ltrlvilreenn enm frisLorlo \rälÄalido | ; """" l" t1ll I-:-6-0medettä1rektskott,som:rred1Erikssonsomfriskade\Iälde}igaij...*i,"lio'.jiiI.J,;$;'iäjäii;.];1l']'''!.,til":i|LI.lv:l]rersn..1.n:de.ln|

a1ltänktrarkra,ftsmetinme11ånipåsinkant.>Kuia>Änder,ssonfåt.|]i"..llT;--::);'.',;]:::
I i :rc:;lr, l-.I.:rgr:fiir fem minut{.rr' *:fti')t'- or, <inr bii.st:. snola.r.e- r:ä*rlieen ih;ä1l;;:.^Id,ILsI|rELIll!rrvtlaIljää;ä,i#';#";ä;;,]i;':i*-"ill:,Ti;.]j:;i:1,l.:.'Tl}'lill.;;;ll.}överbetyg för sin andra halvlek. | .,''

fen inprickac.les i 25:e nrin. cr,'h och S.-Fl. Hellberg tog lätt hand 
Ir-= tohet'6(.

Dturlrar rrd.

.,åTftåH"å"" "lTu.i?,'"J1:ff iiå,'ååä-iåi#Häås";1ä.,H: i {T;;lj;::,,:::;*i'1;;1,,::;*i"'ill l;;;1,;"':,o i;;'l';;ä:fx'$llii:: 
I

-spe]adesåhärdagså||rv"'io'ä{i:l.'.-r:if{:+."lå;.:r=-:{*l.i:ii:';:tl':iff:.l}ii;;,;;i;;5:;J:,:,,:,:]..l\.:]',t*.i'f.:;i,ifi,",:"''ål*la..i;;,ä;ä;ö'r,?,"r ä;;'-ä,å: i;;';ä';'ä;!;;y"ir"d;!;'E;, , i;lTi'LJ-"illäii"ii *,:":åS.li;t ":; I it:j"":i:: :;i.,l:-';:l*._Hiäåll ,tioner på tofanäe band. Nordmark lmen sjorde ingalunda bort sig. liil;),.iil,l ,";;:*;:;1.-åj"'j;i' å)i: i:o" sri,r:as. r.tt r::"o3':!..":l-nju:':..
och :tholin b'iljerade med a.tt h'- 

rirrirtr'inrr i Kinnerpsingci o(ji1 Bo. *r^-. e^it lli:i och a.tt kciljan -c'pi:- r

I'rr.]qnoI.aioffqmfärhis.|lrfq''he(iedigetT'ArI{-förswar;;l1h,u..;scrr{}yt+-rr.;1es
ha|vbackarochkomdeförsam.]Primainsatsersigneradesock-j*||tä,vi:.;ltc.Iesig.l,'ar,aden1i]la.j'r*i}.}]]1':|i]l1.
lacie,att mysa av betåtenhet. yt- så av övriga i FÄrl(-laget ii:::f:,,:?,'"^::ni:::- "t':,tllLl"- 

rrr, sjr..dii| r:iktis:t-,1ltllfl".,li.i;
itr,pskc.tii:''tl,ornnrlnskl1ir'ar'p9;l111gjji,1,vitqavidfrånet1lållt:ttetligare två bollar letade sig in Målvakten Jan Ändersson var

bakoä Karren i srutarpsmärei, såkerhelen själv och krist.acle,r* i;:;Xi;!ii;l i',lår:'ilii],i;::]';]1,'l: lrri. i Kinru'rp' K jetl
mcn bortdömdes fullt riktigt för hala bollen utan något som helst ,:".,:.,.. -::..'--;,'-;:.* 'eiifr,a 4rf ,rå

lan stolparna.. vänsterhalv och Bengt Green gjor- i i

. de som vanllgt en utmärkt stop- | I och övriga intresse

>Stor.a ctarren> frårnför ;åi1ä- song. Spetet som g'av 7-0 bör ir Kaffeservering m. m.
tes inte äv denna gång. Äiu cilk :9:t.*l:iiå"T^-bl-^l'"e^1*"':,i13.; flrundraprocentigt 1 -denna "för din, men så lär grallbarna o(l{så
FAIK ;å viktigä uppgörelse. For- ha trä'at unde. veckan, villiet
rvardskvintetten odlade ett kort- I soln synes g e r resultat'
passningsspel, som man inte sett I Stutarp stopllatles i inletl-
rnaken till på år' och dag. Det I ning.,n
märåkligaste av allt var ändå_att I Stutarp stöppadt,s redan i inlocl-
det lossna,de i målskvttet. Rolf i ningen åcli sJdan .hlev clet in.g-et

i bevänt med spelet. F;örsval el för'-

NTO,



Skatten i Frökind
oforändrad under 1962

I J I ienins för CP-barn 100, till
,ffi, lr lskärmbildsundersökning 1'100

Kinnarps missionshus wt' 
| 

, 
loch tiil enskilda vägar inom

Sönågens gudstjänst hålles I lkommunen 2'500 kr'
kl. 16. Vid cletta tillfäile sjung- | | Hunclskatten för'eslås till 20

Skolmatsedeln . i:':^"i:*- utg'.. .456.4e8' 
t*

rör Frökin. 16-21 okt. i'r}3:!rtrZ:,t"*:äiååä:iäuoj:*;
Måndag: potatisbullar, korv, i600, taxeringar 2.000, civilför-

Iingon l.nar 200, uttagningsnämnd 310,
Tisdag: köttfärs, potatis, mo- lbrandförsvaret 20.204 och fa-

rötter . lmiljebiilragsnämnden !4.785,
O.sclag: fiskbullar, potat,is' lAriitri.ri.. 12.900.

apelsiu .:^^ i I på finansförvaltningen uppta-
i Torsdag: spenatsoppa, ägg, I I : :.1-lT:'r*vr 

v @r!u.rbv' uvvLa

- a- -!- 1 lges räntor på lån till 93.568 kr.'ostsmörgås xrL^+^iilåii r."**Åaffiullmäktiges för-

- -, .. , : -.nr iHlT'i'l:fTäö':llffå itlt
$kiirdefe$l l#rs3i'i;ärå*i:lil;*:å

isörldag k]. 15.00, E. l\Iagnusson. lkr'.slutlisen upptages till lånc-

i lunrru"t oih Liiian Nordbring, ta- lavdelningar 125'000 kr' Skatten

I lur, spul"r, sjunger. - 
lföre^slås..att 

under kommande år

i ott".. - a.ru.r,n*. I I "jci oförändrat med 9 kr' per
I - i tsxatteKrona.
I lrån0ag kl. 19.30 Aktuell mån- | | Kommunalnämnden uttalade
I I lbhöLLgÄruu4.
I lrån0ag kl. 19.30 Aktuell mån- | | Kommunalnämnden uttalade
] alagskvåll. Kontraktsprost E. Mal- | lsig för att den nya försäkrings-
lmensten och Kyrkokören. ---1 Lnämnden bör omfatta nuvaran-

t "itsa;*rro-ts 
.1 joe tot<atsjukkasseområde samtDr I latt kommunen där skall rePre-

- 

I 1.."t."^. av två ledamöter och

l(alufärdig l( U I G A, lf:u å?å:i#!ffi:äå:tål:
i lstyrelsens anhållan om tilläggs-

samt en TJUR, ett år, SLB, till llÅfrg pa 18.3?0:20 kr. till_
salu. | | -+-"-r,!^d

ör CP-barn 100, till

er och vittnar en grupp eleverl lkr. och skottpengar på räv, iller

---------------: I Falhöpingsavd. 100, Västergöt-

-\tl-

| | jtands Turisttrafikförening 50,

I I I iSkaraborgs läns föräldraför-' ill

:r och vittnar en grupp eleverl lkr. och skottpengar på råv' Iller
trån folkhögskolan i Mullsjil -- | ]och mink till 5 kr'

På onsdag kväll blirlle*-trum- | | Budgetförslaget upptager föl-
tine unaler rubrllyx-s/fill Öster- | I iunA" 

-ooster: allmän förvalt-
viavttypa+dra>. Det blir !|t- I i"i"g zl.ss} kr., polisväsender

Frökinds kommunalnämndloch Kinnarps NTO-förening
Iiar IråiliL satnnrautr'äde. El[ , r'ar'r]ula i00 kr'. till tilittsbldi ag,
flertal ansökningar om anslag lVartofta hemvärnsområde 300
förelåg och kommunainämnden lkr., Kinnarps och Slutarps sam-
beslutade hos fullmäktige till- | hällsföreningar 500 kr. vardera,
styrka följande: Börstigs, Slut- lKinnarps NTO bibliotek, Kinne-
arps och Kinnarps idrottsför- lveds SLS biblioteii, Börstigs-
eningar vardera 1.000 kr. Kiun- iDöve och Brismene SLS bibtio-
arps friidrottsförening 200, ltek vardera 100, Skaraborgs
Slutarps Byggnadsförening,lNTo-distrikt 200, Radda Bar-
Börstigs bygdegårdsförening lnens Riksförbund 100, DVR

från folkhögskolan i Mullsjil -- | ]och mink till 5 kr'
På onsdag kväll blir Budgetförslaget upptager föl-

ling untler

gifter upptages 26.120 kr. Som

i SLUTARPS MTSSToNSHUS loch 1959 års överskott t6:227

tvä ersättare. Uppsägningsti-

styrktes.

VA-etappen'fi,.

Rörläggarna Bengt Stenqrrist oc,r Mats Ändersson föijer gr'äv:
skopan tätt i spåren i rörgraven.

lzl'o
I 'r . -b\'Dilr Sista

tgr:"p#'d Stina och Daw. ols-l 1iöår, fastighetsförvaltning
lon från Trätlet, som svarar I loch bost:rdsförsörjning utg.
för programmet, vilket utgör en I ia.SOO och ink. 4.500, planerings-
resa i färgbilder till d;;å;.;; I li;ä" ""1.,rägg*i,'gsverksamhet

läntlerna. I lut*. 19.595, i^*. 500, hälsovår'-
lden utg. 4.?50, ink. 1.500, uncier-

Fredag: pytt i panna, rödbetor I l:'^':^::':": 
lrbvp rvr

Lördag: nyponsoppa, .*d;;' li3:"1-1"*:'älles 
85'000 kr och

iroÅmtirgås: 
"'r -, 

I liiil 
"h"JililåTiälSfå,*3i"'"

Nu går vatten- och äv-
loppsanläggningen i l,{inn-
arps och Sluta.rps samhällen
mot fullbordan. Under vec-

kan har femte och sista etap-
pen påbörjats.

Hela ledningslängden är om-
kring 1.?00 meter. Itrtappen be- 

l

rör skilda, till största delen be- |

byggda fastigheter i samhälle- 
|

na, Ett arbetslag är för närva- 
|

rande sysselsatt i Slutarp, eti I

annat vid llossagården mellan
samhällena. llan for'tsätter se-
can i Kinnarp.

Entreprenör för arbelena är
Skirnska Cementgjul"eriet. An-
budssumman uppgår till 1+8.300

Arbetstiden är enligt anbu-
c:et 18 veckor. Men man kan
tiog räkna med viss forcerin3'
så att det mesta hinner bii
klarl innan froslen bilit i jor-
oen.

'ets ombud i Frökind utsågs fru
-ena öhrnell, Kinnarp, och fru
Serit Samuelsson, Slutarp. Det
:eslutades att stiftelsen Frö-
rindskrostäders förvaltning skall
iverföras på kommunen. Upp-

Illlllllllllllllllllllilnilrliln,,f .r.. --

PBrMA t1rto'-61'

hingstföl
til salu.

:ättade byggnadsplanen för I Lars Eckerlid, Hallagården,
Kinnarp-Slutarps samhällen fö- ii Stotu"p. Tel. Kinnarp ?g.

"tur t"']T.fti*_u_*_ouuT"o: 
_ li 

-

Kinnarps missionshus
Sö,ndag kl. 16 Folkhögskoleelever sjunger och vittnar' Onsdag kl'

19.30 Till österland vilt jag fara. En resa i färgbilder till de bibliska

länderna. Pastor Daw. Olsson och lärarinnan fru Stina Olsson'

Frökind

Tel. 242 KINNARP. vrha-bl,l' Till assistenter åt civilförsva-



rLl{r.bl.

Kinneved s skytteförening
har firat 60-årsiubileum

Kinneveds Skyttelörcrring firade i lördags sin sextioåriga till-

1

I
I

varo rned ett samlir.?irn i Föreningslokalon. Till jubileet hade in- 
i

bjudits förutvaraltile rnecllem4nar samt närlisgande skyttejör- 
i

eninga,r jämte ort'ens idrottsföreningar och Va.rtofta Hvo. 
i

G?ister na hälsades välkonrna av I Prislista f ör slalslrristävling: j

för'eningens ordf, Gösta..Lansson, | ^. {gtllt<ta::, ^1)-.tq"". YSl ::9", 1

imediemmarna skulle sluta rrl)l) | Klass Vet.: 1) Valdemar Johans-
1 kr'ing för'eningen i högre gt ad oc'n j 

"6nlvara styrelsen behjälplig 
n:-; 

t?:i 
I vanaringspokaren: 1) Bertil

lföreningen framåt. Di

I 
iå'r,"nf,*"r'.etera'e 

": I _:: jf ",l I I äöf iåt :l,i .iJ,,[tri?, ?iä'.11
lol cla och tecknadc baksrll"td+n | "'' :1. :::.
i iui'-"uvi,i"toäil;;;"#i;ili;;;;;i I' ni::":"Y ".. ^,,.
l$ärlllTi:l::{'1",'f,*lji}i}:fi l;;*:;r""^rilÅtqp:1ixä}jl
io"f't f't"' url mltiter synpunkt fö' I 

Bertil Engctahl 52, 4) Åke Blom

luppOuun,r" och nit'c-håitande av I 
no. r ) Agne Per'sson 50'

'rlen enskildes skjutskickiighe-t-. j1s64l{qrons VPr,i 1) Karl Arp
r,.^,,,f Aa..1.\ i^ .. o , n,,^,t^ l^r..,,,^-^- ,< Q \

som frärnst vände sig till Sk1'tte- lZ) Xurt Brodd,3) Vinfred Niels6n. 
i

förbundets sekr. Pet'Gert med.fr'u I Klu** 1:1) Roland Hermansson, I

samt de vetetaner, som infunnitlz) gOrje Våring. i

ä}f, ;å11,1'"1'"i:H:'.'"' Tlalil,'l:i I - ":*1i,,:r,' 
) Åke Holm, 2 ) Gun-

ördf] ber'örde i sitt anför'ande även I 
tt], t'utjot: 

^
I ae proftfem som sk5'tteföreningen i -- 

Klass 3: 1) Gunde Johansson' 2)

iaras rnecl i nuvarancle tid och då lKarl Arp, 3) Linnar llermansson'
lspeciellt ekonomiska och avsluta- j . flass <l: l.) Bertil Engclahl, 2)
i de med en förhoppning om s't I Gösta Larsson.
i'-^il^'-söy.h- slzrrllö <lrrfr rrr\rl I

'1".n enskildes skjutskickiixliet. , Fredrikssons Vpr,: t) Karl Arn 
Ii!'ör bundssct{r eL( 

' 
ar cn riär,rför.ii , LT i., il Giincle iohans-sag.j4"E, s L

lilyii;;å;;;;a"t' äÄt"rutione' titl I A;i; l-u r".on- as. I r -\älro*i'''a' 
I

lför'eningen och hoppades på fort-lJohansson 45, 5) Beliil EngdahlI
lsatt f|a.mgångsril<1 ar'hete med att 142. I

Iföra skytterör'elsen franlåt inom| 'Nortttit-pol<ulett: I) Gunnal I

lXinneven. j Clauson 48 p., 2) 
_ 
Bertil Engdahl 

I

' 
j47, 3) Guncle .Johansson 44, 4) 

|

I Utmärl<elser lGösta Larsson 37, 5) Valdemarr
I En raA av olika utmärketser cle- l.Iohansson 37,6) Geo.g Johansson

lades sedan ut av förbundssekr'e- i 37.

teraren till för'tjä.nta medlemnrar'. I Mristtrsknpel -första otnä.': 
^f)

förbundets stor'? g'ulclmeclålj "tiu- lKall AIp 87 p , 2) Äke Brodd 85'

delades Julius' Kailsson oeh den l3t Äke Blom 84,4) Gunde Johans-
lilla medålien i samma valör till- lson 82
deiades Gustav Johansson, Bertil] l{äsierskapet andra oIng": 1}deiades Gustav Johansson, Bertil I ll't&srer'sxal)ef, aIIuIa orrrg.; rr
Engdahl och Georg Johansson. Ar'- ]Äke Blom 4?-p.*2) qYi* {:l13"": ]

viciAncle.sson, L'innar Herma.ns- ison 42, 3 )Äke B.odd 40, 4) I(arl'

I{innarps B-lag.blev geuorn en stark slutspurt årets segrare
i Falkiipings re.-servserie. Av ile 18 seriematcherna har laget vun-
nit 13. förloraf 3. rneelan Z.sluta,t oavgjort, vilket har gett 28

poäng och 3 poäng mor än närmast följande lag,

Laget hår gjort 57 och släppt intnar't Thor. Stående lagledare Stig
25 rrråI, Laget består av från väns- ] l'redriksson, Bo Ivarsson, Egon
tcr: knästående Leif Johansson, i lViartinsson, Tord Torstepsson, Hå-
Marthel Johansson, Sture Her- | kan Karlstedt, Bengt Ändersson

1rlnsson, Karl-Gustav dhl, Len- loch Bengt-Ove Persson.

Höi n i n g$d o tn olt$trnl i otle r
åger rum på nedanståönde dagar och platser med början kl. 13.00

Onstlagen tlen 18/10

Bengt Nilsson, KotarP, SlutarP
Torsdagen ilen 19/10
Guclhems Kungsgåril, Gudhenr.

Följande ekipage köres :

BM 350 Boxer med överums 3-skär 12"
BM 320 Buster med Överums 2-skar 72"

Försumma ej tillfället att se årets traktorsensation BM 320 Bus-
ter. Traktorn med alla nyheter: Hyclraulsystem >>Terra-Trol>,

Differentialspärr o. frigående kraftuttag, 40 hk Dieselmotor.

Alta int,resserad.e hälsas väIkomna'

vicl Anclersson, Linnar Hetmans- ison 4l' J )Al{e rrloclcMt'' +) ^arr
sor) och Göstr Latsson erhöll lilla lAlp 35

nleclålien i silr.er.. Följanrle pel.so- Miislersltapel santtrtatllagt: I l
nel fick för'hundots cliplom för j"rkc Blorn 131 p. 2) Äke Btodd 

,

sina förtjänster om för'eningen: i125. 3) Guncle Johansson 724, 4) 
|

Lrii'eA.ioäunsson, Karl .l"tp, iott- lKa-rt Arp 122. . .. - . ". i

frid Bloclcl, Ture'Fall<, Eöije Vå- I f)rrnretnas skänkta priser: 1) I

ring, Nils jottssott, Vilgot Johans- JGuncle Johansson 47 I rZ).Jalcte-
son"och Kart Andersson. i rnar Johanslon !5, 3) lertil 9ng

En av föreningens stiftare, AI- lclahi 45,4) Äke Brocld 43,5) Karl
frecl Johansson,'r,;ilken skulle givit lA*p 1?' 6) Åke Blom 41,. 7)^Lin-

I elimtar f I ån för,eningens första år' j nar Her 'ransson 39. 8) Göstajiar för'hindrad att deltasa i jubi- 
i 
Lalsson if , 9-] R:l1iq- l:11"1:-

ieet ocfr Valdemar Johanison,-sorn lson, 35, 10) Georg Johansson 34,

också tillhör pionjärelna, fick 11) Gunnat Clau'son-28.
istället ge en kortfattad historik i Fältskiuhing den 2418: 1) B-er-

fr'ån föränineens verksamhet un- ]til Engdahl 24'tr., 2) Harry Gö-
,der de sångna år'en. lransson 20, 3) Gunde Johansson
| 

.- " j 20, 4) Gösta Larsson 19, 5) Valde-

I Vartotts. Hvo;s gralulaliotrer lmal Johansson 1?' 6 )Äke Bt'odd
r,..^"-"^li^I-.i,-;,;.;'rå,.i -r<o,,r"- 

116. 7) Aimo Gustavson 16, 8) Äke!tramfördes av hvch. Karl Kalls- ll.o, { 
' -Aln1o 

uustavsorl lo' Ö' AKt
lson, Karleby, som överlämnade I "'9T-]"; ,
];,tommor och i sitt anförande bl'a. I Lag: 1) Kinneveds Skytteför'-

,berörde det nära såmbandet mel- lening 747 tr.,2) Kinneveds JakF
lan skytterörelsen och hemvärnet. I vårclsförening 118.
Han framl"röll även det goda sam- I Extlå insats: I ) Bellil Engdahl
arbete som är rådande mellan Oes- 

]1 Z) GQsta Larsson, 3) Harry Gö-
sa båda olganisationer och beto-ll 1ansson.4) Äl'ne Olssoir.
nade att utbildningen inom båda I favling å älgbana Skytteför-
har sa,lnma måI, nämligen höjande lcningen-Jaktr'årdsföreningen: I )

av skjutskickligheten, som en vik-'lGunde Johansson 96 p., 2) Harty
tig del i det militära försvaret. ,l Göran"sott 84, 3) Arne Olsson 79,

De inbJudna fortsatte såmvaron ii +) Ve}tste. Martinsson 79, 5) Ro-
med välsmakande thesup6, vilkeh il land Hermånsson ?8, 6) Yngve
skytteför'eningens -damer svat'ade ll Nitssor, ?3, ?) Erik Kjeil6n 70, 8)
för. Det blev även tillfäIle till en ll Åke Blom 67, 9) Bertil Engtiahl
stunds dans till tonelna av östens I67.
orkester. Vid jubileet delådes även *. --. " -." .

priserna ut för årets tävlingar och
det var ett rikhaltigt prisbord från
vilket förbundssekreterare Gert
med bitr'äde av ordf. Gösta Lars-
son kunde fördela årets belöninga.t'
såväl i pol<aler som penningPrisel'

I
I

I

SER/ES EGRARE
iit:ii,liri i:ii,:i.ilai{

Centrolföreningen
MASKINAVDELNINGEN Falköping, tel. 0515i105 77

Försäijare H. Bertilsson, tel. 240 78
Försäljare H. Svensson, tel."118 77

Frökind
För att undei nu pågåencle

va-utbyggnad i SlutarPs och
Kinnarps samhällen kunna an-
sluta de berörcla områdena till
hommuneni vattenledningar,
förbehåller sig kommunen rätt
att under vissa tiiler stänga av
nätet.

Artrotsstyrelsen
för vatten och avloPP.och nyttoföretnål (*eson



Tre

Tillkännagivanden

lt..lnungoreltG
Efter utgången av den för

bevakning av fordringar i ak-

tilt lasarett tlho'Lt. tclo-bt.
Slutarps missionshus.

I den serie aktuella måndags-
kvällar, som anordnas av Slut-
arps missionsförsarhling, har två
möten hållits. Vid måndagens nrö-
te predikade kontraktsprost Erik
Malmensten över text från Matt.
22:. 1*14 och kyrkokören med-
verkåde med sång.
. Nästa måndagskväll ger pastol

Birger Wårlö från Blidsberg en
Frykmansafton.

efter Luttrakrock

Föraren av bilen klarade sig i
helt oskatld, medan hans kvinn-
liga passagerare fick lätta ska-
dor i huvudet. Den ena av de

liftantle pojkarna, som satt i
baksätet, fick ett sår över ögat.
Kamraten blev svårast skadacl.
Han vårclas för närvarancle På
Falköpings lasarett för hjärn-
skakning oeh skaclor i huvudet

i och ansiktet. Det är inte någon
fara för hans liv. Alla de tre
skatlade fördes till sjukhuset av

j en privatbilist. De två lättast
'skadade fick lämna lasarettet
efter omläggning av såren.

Två fjortonåriga liftande $innarpspojkar skadades tlå en

personbil på söndagskvällen råkade i slacldning i en kurva
på rrag.o Stott"p och Lott"". Föraren'lyckades räta upp bi-

i.r -"t törnacle emot väghanten metl såclan kraft att däcken

krängdes av. Forclonet kastatles sedan runt och blev stående

metl framhjulen i diket och bal<delen på vägbanan

I,gens gudstjänst 1961 även
jkunde firas som en .jubileums-

tieboiaget Slutarps Möbelindu- i

stri, Slutarp, konkurs utsatta I

åiden har hos konkursdomaren i I

Vartofta och Frökinds domsa- 
|ga efterbevakats ytterligare 
I

forclran i konkursen. Anmärk- |

ningar mot efterbevakningen 
I

må framställas senast den 6 no- 
I

vember 1961. Anmärknings- |skrift i två exemplar ingives I

eller inlämnas med bud eller in- I

sändes med posten till kon- |

kursdomaren. Under anmärk- I

ningstiden hålles bevaknings- 
|

handlingen tillgänglig å lands- 
|

fiskalskont,oret i Multsjö. i

Förlikningssammanträdet hål- 
I

Ies inför rättens ombudsman i I

konkursen å iandsfiskalskonto- |

ret i lllullsjö den 10 november 
I

1961 kl. 11. Återstående tviste- I

frågor haudläggas vid Vartofta 
Ioch tr'rökinds häradsrätt å 
|

tingshuset i Falköping den 241
november 1961 kl. 14.00. Kon- |

kursdomarens postadress ä" 
I

Tingshuset, Falköping. - i

Falköping den 17 okt. 1961. 
I

Konkurstlomaren. - i ,

En resa genom de bibliska län-
derna kontmer att ingå i prog.ram-
met under onsdagskvällens möte.
Resan för'etas meO nia.tp av en se-
rie ljusbilder och med pastor Daw.
Olsson, Trädet, som ciceron" pro-
gråmmet har fått betecl;ningen
>Till österland 'vill jag faia>.
Lärarinnan fru Stina Oisson kom-
mer också att medverka och kol-
lekt upptages för missionen.

nen nu har sitt arbete.

Sandahl bygger
I .r.enfamilisvillor

Byggmästare Arne Sandahl,
Kinnarp, har specialiserat sig
på enfamilJshus. Ifan håller för
närvarande på att bygga två
sådana vid Erik Dahlbergsga-
tan, två i Bestorpsområdet och
ett vicl Berzeliigatan. Dessutom
år ytterligare två villor projek-
terade i Bestorp. nlrc-61.

gudstjänst. Från dpnna guds-
tjänst fick kören som minne
.clenna hälsning: >Vi välsigna
jEder från Herrens hus.> Sedan
hören sjungit J. S. Bachs Nu
tackar Gud allt folk, förrättade
trtrosten Malmensten altar
t.jänst. Som postludium utför-
de kantor Kjellström Vi lova
Dig, o store Gud, av Daniel
Olsson.

Kollekt upptogs till Svenska
kyrkans diakonistyrelse oeh in-
bringade 227 kr.

Efter gudstjänsten var kör-
medlemmarna jämte anhöriga
inbjudna till samkväm i präst-
gården, där kantor Kjellström
och hans kör hyllades i ett.tal
av prosten Malmensten, Psalm-
sång oeh bön avslutade samva-
ron. tqilo-61.

I(innårp 
zt/to'6t'

i kväll, lördag, talar pastor
K. H. Näsström i lokal Vinter-
ny kl. 19.30, över ämnet >Det
gäller oss alla>.

Film. - Alla välkomna.

Fritt inträde.

l-
Horn ihåe

kväIlens D ANS i Slutarp.
SIXTENS ORKESTER spetar.

son och Roland MobergJBK:s j

mål tiliverkades av J. Blom och'
Egon Nilsson, vårav det första i

på straff. Domare var Len- 
{

l{om
nart

9onö
I FöNENINGSLOKALEN, SLUTARP,

LöRDAGEN DEN 21 OKTOBER KL. 2O.OO.

Mus*k :.-SIXTENS OB,KDSTEB.

tYro-6t.
Lätt Slutarpsvinst
mot'Falköpings BK

Prov ufa.n värde kan man nog.
rubdcqra fredagskvällens elljus-
nratch på llångavallen rlär ett
rninuterna före avspark kompo-
nerat Slutarpslag inte hade någ-
ra större svårigheter att vinna,
Segern grundlarles i första halv-
leken, som hernförtles med 5-0,
rnetlan gåsterna höll 2-2 i and-
ra periotlen.
I hemmalaget saknades hela

t1'ebackslinjen och i dagens ma.tch
spelade Hasse Andersson center-
back med viss frairgång. Man vill
<lock gärna se honom mot mera
kvålificerat mostånd innan man
bedömer hans möjiigheter att fyl-
la denna plats. Bengt Stenkvist
g"jorde som vb. en av de fr'ämsta
insatserna i försvaret. I haiv-
backskedjan remplacerades Mats
Ändersson av Leif -tr'ilipsson, vil-
ken gjorde en hyfsad insats, me-
dan Sture Hjelm fortfarande le-
tar efter formen. Olle Karl6n sPe-
lade högerback och målet vakta-
des av Östen Karl6n, vats ingri-
panden dock var i högljuddaste
laget. I kedjan besattes ytterpos-
terna av Kurt Karl6n och Roland
Moberg, varav den senare visade
ett piggt spel men var svag i
passningarna. Innertrion bestod av
fngemar Ungh-Bengt. Ilerma,ns-
son-Ingvar Johapsson av vilka den
senare visade tletydtigt bättre tak-
ter här än på ytterplatsen. Ungh
svarade för tre av målen och var
gan"ska aktiv före pausen, men i
iikhet med Hermansson driver
han för mycket med boilen.

Bollklubbens kedja vägde lite
för lätt i kampen mot SlutarPs
försvar och det var först i andra
halvleken rnan förmådde brYta
igenom. Inrarna Harris och Egon
Nilsson får bästa betyget i denna
iinje. Målvakten Lagerfelt och vb
Kenneth Magnusson gjorde bra
ifrån sig i försvaret. Ingema.r
Ungh svarade för tre mål och
Kurt Kari6n för två, medan de öv-
riga gjordes åv Bengt lilermans-

| >Tiil ösicrland vill jag fara> ll/ll|
I i Kinnarps rnissionshus -bt.
I I söndags eftermiddag svarade
J en grupp eiever från folkhögsko_
I 
lan i Mullsjö för mötespro6lram-

lmet. Kollekt upptogs till verksrm-
I heten på ungdomsgården i Jörn,
I Västerbotten. där förre Uv-sekre-
iteraren i Svenska Alliansmissio-

Skördevosper i Kinneved
I Kinneveds kyrka firades

lacksägelsedagen med en väl-
besökt och högtidlig skördeves-
per. Kyrkan var rikt smyckad

j med sädeskårvar. frukter från
,fält och trädgårcl samt höstlöv
crch höstblornmor. Kinneveds
kyrkokör sjöng under kantor
Bengt Kjellströms ledning Val-
,demar Siiderhoims Hela värl-
den fröjdes lferran, som avslu-
tades med ps. 8:2-B som för-
samlingssång. Därefter sjöng
kören Kommen för Herren med
Itacksamhet, av J. S. Bach och
Ifur ljuv, o Gud, hur säll den
lott, av Älbert Runbäck. Kon-
traktsprosten Erik Malmensten
predikade över tacksägelseda-
gens aftonsångtext. Efter pre-
dikan tackade prosten körleda-
re och körmedlemmar för deras
siora insats för gudstjänstli
vets berikande under de Ljugo
år, som Kinneveds kyrkokör
bestått. Tacksägelsedagen för
ljugo år sedan sjöng kören för
första gången vid guclstjänst i
ky'rkan, varför tacksägelseda-

j 
--nilffi;-;;iä";kt. 

1ecill 
i

i Konkursttomaren.- lll
ti-

:i wl 
I

, i mlssroNsrrus 
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i Måndag kl. 19.30 FryLnmns-fri
rafton. Pastor Bbg€r'W-ärlö från i i

I Blidsberg- taiar, spelar och I

I 
sjunger. Välkomna ! 

| n
t%

Thorsson, Slutarp.
Gesorr

LVrc'bt



Fröktncl

äldsta städer, kanske ti]l cch rned
den ätclsta. Med bilder från den-
na staA bör'jacle Paslor Dalv. Old-
son i onsdagskvällens möte sin
skild.rins av en resa i de bibliska
länder'nä. Ortel som är väl bel<an-
ta frå.n Bibelns btad trädde sedan
en efter en fram På den vita du-

Damäskus är en av världens >>Det gäller oss alla,.>

Reesekreteraren i De kristna
samfundens nykterhetsrörelse
Karl Hugo Näsström, Södertäl-
je, taläde i lördags kväll i NTO-
lokalen i KinnarP över ovanstå-
ende tema. En sPritPåverkad
eller alkoholskadad Petson' sa-

cle talaren, utövar alltid ett in-
flytande på sin omgivning, ska-
par vantrivsel i hemmet, i ar-
betslaget och i kamr.atkretsen.
Och i vår motoriserade tid är

loch socialvårclancle institutio-
lnur, "o* 

skall axla ansvaret för
I ett bättre sakernas tillstånd,
iutan vi står alla meciansvariga.
lO.t a" en kristen Plikt helt en-

i t .tt, U,t skall taga vara På din
I broder.
I rva värdefulla filmer visa-
id"s. Kollekt uPPtogs till
IDKSN:s arbete. Efter Psalm-
fsång avsiutade kontraktsPros-
iten Erik 'Malmensten med af-
j tonbon.
I

lStä*-ur i Kinneveds P:rstorlt'
I Vid ordinalie kyrkostämma med
lKinneveds församiing i onsdag:s
I beslutacies en utdebitering av 40
I ör'e pr skattekrona till kyrkokas-
i san för nästa ät:. I(Yrkoråclets
I statsförsla.g, som siutar På
32.755'28 irr., fastställdes, Bland
cie större utgiftsPostena märkas
11.400 kr. tiU uppförande av red-
skapsskjul vid kYrkan samt 2.000
kr, till investeringsfonden för kyr-
kogårdens utvidgning. Ur Ester
Larssons donationsfond anslogs
ett belopp på 500 kr' till orgel-
vård samt stämning av kYrkor-

KilfilAnP
I DAG öPPNAS

Slöttebergs Blomslerhondel
(samma hus som kaf6et).

öppningsdagen kl. 9.30-19 en blomma gratis åt varje
kund.
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i ken, åtföIjda av sakkunniga upp-
i lvsningar.
| " Pr'u-Stina Olsson inledde sam-
I . -r -1r r: ^^ ^- n^Imankomsten med att läsa en del
av de löftesord }lerren givit Is-
rael genom Profeten Jeremia och
som står att läsa i kaPitel 31-
32. Barnen fick en sä,rskild häls-
ning genom €n intfessant berät-
telse.

Syskonen Britt-Marie och IiaY'
mond Karlsson sjöng och sPelade
flera sånger. I(ollekt upptogs till
missions- och flYktingarbetet I
Hongkong.

På söndag fm. hålles söndags-
skola i vanlig tid. Vid kväIlsmö-
tet taiar Pastor Yngve JÖhansson
från Äsarp.

l(inneued
IiöDA KON,S

AUKTION

auorduas i folkskolan
onsdagen den 1 nov. kl. 19.30'

!"ru Doris Fransson berättar om

er'l. resa till EgYPten och visar
f ärgbildet'.

Skolbarn medverkar'
Kaffe serveras.

Aila hjärtligt väikomna.
Styrelsen. i

Fröklnd &{ro-6r,

I altid kombinationen spritförtä-
I ring - bitkörning en stor fara
lför mångas liv. Det är dårför
] itrte b"ta nykterhetsförening;ar

Husförhör i Kinneved 1961
Månd, den 30 okt. med Axtorps rote hos Erik Svensson, Ax-

. torp.

Tisd. den 31 okt. med Svenstorps rote hos Gustaf Siivan-

. der, SörbY.

Torsd: den 9 nov. med Hudeneds rote hos Bertil Engdahl'
Hildineslund.

nov. med Fastarps rote hos Sanfrid Niisson,
Kotarp..

nov. med Slutarps rote hos Carl Arne Adams-
son, Ödegården.

li1

ii;
I

I

llL .ti recl, den 10

den 135. Månd

6. Torsd. den 16 nov. med Lagerstorps rote hos Helmer An-
dersson, östergården.

7. Fred. den 17 nov. med Kinneveds rote hos Egon Johansson,
Klbckaregården.

Samtliga husförhör börja kl. 19.30. Pastorsämbetet.

inar: Centralskolan, Kinnarp, k1. 16-18.
II llalköpings ltrushållningsgille.
IL-:

TVto' a '

lrl, Lffur$l'li [anttrukeomhudsualet
l:
I lö"drg"tr den 28 okt, Valställen samt tider för Falköpings Hus-
Itråttnlngsgille. Brismene, Börstigs, Kinneveds och Vårkumla sock-

1geln.
I Efter k1'r'kostämn:an höIls pas-
itoratsstämma, med Kinneveds,
Vårkumla, Börstigs och Brismene
församiingar. Pastoratskyrkorå-
dets försiag till inkomst- och ttt-
giftsstat för år 1962 föredrogs,
och utdebiteringen faststiilldes så-
lunda: i pastofatshassan 14 öre
och i prästlöne- och kYrkomusi-
kerlönekassan 31 öre.

Ord. kyrkostämma med Vår-
It<umta församling hölls i tors'
i,l"g. i Vårkuntla skola, valvid det
I av kyrkor'ådet upprättade försia-
I get till inkornst- och rrtgiftsstat
I för 1962 faststäIldes. Staten ba-
llanserar på l<ronor 5.762:90. Utde-
I biteringen till kyrkokassan för'
lnästa år blir oföriindrad eller 1:10
per skattekrona.

KT] NGÖRELSE
Gösta Ärvidsson, Kinnarp, har 

J

härstädes anhållit om tillstånd
att med stationsort i Kinnarp,
Frökinds kommun, utöva beställ-
ningstrafik för godsbefordran med
en bil, lastande högst 4.800 kg.

Änsökningshandlingarna hå1las
här tillgängliga intill den 10 no-
vember 1961.

Trafikföretag, som kunna berö-
ras av den ifrågasatta trafiken, så
ock andra, vilka ärendet kan an-
gä, äga att före angivna dag till
länsstyrelsen inkomma ' med
skriftliga yttranden över ansök'
ningen.

Mariestad å landskansliet den
27 oktober 1961.

6trtu-bt.

|(inneueds

'Röda l(ors

Personer, intresserade av att
deltaga i en 20 tim. kostnadsfri
sjukvårdskurs i mitt,en av nov.
torde snarast meddeia sig med
Göran $andin, tel. Kinnarp 38.

SlutarPs missionshus.
f clen tredje aktuella måndags-

kvällen, som var betiLlad FrYk-
mansafton, medverkade Pasfol
elieer Wartö från Biidsberg' På
eti"intr"ssunt och fängslande sätt
bei'ättade Pastor Wär1ö om den

store sangfOrtattaren Nils tr'ryk-
mans liv och gärning och om en

del av hans många sångers till-
tiomst. Pastor WärIö sjöng mång-a

u"-fivf.*"". sånger till orgel och
rlIa gspelsa ekomPa n jent ang'

t'iäita manoagskväIl talar Pas'
tor Ärne Kar'lsson fr'ån FalköPing
och fr'öken Ing-Britt Ekblom spe-

lar och siunger.

KINNARPS.*I%r,
MISSIONSTIUS

Söndag 19.30 elever från Mis-

SLUTARPS
MISSIONSHIlS

Måndag kl, 19.30 Alituell
måndagskväll. Pastor Arne
I(arlsson ta1ar, Ing-Brit,t Ek-
biom sjunger och sPelar.

VÄLKOMNA, Lg{U- 6(.

sionsskolan i Kortebo vittnar
och sjunger.

Al1a varmt välkomna!

LÄNSSTYRSLSEN.



Frokindskommunen

- --tt l-- -
tr'rökintlsfuthnäktige godkånde vid samrnanträde i central- , Som bidrag till enskilda vä-lKinnarp. 

i

skolan på torsdagskvällen årets statförslag och fastställ- i gar anslogs 2.500 kr., samma | >Punkten> avskrevs. 
i

de samiiOigt utttebiteringen 1962 tilt oförän6rat I kr.'Innan I summa som i föregående års I Skottpengar på räv shall ut- 
|

butlgeten klubbailes kom 6et till livligt rneningsutbyte om' ] 
stat. Flera ledamöter ansåS lgå med 10 kr. För iller beLalas I

rmhqh fÄr ]ii'pn PÄ ' - l: ' 
Itill tullmäktiges förfogantle ställda metlel,85.000 kr. Slutet summan.för liten. På_yrkandel5 g. - i

blev att 15.000 kr. av dessa överfördes tilt skatteregle- l,av hr Andersson i Brismene| En framställning från Lands-
,ringsfontlen. Om hunilskatteu gick det till .r'otering innan li ;kail en närmare utredning om lkommunernas för'bund orn upp-]

l<r., Kinnarps IF:s friidrotts- - Brandstyrelsen. fick 75 kr. lmun utsågs. Ledamöter blev
sektion 500, Slutarps byggnads- I tilt marklösen för branddamm. I Carl Johansson, Brismene,

iraLLvuuusrra6eL i 'o'1"1^ o'""' eningar 500 kr. vardera som bi.ll överskott från övriga kon|on.
skattekronor, lika med.1E..n:.ot' år"Jlirr -r,"uår"r"r"*.".-i{irr;-ll vta va-utbyggnader och väg-I övrigt syntes fullmäktige ::::;;X;;r^"-:;:"-:^::: -å;-" ll.,*,"---,--o- rror an Äar nnrrr_
benägnaätt ." b,,dc.iiä;:i""sä iffi",Tg'TH"^l'h"äT,ålå-llåffililä?'-,t?:#,'i.' 'Jjäsom en sund uppställning och ::""*^:,ij '-*t ---*--o lr

godkände punkt för ffi'f, ä P:'"-,:.:l-",1'i*1u:""-_J^T9:::11:::*3*.]::'?ffu*l "3t?;;[äfj}",ffi,; ä;t.åä::'oä: 100, vartofta hemvärnsområdellff:*Tij:l 1t:,--::9^:i,.jj;.'
kade dock höra närmare om ,300, Skaraborgs NTO-distrikt lL"-'::'
hälsovårdsnämndens behov av lZ0o, ratuygdens hembygds- och l""l''
500 kr. till >inspektion enligL lfornminnesförening.. ?00.. ryq- j

komplettering av polygonpuni<- | Skolmatsedeln
I tOr Frökind 30 okt.-3 nov.hälsovårdsnämndens behov av lZOo, fatUygdens hembygds- ochl

500 kr. till >inspektion enligL lfornminnesförening 200. Räd-l Måndag: Lovdag
djurskyddslag"nn. - 

j", r"ä. lo" Barnens rikslörbund 100.r Byggnadsplanekarlor Tisdag: pannkakor, äppelmos

uämndordföranden hr S an- lOVn:s Falköpingsavcl. 300, Fullmäktige beslöt, i princip, Onsclag: köttgrotta, pot,atis,

t1 i n, de pengarna behövs. lVästergötlands turisttrafikfiil- att kartor utförda på arkiwär" råkost
Nämnden har att inspektera I ening 50, Skaraborgs läns 16;y- digt material skall anskaffas Torsdag: grönsakssoppa,
alla djurstailar i kommunen, jäldraförening för cp-barn 199. eniigt byggnadsnämndens fram- ostsmörgås, apelsin
oeh det är ingen som far om- I Vidare ficl< Luttra och Bör- ställning. Men ärendet återre- Fredag: stekt fisk, potatis,
kring och gör sådant på egen il stig-Brismene SLU 100 kr. y21- rnitterades till byggnadsnämn- gurka, persiljesås.
bekostnad. NämnCen hsr dsnna, j' ciera till kurs- och tävlings- den för kostnadsutredning.
iagliga skyJdi$lbe"L rcch det har lverksamhet, Vårkumla SLS ?5 i Ett av byggnadsnämnden och l

',,isat sig atr dcll ds;i;r;;;itr. tiri-"tudiecirklar (3 st.; lkommunalnämnden tillstyrkt l"lftl;TJ;li,"H3:1,:'H?,T,:l1i1t

r samband med redogöi"]t:n ttfriå* 
"*'3,",.r, slutar pä Kommitt6n rör skär'mbi1a..,,r- lför statför'slaget me$fela*t i.öiä.+as x".'""r, t.'pitåirte.ii ldersökning i Frökind fick 1.1001 Esen försäkringsrrämntl

iagliga skyJdi$lbe"L rcch det har lverksamhet, Vårkumla SLS ?5 ] Ett av byggnadsnämnden och l

v;sat sig att dcla i"s;i;";;;itr. tirf-ri"ai.rrr.i.- ri-st.l lkon'rmunalnämnden 
r:tt'{"-r-t lrlle'er rt'an illissi'ttsskola'i

varit avbehovet pakallat. lsamr Luttra sLS (z cirklar),rörslag till ändring ";"";;;;: i F:jlfr'3:å"*:;jij',1"i''',?",,.0"
Beträ.ffande hundskattep. blevloch Börstigs SLS (2 cirklar') lnadsplan för Slu{arp och Kinn- lkommer'på söndag en gnrpp ele-

riet 17 röster mot 10 för sum-lfO tr" vardera till samma än.,1 arp godkändes. lver. tilt Kinn-arp' Ungdomarna

länsetta da vid fär'digställandet. Hr Vå- l

ring sade: Den här Punkten
Iian avskrivas. Vederbörande I

Skattekraften steg 18 proce"t *ri#åå*'ffir:l

klubban kunde falla. behovet av bidrag till enskilda lflyttning av kommunkassören

Driftsutgifterna i den fast- l?agår goras' i löneklass 13 biföl]s.

kommunkassör våring ett full-r.;;r;-;å izr.oso kr. Driftsin- kr. skoklyreisen fick begärtl nn invrt från drätselkamma-i
bordat men intressant fa-ktum' uo*.t.'r"u-ar 1.19g.129 kr. tilläggsanslag om 18.37ö:20 lren i Falköping till kommunenl
Han hade nyligen gjort de sis- ------"-'- r., iiir cL^rizoi'etay rkr. till skolavgifter. Staten ha- latt tilisammans med staden och
ta utbetalningarna to* 1?*T.ll arrslag rie överskridits med detta be- lcoarr.-r storkemmun delta i
nens pensionärshem, j"tl^.h*: Tiu ;il; organisationer be- lopp genom att sl<olavtaleL | .o g.*.n.um försäkringsnämnd
var nu slutsumman: 696.905:09 ..:--: -;:.Ji;;.-b.t;;;i 

B;;_ - - ^n ett tiai_lfor"nalbygdens sjukkassas om_kr. Den första kalt:;.""";;'' r'iljades följande belopp: Bör- kommit att gälla frå::/ll|- jfl sfigs, Slutarps och kinnarps gare datum än vad som fömt- | r'åde avböides, och en försäk-
hemmet hade slutat på 375'000 i;;;;i.fö;;;ingar vardera 1.000 setts vid statens uppgörand.e. j ringsnamnd för Frökinds kom-
kf. r--^ rz:---,- ,"^ pr^ri-*r,-^r^^- *,i-" 

"" 
t-- | *,,1 ,,+-gd^ T ^ÄösÄ+^- Lrrarr

ökantle skatteklalt 
uvv' vrulsrrD vrbb'asu 

'--- --::::.;i;::;-^::-;::----'r-*^- ---"-"--
förening, Börstigs bygdegårds- i - Barnavårdsnämnden bevilja- | Karl-Erik Torstensson, Vår'Ett annat itrtressant 

,m,:$d: iår.ri"ä' ".rr *innåöu.'NTo l cies 5.000 kr. i tilläggsan*rug ] Lu*t", Einar Andersson, Lutt-
lande var följande' Frökinds ;;;;; soo tur. som clriftsbi- | till kontot >vård pa rräämanoä ] ru, oite weste"mark, Börstig,
btgr,Eornmun iPp"i:?",1:1_st<;r' 6f"*-tirä*ringslokater, stut-ilanstatt> och får i övrigt täckalo.i. pntu Juliusson, Kinrrurp,
sta procentuella ökningen av :::: 

-; 
;.'-----_ ^-*r^:ird+Ä- lrrnnrrnmmor .,-o^."r-^ii *.u I

DL4 l'ruu€'LuEr'a u41.rr5trrr 
-i,". .arps och Kinnarps samhällsför- lluppkommet nnderskott med

skatteunderlaget'i länet: 9.62T ::i:_^."';;;';::-,:_;:::-_;;, ll^.,.."o^** rrå- Äryrio. run'1nn osho'bl

Fröktnd

500 kr. till >inspektion entigL lfornminnesförening 2A0, Räd-

inan 20 kr. i statförslaget. En , ilamål. Bidragen beräknades
lpr:lqmnf hqdo rrlral 15 lzr i s]lf så +ill 25 Lr nr r.irkpl I

medverkar med sång och vittnes-rd6EL' g' . urula6'l1 lbörd vid mötet i missionshuset kI.
ledamot hade yrkat 15 kr. i alltså tili 25 kr. pr cirkei. I H.yresboståder skall kas- I iö j0. vt;- detta tilfä1e tas också

Kommunalnämnden hade av- saförvalta själv rlDp en kollekt till skolans ar,5ete.
Skatteregleringsfonden styrkt dessa bidrag titl kurs-, En framställning från stif- -Uv-tråren har sin samling på
förstärkt iäviings- och studiecirkelVerk- telsen Frökinds Hyresbosl.äder tisdag kL'18 och juniorerna har

>Tillgripandet> av 15.000 kr. sarnhet, och det kom till debat'"' om att få överflytta stiftelsens ,arbetsmöte 
på onsdag kväll'

ur till fullmäktiges förfogande i fullmäktige. En ledamot yrka- kassaförvaltning tili kommu- iI Kirrrreneds folkskola
stältda medel skedde.efter_Jr-1de, efter ovannämnda b:*Y, nens törvaltningsorgan avsiogs. l.*rå"", nöda Korsauktion pä
liande av hr A h I q v.i s t. 

_H_an ]att alla..,studiegrupper skuile , 
En sådan åtgärd kräver bI. a. ä".ää*-"f.r. 19.80. Fru Doris

ansåg i likhet med flera leda-lSes tillfälle att söka bidrag.lstadgeängring. för sliftelsen. äräil!"*'O"rättar om en resanöter att skatteregleringsfon- lOrOt. ansåg.?tt..T:d d.essa be-]En sådan kan i sin turinte ge- ifiiä*n0"" och visar färgbil_
cien, som nu innehåller 16.035lslut hade t:t]Tn,1ll*", i,p-11i:lpll::t:t 

-:,111 
Bosiadsstyrel- åå, låi|*rning tiu föredraget.kr., smält betänkligt ihop (sär- lgodkänt bidrag till studiegrup-lsens medverkan.

skilda skatteregleringsfon:den lper. Ett ytterligare beslut blev
iirnehåller 25.773 kr.). Fonden latt kommunalnämnden inom Avshriven >>punkt>>

borde konsolideras medan skat-lsig skall utse en kommitt6 som] Ett företag som planerar eg-
tekronorna är på uppgång. lpenetrerar dylika ansökningar.lnahemsbebyggelse i Kinnarp
tr-ullmäktige borde kunna klara I lhade inkommit med en fram-
sig med återstående 70.000 kr. I Utreilning om etrskilda lställning om att kommunen
>till förfogande>. Så blev också | vägar I skulle överta ocir förvalta de

beslutet. I fastigheter som ej vore försål-



Frökindsungdom skriver på maskin
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Allhelgonavesper i Kittneveds
k;'rka
Vespergudstjänsten A[a Hei-

gons dag i Kinneveds kYrka
hade samlat en talrik menig-
het, som fick vara med om ett

J. S. Bachs >När jag skall läml
na väriden>, orgelkoral och
liörsats. Kören sjöng så Run-
bäcks koralkantat >En evig,

I{elgens möten i l{innzrrPs
rnissionshus.
Allahelgonsdag Predikade Pas-

tor S. Eiolvsson vid kvä]]smötet'
En grupp gitan'ister medverkacle
med va.cker sång och mnsik.

Vid söndagens möte svarade en
grupp lrän Frälsningsai mdn i
Falköping för programntet, som
omväxlande bestod av sång och
vittnesbörd.

Nästa söndag Planeras möte,
då tonårsungdoma,r svårar för
sången och musiken. En dag På-

7,Ilr-br.
AUSTIN A-55 contrym. a 1961

AUSTIN 850 1960

AUSTIN A-40 Futura 1959

1956

1950

1960

AUSTIN A.5O

VOLKS1VAGEN

l'Iopeil NOVOLETT

BRöD. LAESSONS
BILF'IRMA

Frökinel

Helgens möten i xirrnu"nz/lr-61'
missionshus
Alla Helgons clag hålles tre sam-

mankomster i Rinnarps missions-
hus. Först hålles sönddgsskola vid
vanlig tid. Sedan blir det guds-
tjänst med nattvardsfirande kl. 11.
Vid kvällens evangeliska möte
medverkar pastor E. Elowsgon
från Åsarp jämte en sångargrupp.

På söndag em. kommer Fräls-
ningsarm6n till Kinnarp och sva-
rar för ett möte i missionshuset
kt. 15.

Slutarps miscionshus
I måndags kväll hölls det sista

mötet i serien aktuella måndags-
kvällår. Pastor Arne Karlsson från
F ålköping predikade med inspirå-
tion om Gidions seger över Midja-
niterna, och poängterade ett Gud
har kraften och segern.

Fröken Ing-Britt Ekblom sjöng
och spelade de trosfriska väckelse-
sångerna. Mötet var mycket väl-
besökt.

I AIla Helgonsdagskvällens möte
talar Yngve Johansson och-fru
Bojan Johansson sjunger.

Skolmatsedeln
för Frökind 6-11 november.

Måndag: F attiga riddare,
'åpp,elmos

Tisdag: Varm kbrv, potatis-
mos, gurka, senap

Onsdag: Kött- och grönsaks.
soppa, ostsmörgå,s, apsel-
sin.

Torsdag: Kålpuflding, pota-
tis, lingon

Fredag: Fisk, potatis, dili-
sas

Lördag: Blåbärskräm, korv-
smörgås.

Här prövar Lennart Eckerlid, Slutarp, Assar Jarlsson, Kinnarp, Elsie Andelsson, Kinnarp, och
Gu4nel Filipsson, Slntarp, fing erfärdigheten. Ma.gister är hr Egon Martinsson, Kinnarp.

varav åtta flickor, "''äå'ää1"'ö"t"åi *ott och väI. Men u"-ltö*ttd'matlagning 
och engels'

skrivmaskinstangenterna. r lkesskolans"rektor, kantor nengt 
f 
ka' men ungdomen har inte

Brismene har ett antal damer lK3eUström, tycker att fler 1ur"-lkommit. .n4,^-hl.

rikt sång- och musikpro-liåijå;ä"Tå"ä";ö;"räl"såä
gram. Gammaikyrklig introitus, l"lo"i"i..å" irån sandhern vid ett
sjungen av Kinneveds kyrko-lkvällsmöte. Ungciomspatrullen be-

kör, inledde gudstjänsten, var-lsö!e1-,{lnnarp söndagen den 19

cfter åhörarna ficl< lyssna ti'l . 
november'

Tel. Kinnarp 60.

GöE F'.4. R DUBEELT GLAD PÄ IIöGTIDSDAGEN

Jämför våra priser och varor med
jämföras. Se här t.

Herrjacka av Nylon-Mocka, kraftig
sak, hög kvalit6

Herrväst av Nylon-Mocka, för herrar
med höga anspråk

Herrväst i ylle
Velour-skjorta (flosdad Nylon) . .. .

Nylonskjorta med garanti, vit ell. grå
Nylonskjorta, randig, m. garanti ..
Islanttströja, såväl herr som dam ..

m, m., m. m.
RES UT TILL

Ä.8 NORDTSKA INDUSTRIX,AGRET
ROSSBACKENS SKOLA, KINNARP. 

- 
Tol. 50,

z-lu-bt. DAT LöNAR SIG

KINNARP, 
zftt-rt'

MISSIONSI{I-iS
joförgänglig fröjd det bliver>. Lördag (Al1a Helgons dag)
lföljd av O. Lindbergs orgelko- 6i. 10 Söraclagsskola, kl. 11
lral >Tänk när en gång det töc-y"11f61dsfiranäe, ki. 19.30
I ken har försvunnit>, utförd av Evanseliskt möte. Pastor
kantor Bengt Kjellström. Psal- B1o*.ron och sångalgrupp.
lmen 144 verserna 2-? sjöngs Söndag kl. 15 F"fälsningsarmfn
jr'äxelvis av kör och församling. nuu*u"-för prograrnmet.
lPredikan hölls av kontrakts-
]prosten Erik Malme;;;;;r Aila hjärtligt välkomna!

episteltexten på Alla Helgons

ldug. Psalmen 424: 6*8 som

lväxel3ång mellan kör cch för= 
,

jsamiing följde efter predihan, i

lr,'arefter kören utförde A. Rrur- l

ibäcks >Allenast i Gud>. Efter 
]

altartjänst av prosten Malmen- 
I

sten av;siuta.des gudstjänsten 
{

imed W. A. Mozar.ts Al:s ysr"urnl
coipus, utförd. av ,kyr"-xokören

if.U-j.,\"Spanjemang av kan- 
|

Itor_xi:!1trö-:_ _ _

Köp dyrhara klåider bittigt
andras, dom tål att
ex.:

riktpris vårt pris
(96 kr.) 66 kr.

(63 kr.) 40 k4
(33 kr.) 20 kr.
(36 kr.) 25 kr.
(29 kr.) 20 kt.
(34 kr.) 21 kr.
(3? kr.) 25 kr.

Sfiwta'lrps 8,ugeri' oeh Caf6
Tel. Kinnarp 183.



Fnöktnd

Syföreningsaulrtion

Fröklnd
tll tt -bt'

iStort intresse för
I

l, älgbananiAxtorp
htl'esset lör' tä.r lings- oclr

I träningsskjutning vid älgbanan
I i Axtorp, Kinnarp, har untler år
I 1961, trots tillkomste.n a,v nya,
] älgbanor, , varit synnerligen
i stort.

I såteoes har under säsongen för-
jbmkats c:a 5.000 patroner och åv-
I lagts över 30 kompetensprov för
I erhållande av älgstndsare.
I Resultat.
I Vilske-tr'rökinds Sportskytte-
lkrets tävling för 5-mannalag 2618:
I 1) Kinneved 185 p.; 2) Jäla 183;
l3) Vilske 180; 4) Brismene 146;

I Kinneveds iag sköt: Gunde
Johansson 46 p.; Arne Olsson 39;
Harry Göransson 36; Webster
Martinsson 34; Aimo Gustavsson
30.

Bästa ind. res.:
1) Gunde Johansson, Kinneved,

46 p.; 2\ Bertil Johansson, Jäla,
43; 3) K.-G. Jansson, Vilske, 42;
4) Nils Bengtsson, d:o, 42; 5)
Elon Johansson, d:o, 41.
' f en.samtidigt anordnad insats-
skjutning blev res.:

1) Gunde Johansson, Kinneved,
47 p.; 2) Einar Bertilsson, Jäla,
44 n.

Skolmatsedeln
för Frökind 13-18 nov. 1961.
I\{åndag: korvkaka, blodpud-

ding, Iingon
Tisdag: köttbullar, potatis,

råkost
.Onsdag: ärtsoppa, ostsmö{Sås

, 
Torsdag: korvsås, polalis,

I rödbetor
Fredlag: fisk, potat,is, apelsin

I Lördag: risgrynspudding,
I korvsmörgås.

IKinnarps missionshus
I På sönaag samlas söndagssho-
llan i vanlig tid på förmiddagen.
I Kvällsmötet kl. 19.30 har fått be-
teckningen >Evangelium i tal och
ton.. Mötesledare blir Algot
Karlsson. Med sång och musik
medverkar Britt-Marie och Chri-
stina från Brisrnene och sysl<onen
Britt-Marie och Raymonci Karls-
son från Slutarp.

38; 5) Tage Jonsson, Gökhem, 38;
6) Gunde Johansson, Kinneved,
38; 7) Bertil Gustavsson, Jäla,
34; 8) Ärne Olsson, Kinneved, 34.

I tävlingen om Normapokalen
segracle Bertil Johansson, Jäla, på
43 p.

Klubbmästerskap för Kinneved:
1) Arne Olsson 41 p.; 2) Gun-

de Johansson 40; 3) Harry Gö-
ransson 40-

Klubbmästerskap för Jä1a:
1) I3ertil Johansson, 43 p.; 2\

Kurt Josefsson 39: 3) Rune Svens-
son 35.

I tävlingen mellan Kinneveds
Jaktvårdsför'ening och Kinneveds
Skytteförening den 3/9 segrade
Jaktvårdsföreningen pä 657 p.;2)
Skytteföreningen 579 p.

Den ind. prislistan fick följan-

1) Gunde Johansson, S, 96 p,;
2) Harry Göransson, J, 8a; 3)
Arne Olsson, J, 79; 4) Webster
Martinsson, J, 79; 5) Roland Her-
mansson, S, ?B; 6) Yngve Nilsson,
J, 73; 7) Erik Kje116n, J, 70; 8)
Åke Blom, S, 67; 9) Bertil Eng-
dahl. S. 67.

Utdelning av syföreningsmedel.
Kinharps kyrkl syförening har

vid s)rynöte hos fröknarna Tora
och Anna Pettersson, Lövhaga,
gjort följande fördelning av sy-
föreningsmedel för år 1961.: Sv.
kyrkans hednamission 800 kr., Sv.
kyrkans sjömansvård 100, Sv. kyr-
kohjätpen 500, cöteborgs kyrkt.
stadsmission 200, Göteborgs
l<yrkl" sjömansvård 100, Stock-
holms stadsmission 200, Stiftsgår-
den tr'lämslätt 100, Stiftets folk-
högskola i Hjo 200, Lutherhjälpen
1O0, Sv. fsraelsmissionen 100 och
Kinneveds församlingshemsfond
1.000 kr. !'örut har under året
utdelats: tiil Lutherhjälpen 200,
Kinneveds församlingshemsfond
500 samt till kyrirl. tidningar åt
konfirmanderna och tr'rökindsgår-
den 154.

- Vid symöte i onsdags hos fru
Ulla Karlsson, Krogstorp, fördela-
de Slutarps kyrkl. syförening till-
gängliga medel från auktionen i
mars. Sålunda fick Hednamissio-
nen 200 kr., Sjömansvården 100,
Stoekholms stadsmission 100. Gö-
teborgs kyrkl, stadsmission. 100,
Sv. kyrkohjälpen 200, Lapska
missionen L00, ,fnomeuropeisk
mission'L00, Folkhögskolan i Hjo
100, Stiftsgården Flämslätt 100
samt Kinneveds försatrniingshems-
fond 1,000, Tidigare i år har gåvor
sänts till: fnomeuropeisk mission
200, Lutherhjälpen 200 och Sv.
kyrkohjälpen 400 kr'. tfltt-bt.

Skolmatsedeln
för Frökind den 20-25 nov.

Måndag: potatisbullar, kolv,
Iingon.

Tisdag: köttfärssås, potatis,
råkost.

Onsdag: fiskbullar, potatis,
sin.

Torsdag: spenatsoppa, ägg, ost-
smörgås.

Fredag: pytt i panna, r'ödbetor.
Lördåg: nJaponsoppa, skorpor,

smör'gås m. Ieverpastej.

Röda Korsets syförening i
Kinneved har haft sin årlig.t
a.uktion i folkskolan. Sedan
psalm 396: 2 sjungits häisade
kretsens ordf. Göran Sandir
cieltagarna r'älkomna' Fru Drj-
ris Fra:rsson, FaltröPing, höil
ett trevligt kå.seri om en resa
i Egypten och visade utsökl;
vackra färgbiider därifrån.

Efter kaffeservering och en

!.jäs, spelad av några elever i
ktass 4, vidtog auktionen. Den-
na leddes på ett utmärkt säit
av hr Elåkan Silvander. Hela
försäljningssumman blev 1.875
kr.

Ordföranden framförde ett
varmt tack till alla som med-
.rerkat tili kvällens goda resui-

KVIGA
SLB till salu. Tel. 66 KinnarP.

Hubertusiakten
rids på Mönarp

Hubertusjakt kommer i år
att ridas på Mönarps egendom
med start och upplopp på sam-
ma plats, varifrån man f,ö. kan
se stöne delen av loPPet. Man
räknar med ,att \5 ä 20 ekipage
ställer upp med ryttare så gott
som uteslutande från FalbYg-
dens Hästsportförening. Master
blir godsägare Ragnar Browall
och fru Browall kommer att
dela ut rävsvansen och gran-
kvistar.

Start sker kl. 13.00 På kullen
cirka 300 meter norr om Mön-
arp vid vägen från Luttra-
Falköping och ritten beräknas
ta en dryg halvtimme - detta

I matchen Sverige-Schweiz i
TV. rll+t-6t-

Lilla Kretstävling'en
1) Kinneved 153 p.; 2)

3) Brismene 121.
f Kinneveds lag slröt:
Gunde Johansson 46

Göransson 3?; Webster
son 28; Arne Olsspn
Gustavsson 17.

Bästa ind. res.:
1) Gunde Johansson, Kinneved,

46 p.; 2) Harry Göransson, d:o,
37; 3) Bengt Salomonsson, Bris-
mene,"3p; 4) fngemar Svensson,
Jäla, 35j.,.{) Kurt Josefsson, d:o,
34 p.r ,'rdi{,

Indi*iffill tävling den 2419.:
!) tklfritry Göransson, Kinneved,

42 p.; 2) Bertil Johansson, Jäla,
39; 3) Elof Johansson, tr'loby, 38;
4) Webster Martinsson, Kinneved,

den 30/9:
JäLa 742;

p.; Hally
Mar'tins-

25; Äimo

apel-

i saC-t-{.or-,A]lÅ--d9!0-,!en]--Qv€nt-
I har planer på att se' fotboltrs'

>Sångar-Sa,ra> sjunger i Kinnarp
tr'licl<orna Britt-Marie Håkans-

son och Christina Olofsson deltog
med flera. vackra sånger till gi-
tarrackompanjemang vid söndags-
kvällens möte i Kinnårps mis-
sionshus. Predikan höUs av Algot
Karlsson och syskonen Raymond
och Britt-Marie Karlsson medver-
kade med sång till dragspelsmu-
sik.

På torsdag kväll kl. 19.30 ger
>Sångar-Sara>, fru Sara Josefs-
son, en sång'stund. f mötet med-
verkar också Gösta Cedervall
från Furusjö.

Kinnarps lF
inbjuder sina medlemmar med
ilamer till. tesup6 i NTO-lokalen
lörclagen den 25171 kl. 20.00.

Dans - UntlerhåIlning -övenaskningar.

Anmälan till tel. 181 el. 293
senast onsdagen den 22171,

Kommitterade.
Ungdomspatnrllen l<omlrrer till

KintrarPs 1ni5s'i6nglrus
i iåttaäg. kväll sjöng ft'u Sara '

Josefsson nia mötet i Sinna;rps I

niissionshus. Vidare medverxaoe 
l

låntbl"ukale Gösta Cedervall' i

På sönriag svarar Ungdornspat- |

rullen unrler ledning '". .{19!ll '!i*fri,t..o" för eftermiddagens:
*ät.. t(l u. gt . '

' tVrt -61'
Henning Andersson

kyrkoherde I Kinneveds nya
pastorat

rblu-61
ralLN KO

tiit satu. Te1. 163 Kinnarp. '

erhåller anställning, även nybörjare. Rum finnbs.

AB KINNABPS TEXTILINDUSTBI. Tel. 85.



Frökintls skolstYrelse

Mariestad teleautomatiseras
,\\-bv Obetyilligt beg.

bänkspis
Kinnarp, ÄsarP, Trädet får

vänta ytterligare tilt 1964 llrinnare; 
tor'*zoo' - ,n/,,-g,. 

i
lhar hållit sammanträde. Lovda-
| , rÄ-+g:arna under vårterminen fas,t: ll *^! ^i,+^h4fi<afoÄ raletr2fik inom skara- I I =
:ä;ä"r"i"ii'u""'rT"i"".,"zi::ioll vtterrisare ett stes mot automatisevau r:l*i*I-':"^1:i:::
febt:., 24 mars och ao Åä:. Sr.i- ll borgs 

'än 
tas söndagen den 26 november, ctå abonnente"""-11:i 

I t

styrelsen beslutade att pa 
"totrn" ll Maiiestadsområclet övergår från rnanuetlt betiänad till automa- 

I I

tidur låta inkoppla en del av yt- ll tiserad teietrafik.
ierbelysningen}äratternåbätt-||L^r..."'-,^+1o^'Å|];J"?#fui":**"*t;;";; 

ll*f,l:ä#;T:'äö:Täiiäri{=; linffi i?':t"1"i""''"håi[äj:1? | 1 
Kinnarp

mäktige begära att från-skorllv-läner äutomat':"'?g TIY:,{1111'.:,.,'1t^"t?ff"""3':T'::::.:fi:l lönsrrqoo. r,an e0 -^",

terbelysningen för att ernå bätt- ll -". rf,^-.i^^+a^d^'--,åiö+e a,r^- rfÄrstå harr,å,ret 1964. Änledninger, | ] !'7- 1

H$l':?ä"äI;:'J'?'#";1"iiå'i- i "*'Äuät '1::"T-*'i"''1':"::--::: I r:T:":"'::::'"-1'"?lJff'T ;ä

pas riu srroran i """*"'*. 
"*"*it- 

lllf#,1":":,'^:::åä;:t fli,"i?#::l

1il,äåå-å:11åi äi"i'ååJä I l;-y,:f i" område i norr melran lobjekt gå röre och att personar- | | onsdagen den 29 nov. kl. 1e.30

lstat överföra t8.927:I2;;:-#;;: I Mariestad"- och Karlsborgsområde- I och lokalfrågan vad dessa stätio- I | ;

lservationsanslag. Rektor r1"I.. il t-1:":,1" endast nåsra mindr"l;;;J+tt; ä""",-nä *tet sättl I FoRSÄLJNING

luppdras att infsrdra kostnadsför- I :HrTi_I::":lm;länge 
ma- 

I rJ":lä;i;:"Jä":"1",'?jti"": I I #fä?ilåHålrlå:;'J.fi:""r..
servationsanslag' Rektor rick il'a aLErsLa;;ä;ä;t";";;;:lär 

prerär. Även om teletrafike'llimissionshuset.Gåvormottages
uppdrag att intordra kostnadsför- I o*11otl.1,1

;11-'å"Ti#:"":fl.il 
;'l,T:{*i 

:'l_l',;qq.:?ff#;':." Maril-l:ffi"å:"äitl"::iä##{{il i-'LT:ff:ff:,',äffi-;". 
I

*i:fl',r",:'m"r',äd{:-#:l *qqr:q!sii**#i:qfriäiåäii-'*flJ:"1'":*"i.i1"t?l %J
nastiksaren rör rriv*ri8,.3ä1"tr;l!iläii^::r skett av nuvårand"l',"'rn och smidig *:Xt:*å iill Pfima häStaitik. Skolstyrelsen bev:
dagar i veckan mo*eäJåä f{ lf :***::}:1?åH*ä'?.*""."åiI' li"'# iå"ffff:'å:l"i'".'.iXä:JJ- I | | | |tTl 

;"ffi1"å"äå,iåt'.',11,,tiå- llåat#ä'',o,,,.,,"*er brir 0b01. lä. ä" 'ri "agra 
väntetider på aes- | |

digheter och gjorda 
"ro#ärrä"- ll - y"r*:l?u är den sista av lan- I sa stationer inte brukar förekom- | I från 5 år, större typ, köpes om-

ordnanden goar.ano"s. fåliä#- ll**,:n:;n*iå"r1t'"ä"t"?lr*T; I 

t": 
...11 

gående' .*-":"*-^T::T:-t
:äffi'Jäffi :^äiTåio""i,;ffi ;-lll*i:?i,'i'"ili?"1,"J::-"?:åä

oYu-bt.

Bertil Andersson.

-

åää,ill':ä:,ä"iä"*ö;lrirl'#';JT;Tff 1#;l,Läålliä:
ställa till kommunalnämnden att | | :'-;-: :*..-,,.^'r^--*,-icrå* srz^d-
digt beslutade skolstyrelsen nem- l'1 

-. 
- 

-;--- 
^^stärh t'r kommunarnäå"ä"'ä, 

I I 
g:"-:fJf"*:;**nffi?l[iå:

denna övertar förvaltningeT av lli;";;; Televerkschefen general-
denna skola, då den inte me.r,kom- 

fl äir"XtO, Håkan Sterky.
mer att anvåindas för sitt ur- li ---
sprungliga ändamåI. Det besluta- i Iiinnarp, Äsafrr, frätlet
des vidare att inköpa ny duplice- I får vähta
ringsapparat för expeditionens I Vra eäller telearitomatiseringen
räkning. Den förutvarande appa- I i frttO-pingsområdet återstår än-
raten skulle överföras till under- | nu stationerna i Kinnarp, Åsarp
visningsmaterielen. I cch Trädet. De utsprungliga pla-

Sammanträden
-: 

f nerna för dessa stationer tog sit<te | | | l0roagen oen po Iruv. rat. 'u'vv' I

!ffi lffiltl*ält'f*-rx,,l;lil[ uusit<:sIxrENsort<ester' 

'
E - ! l mea att automatiseringen av des- l

ffi Fffikinds .,:X;::ffi#lffi.,u**, zst\-h\ r*t*>
l|ö0erförening ' i?;ä1ilä,'11lll*,il1i,l;,::,::lt: lntetlektuelfi begåvnt'*gönriiigssl(olzrn i vånlig tl

inbjucler till höstmöte freclagen ",'1'::":::-')li:
;;;t4;"". kl. 1e.30 i to.""i"?'- :1.-,"'111,,,".i]j,1!1,,,iT'::l"söndiiss- , hOS bafnen intg ällt
lokalen Slutarp. pii onstla-r kväil inirjrr.ler. iunin-

".T3l"Xiä-,,1J'ff!"#'""?ff;;;:;r:;,:".,1;J;;:"',ä'ill-*,*l 
i känslomognad lika viktig

färgiilmen >>Västergötland>. nrr förfårdigat ftirsäij*s pltts etr I *orr, *knlt h,, råltl
Kaffeservering. dtl skänl<ta. a|tikiar., r l}avrr slcå,ll h&, rålttighet ait tycka olrn, ått vnra råddå, n't't gråta

lvle.lemmar och övriga intres- i\r , *t' Ilriheten i ki*nslan är vliseutli6;' liksor' dcn intellektuell& fri*

serade härsas o:u*,,,r1"i,å,ooä- Skolmatseclcln fm;m'"J'$::X1fff":T;ä:::ilf:åiJJi:*-*1,ffi1';
na. för..I"'röliind 27 nor'..*-Z tlet:. til Söderling. >radirxloktorn), lade tram i ett fiiredralf i

, , , -,, . , 
atl""ttl' 

ä:ä'å:'*TäT:i;i:t1äi]',1; , on*dasx kviil i xinnarps skola" sam'r*nkomsten vnr *rrr'uger*tl

r,ål.rst. , *o xkolstyrets'en och b*,rna,vårdsnämnilen och gav en rad intre*-

{)nsrlag: l{}v{lilH.,' *lanto synpunkter'
ior=Aåe, Iov{i:rg.. i _ 1 Kantor Bengt Kjellström, bar-

tJ.r€rtag.: sd'apsb.ynt. f liisllk'r.r-, över 200 personer hade samlats ll navårclsnämndens .ordförande, av-

potåtismos, g*:.ri*. i Kinnnrp$ skolri når skolstyrel' li lå"tuo. docent söclerling' - vi

, Liii,rrag: rr-1*nnå€r,\.,nsnrrrdins, ; $€t:a ordfbrande fru ]\{ a i L a 
" 

*- li "il 
väl alltid våra barns bästa

sv,t, korl'srno,s,,s 
-, k-l-*;H:ff"*i:n:a:'gTällllt"t*;.Ba:.***11'fi"ftä;}i

vfr.lkon:mtn. ll att fa ta del av en experts syn-

I i;tå:l"å öhrnell avsrutade sam-

i lll i s s i o n slö rsä li n i n g i $ l uta rps m i s si o n sh u s 
l l 

älåxåT","ir'.å:i" "1"; :: ::"

Tillkännagivanden

DAN$
I FöRSNINGSITOKALEN SLUTAAP

lörilagen tlen 25 nov. kl. 20.00.

Musik: SIXTENS orkester.

[l| issionslö rsälin ing i $luta rp$ missio nsh us 
i I 
a**:rm #i" '*1";:: ::"

Måndag kl. 18'00 pastor Karl Wilson medverkar' Gåvor av olika 
t

slag motåges med tacksa'mhet' Servering' Lotterier' 
I

Hjärtlig[ välkomna! 
_ 

Missionsförsamlingen' 
]



$tor utförsälinimU
av TEXTILVAROR i JÄLA BYGDEGÅRD
lörtlagen den 25 november kl. 10-16.

O Riklig sortering i herr-, dam- och barnkläder kommer
C att bortslumpas till oerhört billiga priser. Såväl koftor
O som jumpers, tröjor, underkläder, skjortor, herrbyxor,
O jackor i moccanylon, såväl herr som dam. Vårt pris end,
O 66:- (riktpris 96:-). Barnjaekor m. m.

O Passa på tiltfället att köpa billig iulktapp!
E AB NORDISKA INDUSTBII,AGRET.
O OBS! Lagret i Kinnarp hållos stii,ngt urrilcr lörilagen.

Frökinds högerförenings med-
lemmar

hade i fredags mött UPP ganska
talrikt då styrelsen inbjudit titl
höstmöte i föreningslokalen i Slut-
arp. Kvällens talare var förre
riksdagsmannen Pastor Owe
Gransmoe. Herr Gränsmoe talade
om Finlands Poiitiska läge. Fin-
land och finska folket kände ta-
Iaren särskilt väl titl, eftersom
han varit bosatt där i tre år. I se-
nar€ delen av sitt föredrag, uPPe-
höll sig talaren vid aktuella ung-
domsproblem och lämnade en del
skakande skildringar från sitt ar-
bete vid Stockholms' Stadsmis.sion.
Således var det inte något €gent-
ligt partipolitiskt föredrag', som
höI]s, men ändå brännande aktu-
ellt. Faran utifrån genom det allt-
mer mörknande internationella Iä-
get, och den moraliska uppluck-
ringen inifrån g:enom de alltmer
tilltagande ungdomsproblemen be-
lystes av talaren med en sakkun-
nighet och en inlevelse, som inte
kunde lämna någon oberörd. Han
belönades också med långa aPPIå-
der av ett tacksamt auditorium'
Efter kaffedrickning: visades Lars
Madsdns utomordentligt vackra
film >)Västergötland>, och mötet
avslutades av föreningens ordfö-
rande Erik Bohman.

Gåvor tlll Grekland.
Till Svenska kyrkohjälpens

Greklands-insamling har i Kinne-
veds församling insamlats kr.
1.354 oeh i Vårkumla försåmling
kr. 319 eller tillsammans kr.
1.673:-.

Julgåvor till siömännen;
Vicl höstens elva husförhör i

Kinneveds och Vårkumla försam-
lingar har sorn vanligt insåhlin-g
ägt rum till sjömännens julfiran-
de. Gåvorna till våfa sjömän har
uppgått till 511:- kr., däråv i
Kinneved 365 kr. och i Vårkumla
146 kr., vilka medel översänts till
Svenska kyrkans sjömansvårds-
styrelse. zht-Ll ,

!t.. IRunqorelse
Efter utgången av den för lre-

vaknlng av fordringar i Aktiebo-
laget Siutarps Möbelindustri,
Siutarp, konkurs utsatta tiden har
hos konkursdomaren i Vartofta
och I'rökinds domsaga efterbeva-
kats ytterligare fordringar i kon-
kursen. Anmärkningar mot efter-
bevakningarna må framstälias se-
nast den 20 december 1961. An-
märkningsskrift i två exernplar
ingives eller inlämnas med bud
eller insända,s med.posten till kon-
kursdomaren. Under anmärk-
ningstiden hålles bevakningshand-
lingarna tillgängliga å Skantzes
advokatkontor, 'V. Storgatan 8,
Jönköping. X"'örlikningssamman-
träde hålles inför rättens ombuds-
man i konkursen å Skåntzes ad-
vokatkontor, V. Storgatan 8, Jön-
köping, den 11 januari 1962 kl.
14. Återstående tvistefrågor hand-
läggås vid Valtofta och tr'rökinds
domsag'as häradsrätt å tingshuset
i Falköping del) 22 januari 1962
kl. 11. Konkursdoilrarens post-
adress är Tingshuset, I'alköping.

Falköping den 25 november
1961.

:j
Skolmats"aa"

för Frökind 4-9 dec.
Måndag: Pannka$or, äpPeimos.
Tisdag: kålpudding, potatts,

lingon.
Onsdag:. grönsakssoppa, ost-

smörgås.
Torsdag: gryn- och fläskkorv,

potatismos, gurka,
Fredag: fisk, potatis, gurk- och

persiuesås.
Lördag: kalvsylta, stekt pota-

tis, rödbetor.

sltz'al.
Vi har fått'in en hel dol

byte$;mötler
såsom: soffgtupper, möble-
ma,ng, bokhyllor, skrivboril,
bäddsoffor m. m. BILLIGT.

L. Gustavssons
Möbelaffär

SLUTARP. Tel. L?9 Kinnarp.

Konkurstlomaren.

MÅNGA I(öPER, f'öR, DYRT - Men nu köper fler och fler hos

A/B l$ordiska |rldustrilagret
KINNARP

Våra priser tigger långt, långt uniter ril<tprisel'

SEI HÄR T. EX.:
JACKA i Nylon-Mocka, brun eller grön färg, vårt pris för herr

eiler dam endast 66 kr. (Riktpris 96 kr.) Finnes i barnstorlek

från 39 kr. HERRBYXA polyesterbyxa' samma egenskap som

terylene, vårt pris 36 kr. (Riktpris 61 kr')'

BLÅKLÄDER Rydboholms krympfria kvalit6: Kragblus 10 kr"
Blårock 13 kr., Midiebyxa 10 kr., Hängslebyxa kr' 14:50'

HERRKALSONGER långa ben, hög kvalit6 kr' 6:25' Dito herr-

tröja kr. 6:25. STORVÄSTAR kr. 21'

BARNOVERÄLLS kr. 1?:50.

Vidare finnes på vårt lager HERRSKJORTOR, SPORTTRöJOR'

herr o. dam, JUMPRAR, KOI''TOR m. m' Ännu finns ett mindre

"rrtuf 
yfi"l"r"ey DRÄKTER till det otfoligt låga priset 39:60' 

I

O B S! Alla lördagar före iul har vi öppet till kl' 16' Våra varor u" "i i-

sekunda eller felvära. RES UT till R'OSSBACKENS Str(OLA' Kinn- 
I

arp, det lönar sig. Tel. Kinnarp 50 eller 245. L!A:hL' 
I

Den sedvanliga missionsförsä$-
ningen, som Slutarps missionsför-
samling anordnar varje år, hölls
i månclag's kväll under stor till-
slutning av bvgclens folk.

Söndag kl. 10 Ailventsgutts- | ]
tjänst. Medverkan av söndags- |,
skolelever, Algot Karlsson och li
ett tiotal gitarrspelande flickor. t, l
Efter gudstjänsten bjudas alla I'
på kyrkkaffe. ll

UV-kåren och sönclagsskolan 1i
hälsar alla hjärtligt välkomna! i:

Frökturd
-br

Slutarps missionshus,

nrz-bE
KINNARPS

DIISSIONSHUS

r/tc-rt.

Sfutarps tF
I o tterier

vinsterna utföIl eniigt följande:
Lotteri nr 1 81-36, lotteri ar
2 95-31, lotterie nr 3 84-8?,
lotteri nr 4 50-88. Respektive
vinnare urrderrättade.

Lennart Thorsson.
Kontrollaut.

Pastor Carl Wilson ledde en an-
daktsstund och utgick från orden
>>Tiden är kort>. Efter en oaus
för kaffeservering vidtog för;älj-
ningen av de mycket fina hand-
arbetena och skänkta sakerna.
Alltsammans fick snabb åtgång
till höga priser. Således kan näm-
nas att för flera dukar betalades
125 kr. Hdla det ekonomiska re-
sultatet uppgick till 2,605 kr. Mis-
sionsstunden avslutades med sång
)ch bön.

På söndag förmiddag hålles
gudstjänst, varvid Yngve Johans-
son talar. För sången svårar en
grupp unEdomar från Åsaro sonr

r. vr -a!ä'Ell s val.ar en Igrupp ungdomar från Åsarp son isiulqlo{1iry91€it"1_ 
]

aflil$ Slutarp
I

S^tC.möte
I

I i NT0-r,oKALEN,
I ruNNARP,

måntlagen tlen 2? nov.
kr. 20.00.

Pro g ram: Förhandlingar o.
Nordisk nutitlsorientering m. m.

VÄLKOMNA.

KOM I HÅG KVÄLLENS

, SIXTENS orkester spelar.

Kinneveds SLU



sängan?
Vi har dem!

Soffigrupp
kanske ? Eller varför inte
en hel

rnöheI?
Vi har dem!

MATTOR

ARMATUR

TAVLOR

BOKHYLLOR
och en hel del annat som
nästan är tvunget att ha
för att göra hemmet vac-
kert och hemtrevligt.

Vi har det!

Kinna.rps kyrkliga syförening
hade i måndags sin missio0sför-
säljning i Kinnarps Centralskola.
Som inledning höll kontraktspros-

iten Erik Malmensten en andakts-
lstund.-.Efter kaffeservering: vid-
tog auktion å de av syförenings-

. mediemmarna förfärdigade hand-
, arbetena och de många skänkta
sakerna, Buden föll tätt och allt
blev väI betalt. Tillsammans med
lotterier och behållning av kaffe-
servering' gav auktionen ett netto-
betopp på icke mindre än 3.489:50
kr. Prosten Malmensten uttalade
ett varmt tack till alla, som bi-
dragit till det goda resultatet.
Saminankomsten avslutades med
bön och psalmsång.

tsgudstjänst i Kinnarps
rnissionshus.
Adventsgudstjänst hålles i

.innarps missionshus på söndag
1. 10. Söndassskolan deltar i

tjänsten och medverkar i viss
räcknlng i programmet. Äd-

entsbudskapet förnedlas av Al-
Karlsson och ett tiotal gitarr-

elande. flickor deltar med sång
h musik. Efter gudstjänsten

alla på kyrkkaffe.

issionsförsåljningen. i Kinnarps
missionshus gav gott resultat.
I onsdags kr'äll hade juniorerna

UV-kåren försäljning. För'
jningen omslöts med stort in-

av de hem, som ungdomar-
representerade, och en grupp

riga vänner. Efter en andakts-
och anslagen tid för serve-

ng vidtog försäljningen av de
lster ring:domarna förfärdigat,

försåldes alla de artik-
so mskänkts till kvällens för-
ing. Det ekonomiska resulta-

t steg tiII nära 1.000 kr.

<L- rItlz- oL'

Kinnarps idrottsplats byler ansikle

Friidrottarnn Iår bnnor till våren
Ett omfattande arbete påbörjades 1956 på Kinnemo idrottsplats

i Kinnarp. Duon Gerhard Frisk och John Fransson beslbt då att
gå i spetsen för iordningställandet av löparbanor och övriga för
frlidrötten viktiga banor. Dessa och ytterligare några inom för-
eningen har arbetat suceessivt och framåt vårkanten räknar man
med att yert<öt i stort skall vara fullbordat. Detta om vädrets
makter ger sin tillåteise.

c.Yli
som tycker om mycken och
god mat till JUL kanskp
också är i behov av en eller
två god6

1*

a

o

o

o

Vårkumla skola k1. 15.00 med
varKumla lors..

Skriv upp att det ligger mycket
arbete bakom. Det har dränerats
och körts på skiffer och allt sarg-
virke har impregnerats. Löpar-
banorna börjar nu ta form och får
en bredd av fyra meter och med
en flnalbana på 6 meter.

trfinneveds Centralskola k].
16,00 med Kinnevecls försam-
ling, kl. 16"30 med Kinneveds
och Vårkumla församlingar och
kl. 17.00 med Kinneveds, Vår-
kumla, Börstigs och Brismene
församlingar.

Ärenden: 1) Lagst,adgade.

2) YaL av ordf. i stämmorna.

3) Yttrande över Stiftsnämn-
dens resolution ang, bo-

, ställenas normalavkast-
ning m. m.

Ordf.

Kinneved-Vårkumla

ungdomskrets
har FöRSÄLJNING i Central-
skolan, Kinnarp, onsdagen den
6 dec. 1961 kl. 19.30.

Andaktsstund av prosten Mal-
mensten. Sång. Kaffeservering.

Gåvor emottages tacksamt.
Alla varmt välkomna.

Styrelsen

FATKOPINGS TIDNING. Tisdogen den 5 december 196l

SLUTA JULBAKA - GÄ TILL

Ju,Egrr'uvkm,Jl€E i
Frökf,nnd

--
I

I

I

tt|YA PI|I$IOTIIATTT
GODA BAKVERK av alla slag. Specialitet: DANSKA
WIENERBRöD. -. MIDDAGAR och SUPEER orclnas
även i hemmen. Vicl behov medföres bord och stolar.

RING tel. 240 KINNARP.

NöP SANITIDIGT .IULBLOMMOR HOS

SJöttebergs
Blomsterhandel
(i samma hus). Här finns det hyacin-
ter, tulpaner, konvaljer m. m. samt
stor sortering av årstidens krukväx-
ter. Alla slags BIND5RIER utföres
smakfullt.

ORD. I{YBKOSTÄMMOR
haillas måndagen den 11 dec.
1961 i: Vårkumla skola kl.
1961 i:

De som hay för avsikt att syss-
la me{ längd, diskus och kula
kommer att få hålla till i våistra
ändan av planen, medan spjut-
kastning och höjd kan tränas på
den östra sidan.

Nu håller de ansvariga för om-
daningen som bäst på att ressla
skiffer, för att lägga på ett lager
av detta på löparbanorna.

Med.andra ord jobbas det friskt
och mannen, som i detta samman-
hang bör ges ett alldeles speciellt
omnämnande är Gerhard F risk,
som målmedvetet går in för upp-
giften att tillsammans med övriga
intresserade för Kinnarpsidrotten
ge bygdens idrottsmän och ung,
dom >ett idrottens hem>>. Bravo
grahbar!L. Guslatt$$olt$

[||tibelaffär
SLUTA-R,P

Tel. Kinnarp 179.

5/ufarp

Kinnarp



I-iten storkornrnun framgångsrik
Frökind vill inte "nyindelas'n

Storkomrnunen Frökind n" ,.r""r, stor kommun. Den hå,r >>chansens>> att vid nästkomrnande
årsskifto underskrlda, befolkningssiffån 2.000. Siffran var vid senaste årsskiftet p.081 personer
och håde då minskat med omkring S0 från näst föregående år. 1111ns61ingen har fortsatt i år,

Yra-bt.
har med något undantag kommit lson tycker att Falköping ligger
ur bruk. I bra. till för detts. nch han harbra till för detta, och han har

många meningsfräader. Men Frö-
kind är likt Vartofta utsträckt på
längden, påpekar han, och detta
medför >>gravitationsproblem>>.
Det är norra tr'rökind som känner
en naturlig anslutning ti]l staden
i skolfrågan. l\{en södra delen av
kommunen är inte stadens närms-
ta granne. Härifrån skulie resti-
derna bli långa för barnen.

Redan för ett par år sedan be-
slöt fullmäktige att kommunen
skulle söka samarbete med Var-
tofta i skolfrågan, cich länsskol-
nämnden, som ju enligt statsmyn-
dighetens uppdrag har e.lf 61ga-
nisera högstadiet, slog i sina plä-
ner för högstadiet samman !'rö-
kind med Vartofta. Men förhå]-
landena har på ett. par års tid
ändrats mycket hastigt. Hr Jo-
hansson för sin del tror inte att
de båda kommunerna tillsammans
kan prestera ett fultt tillräckligt
högstadieunderlag, och Frökind
är i närvarande stund inte myc-
ket orienterat mot en sådan lös-
ning. Under diskussionen om hög-
stadiets önskvärda differentiering
har kraven på underlagets bredd
stigit, Det kan nämnas att Vilske

- som nu på egen hand sökt men
iinnu inte erhåUit tiilstånd att
upprätta hög,stadium - haft tre-
vare ute åt F rökindshåIlet i skoi-
frågan.

Stigantle skatteuntlorlag
Den lilla kommunen har >>akti-

va> siffror i protokollen från tio-
årsperioden. Den har rått på de
väsentliga uppgifterna, högstadiet
på naturliga grunder undantaget.
fnom. X'rökind är man inte myc-
ket för men ganska mycket ernot
3n nyind€lning av primätcl{orirmtt:
nerna.

Det framkommer ytteriigare en
del om kommunens prestation.s-
förmåga då man hör att av mil-
jonsumman vid det här laget en-
dest 110.O00 kr. kvarstår oguld-
na.

Skolan har dragit stora peng.ar

- men inte för stora, efter resul-
tatet räknat. Om- och tillbyggna-
den av centralskolan i Kinnaro -det är en vacker anläggning -var kalkylerad till 777.40O kr.
Sluträkningen är ännu inte gjord,
men man kan redan nu se att de
faktiska kostnaclerna kommer arr
untlerskrida kalk;ylen. Detta trots
tilll<omna förbättringar på den
gamla huskroppen, vilka inte var
med i kostnadsuppstälhingen.
l\{an har handlat raskt och effek-
tivt vid bygget.

Bostiider behövs
De båda samhållena gör ett

prydligt intryck. De har expande-
rat under storkommuntiden. Vil-
lakvarteren visar detta. Ett stif-
telsehus om 14 lägenheter och.er
affärslokal uppfördes 1959-60
och vissa planer på ytterligarc
ett stiftelsehus finns. I övrigt har
koinmunen inte engagerat sig

r#rilli:ir.ni:i:::...:::.ii.,,r,.r r rr,r.,-, r,:.,-,-,.,.

Kommunalkassör Hilding Våring. 
I

husbyggande annat än som för-
medlande organ. Det finns sålun-
da ingen bostadsmark i kommu-
nal ägo. En privatperson har in-
köpt ett markområde i Kinnarp
fiir bostadsbebyggelse. Fem villor
komrner att påbörjas här under
våren, i mars-april. Att det finns
ett bostadsproblem i samhället
understryks av kommunalkassör
Hilding Våring: >Här finns inte
en skrubb ledig i hela samhället>.
Han anför att det i somras kom
en ny industri titl Kinnarp, en li-
ten etablering med fyra mans per-
sonal. De har ännu inte fått bo-
städer i orten.

om än i något avsaktad takt.

Ändå har man inom kommunen
huvudsak löst de problem som

;lev aktuelia när de gamla sock-
:rarna Luttra. Kirxreved. Vårkum-
ia, Brismene och Börstig på ny-
året 7952 blev storkommunen
Frökind, säger fullmäktiges ord-
förande Gunnar J ohanss on

Döve. Äldringsvårdsfrågan är
löst.rdår Frökindsgården i Kinn-
arp invigdes vid midsommar 1959,
va-anläggningarna i de båda tät-
orterna Kinnarp och Slutarp är i
,iet närmaste genomförda, och
centralskolan i Kinnarp är ut-
'rv8:€id. De gamla sockenskolorna

Högstadief råga,n
svårlöst

Naturligtvis har kommunen en
olöst skolfråga 

- inför högsta-
diet. Det har ju alla kommuner. I
I'rökind har man inte behövt
dryfta eget högstadium, det finns
ingcn cha,ns för ett sådant i en
kommun med det befolkningsta-
let. I stäIlet har överläggningar-
na gällt åt vilket håll samarbete
skulle sökas.

Fullmäktiges ordf. hr Johans-

Rulmnns Snickerilabrilr

STUTARP
TeL 17? - 130 Kinnarp

Frökindsfullmäktiges ordförande Gunnar Johansson.

TILLVER'KNING: SPECIALITO

Skattesatsen faststäIldes i för-
sta budgeten, för 1952, till 5:50
kr. I den nu fåstställda budgeten,
för 1962, är skatten g kr. Under-
laget var vid första budgetens
upprättande 29.042 ska.ttekronor.
Nu är. den 75.437 sl<attekronor.
Det kan niimnas ått ökningen av
a.ntalet skattekronor senaste året
var den procentueilt största i iä-
net, 18 procent.

Det kan också nämna.s att av
alla skattekronor i Frökind svå-
rar gamla Kinneveds socken för
inte mindre än 45.548.

Investering'anra
Vatten- och avloppsbyggena i

de båda tätorterna Kinnarp och
Slutarp har till dato dragit en
kostnad av 1.319.108 kr. Summan
är inte liten för en kommun som
ligger vid befolkni-ngstalet 2.000.

Klubbans handhavare
Första sammanträdet med tr'rö_

kinds storkommuns fullmäktiee
hölls redan i december 1950. ;å
Evald Johansson i Alarp utsågs
tilJ ordförande. Efter hans från_
fälle 1953 övertog's ordförande-
klubban av fvar Gusravsson,
Ledsgården, Slutarp. Sedan.l jan.
1959 förs klubban av Gunnar Jo_
hansson i Döve.

Köksinredningar

ht'.



litcn storliomniutl . . .
Forts. från föreg. sida.

IIlockarfar
Medelsförvaltningen centrålise-

rades vid storkommunens stårt
till kommunalnämnden. Efte?
några år, 1954, tillsattes en kom-"

munkassör, som då övertog den-*

na förvaltning. Några extrilva-
*"*"" för egen del har l'röki$s-
iullmäktige inte tillåtit 

"i8'- P*
administrativa utgiftern" nfll'
nere. Församlingen sammantra-

der i Centralskolan i Kinnarpr*'
och det är naturiigtvis inget då-

Smålandsfirma
har övertagit

SlutarPsfabrik
SlutarPs Möbelindustri har

O*',rrtagiis av Brö'lerna qlö-
kvist A-B i lluskvarna, som åm-

fu" 6"i"" rörelsen i den l;idi-

gare omfattningen'

tiet ställe att vara På' Kommu-
nälkontoret är inrymt i kas'sören-c

bostad. Rätt så. Här har korn'mu"

nens kassör och klockarfar rHil-
ding Våring alla PaPPer I och

handlingar till hands, även orn der

inte råkar vara >kontorstid>' 
i

Det är också meningen att de

tid,isare tillverkningsobjekten 1

"t".i- .utt skall bibehåIlas" Här-
ilil"o**u" emellertid nya mod€l-

i"r:.-u"a"" nu Pågående omstäIl-

nlng aru"tar tjugo man I]9 fi:;ning arbetar rJUEU rrrdrr "'" '-: .

rikän. Tidigare har fabriken vtc

fuu drift sYsselsatt inemo't dei 
I

dubbla. Efter omstäilningens ge- I

nomförande kommer Personal
stvrkan att stiga'
fi*tn"tt kommer att omregistrc-

ras, var-vid clet ganrla firmanarn-
net försvinner. Den nya namneL

Itir ooctt en variation På >;Slut-

arp> och >möbler>, säger fabri-
kiir rvert Sjökt:1

fionfektiorrs AB ?t^ie slularP

. BADKAPPOR OCh DAMUNDERKLÄDER

o Tel, Kinnarp 1-33.

Adv ent pa F rökindsgardg,n I

I

ffiiiil
1:r::::!:::lri:l

t::::l:lli::,li

:ti:,:rr::i:!
iriii:iil:::
l:lilil,i:ili:
::1rr(ri::i::l

.,å

F"rån hobbyrummet i I'rökindsgår-
den. Syster Ingrid hör sig för med
Mårten Krus' från ödegården i
Slutarp och Vernfrid Pettersson
från Luttra hur det går med korg-
flätningen. I förgrunden Erik
Brodd från Ljunghem.

Det är stilla advent På Frö-
kindsgården, Frökinds kommuns
vackra och ändamålsenliga vård-
hem för Pensionärer. Här har de

gamla både ro och sysselsättning.
Frökindsgårrden togs i bruk 1

mars 1959 och invigdes den 27
juni samrna år. Den har tjugo
vårdplatser. .Det visade. sig att
gården helt löste åldringsvårds-
problemet i kommunen. tr'. n. bor
där även Pensionärer som kunnat
tas emot från andra kommuner.

Hemmet är väIbemannat. PoPu-
lär föreståndarinna är sedan nå-

igot år Borgundaflickan syster Ing-
Irid. Tilt sin hjälp har hon tre hel-
tidsanställda vårdbittäden och ett
vårdbiträde På halvtid, en koker-
ska och tre nattvakter.

Eftermiddagssiesta hos damerna. Fr'

Maria Gustavsson, Hällestad, Maria

sefsson, Axtorp, Kinnarp.

v. Ester Johansson, Börstig,

Persson. Marka, och Edit Jo'

MORGONROCKAR, BÄDDJACKOR

Waadfs
ö^sbbhö9t

JULHANDEI,N GÅR LEKANDE LÄTT
VÄLKOMNÄ TILL OSS,

Gunnar Wilgotson KTNNAR'P, rEL' 6'



. gehet Hermansson skYttebäst 
l

och matchf litigast i SlutarPil
Slutarps Idrottsförenings årsredogörelse ligger nu klar och ur

derrnakanbl.a.utläsasföljande.Verksamhetenharvaritsynner-
ligen livlig och enbart A-Iagei har spelat inte mindre än 36 mat-

cher. Spelåret har dock inte bjuilit på'de framgångar som man

väntat efter våromgångens insets€r. 4fl:6.

Representationslaget har ova- 
|

nan ätt göra en dålig höstsäsong 
I

och detla har varit fallet de se- 
|

Bengt Hermansson som svaral för
denn=a bravad. Denne har också
svarat för de flesta måIen indivi-
duellt sett nåmligen 28 st. Sju spe-
lare har cteltagit i samtiiga 18 se-
riematcher och dessa är: Östen
Karl6n, Per-IJno Gustavsson, Has-
se Ändersson, Bengt }ilermansson'
Kurt Karl6n, Lennart Lundahl och
Ingemar Ungh. Sjutton matcher
har Lennart Pettersson och Sture
I{ielm. medan lvlats Andersson
kän notera 15 matclrer: Allt som
allt har 17 sPelare använts i se-
rien och samma siffra för årets
samtliga matcher är 22 st.

En !örstls,lossig suö'nghödd
lagow till 'iul . . .

naste åren. tr'örra året var man
tre poäng från uPPflYttningsbar
plats och i år blev differensen sex
boäns. I realiteten gällde det dock
ändalt fyra poäng om att man sia-
sit Ulvåirer hemma och IFK
Etövau borta, som då givit andra
platsen en Poäng före Skövde-la-
iet. Nabo-laget Kinnarp, blev i år
äubbelsegrare i de två derbY-
mateherrta som inledde höstsä-
songen och därmed taPPade man
strax fYra värdefulla Poäng.

!'öreningen var också anmäld
till senior-DM, rnen här slog:s man
ut av ÅsarPs IF som vann med
5-3 på Tångavallen. Sjutton vän-
skapsmatcher har sPeiats' varav
en del i el-ljusbelYsning.

28 måI av Bengt
Iferma,nsson

En sPelare har medverkat i'
årets samtliga matcher och det är

Vi har allt Ni kan önska Eder r ruobervåg.
LÅGA OMKOSTNADER,

DÄRFöR VÅRA VÄLKÄNT LÅGA PRISER.

Mest antal sPelade matcher:
Bengt Hermansson 36: Per-Uno
cusiavsson 34; Kurt Ka1'l6n 34;

Hasse Andersson 34; Ingemar
Ungh 34; Sture Hjelm SS; Östen
Karl6n å2.

MålskYttar: Bengt Hermansson

28; Ingemar rJngh 22i Hasse An-

dersson 16; Kurt Kärl6n 12; Mats
Andersson 9.

spelare i de nitton matcherna år
ta

Mest antal sPelade matcher:
Benert Stenkvist 19; Kurt liilips-
son*18; Bertii Ahlqvist 18; Ing-
var Johansson 16; Leif FiliPsson
t4.

MålskYttar: Åke Kar16n 10; Olle
Karl6n ?; Ingvar Johansson 6.

sättningen av laget är för närva-
rande lite för ojämn men man
hoppas givetvis På en bredare re-
krvlerins. Lennart Rutman och
eertil ehtqvist har hört till stöt-
tespelarna i laget och även varit
ordinarie i B-laget. Den senare
har också med framgång vikarie-
rat i A-laget vid ett par tillfällen'
Pojklaget:

4 förl. mål 13-18
1 förl. . mål 0- 1

0 förl. mål 4- 1"

5 förl. måI \7-2O 
.

15 förl. mål 109-9?
I förl. mål 49-58
5 förl. mål 77-20

33 förl. mål 175-175

EngdahEs lVlöbeHlagen
Tel. Kimarp 254SLUTAR,P

F.'acit:

Facit:

qarip'

DM:
Vänskap:
Summa

A-laget:
B-laget:
Plaget:
Summa

18 $p. I v. 1 oavgj' 8 förl' mål 40-40
1 sp. 0 v. 0 oavgj. 1 förl. måI ' 3- 5

1? sp. 11 v. 0 oavgj. 6 förl. nrål 66-52
36 sp. 20 v. 1 oavgj. 15 förl' mål 109-97

$iul

Handels'

arp$

trädUård
rekom.rnenderar sitt väl'
sorterade lager av

LöKBLONTMOR
KR,UKVÄXTSR
VINTERKRANSAR
m. m.

Tel. Fa.lköping 240 70

B-laget På 4:e Plats
Reservlaget har spelat i Floby

reservserie och slutplaceringen
blev där fjärde Plats efter en god

insats i höstmatcherna. Under
året har man sPelat sammanlagt
nitton matcher och en spelare'
nämligen Bengt Stenkvist har del-
tasit i samtliga. Antalet använda

Serie: 14 sp' 6 v. 2 oavgj' 6 förl' må'l 42-30

Vänskap: 5 sp' 1 v. 1 oavgj' 3 förl' måI 7-28
Summa 19 sp. 7 v' 3 oavgj' 9 förl' mål 49-58

Andra Placering för
pojklaget

Poil<lasel har i likhet med tidi-
gu""-å" d;ltagit i Slrara-Älvsborgs
öoiklagsserie, där man blev tvåa
i soaå gruppen. Laget deltog
också i det av VFF anordnade
kretsmästerskapet för pojklag och
mötte därvid Sandhem, där det
blev förlust med 1-0. Samman-

F acit:
Serien 6sP.2v.0oavgj'
KM: 1sP.0v.0oavgi'
VänskaP: 2 sP. 1 v' 1 oavgi'

. Summa I sP. 3 v' 1 oavgj'

36 sp. 20v. 1 oavgj'
19 sp. 7 v' 3 oavgi.
I sp. 3 v. 1 oavgj.

64 sp. 30 v. 5 oavgj.

l{är dmfi g$l[[er ffl]rntalnlng
av sätl av alla slag rekommentlerar vi oss.

Vi säIjer dessutom mjöl i parti och minut'

O Alla i handeln förekommancle focler'

O varor såsom'oljekraftfoder'

e mineralfoder m. m.

O Foclerblanclare.

e Spannmålstork.

O Vi tillhantlahåIler dessutom

O götlningsämnen ö. ilyl.

Slwtc;t"ps kuwrw
'Tel. Kinnarp 103



Kinnarps
Textilindustri

* rekommenderar sina förstklassiea

* tillverkning:ar av

* DAM- och HERRUNDERKLÄDER

* i CHAS,MEUSE och NYLON

Tel. 85 Kinnarp

Falbygdetls Ufiueri AB

a rel<ommenderar sina tillverknlngar av

o

O MötsELTYGER i dracon, plysch, ylle,

o

a rayon och bomull etc.

o

O Tel. KINNARP 58.

+++++++++ +++++++++
gtad,

I

blir Din bil

!(inrlarp$ Lastbilsåkeri
JOHN FBÄ}TSSON

Tel. KinnarP 118

Godstronsptlrler

om Du låter

OMLACKERA
den hos

AKERBI,(lMS

tsIN,TÅCKERING

SLUTA-RP. Tel. Kiinarp

+++++++++ +++++++++
Vi utför för övrigt allt vail tilI
brenscher hörer.
AIIt för bilens vå,rd.

Brtiderna |(arlssons Plastvätleri
KINNARP Tel.203

Pta.strnättor i olika br€dder. Även mattor
i plastf,lossa av vävd,a ooh skurna sniljor.

:/ {"a^plisa

-- gröna, blå, grå.

ARBETS' och SPORTSKJORTOR
såväI goss- som herr.

UNDERKLÄDER dam, goss- och
. herr.

STRUMPOR, DLIKAR, HANDDUKAR, frott6, KOFTOR'

JUMPRAR, DRALONSLIPSAR m. m'

Kinnarps Fahriksnederlag
KinnarP - Tel. 186.

T&,saker Hi Eru&hffi?
VÄND EDER I}IED F'ÖRTR,OENDE TILL OSS,

när det gäller målningsarbeten.

Vi garanterar ett rejält arbete till humana priser.

Nlålerifirma STEN AHLQVIST



Sholmatsedeln
för Frrökincl 11-16 dec'

Måndtagt fattiga riddare, äPPel'
mos,

Tisdag: varm korv, Potatismos,
senap, gurka.

Onsdag: köttfårssås, Potatis,
råkost,

Horsdag: ärtsoppa, ostsmörgåd,
apelsin.

Fredag: $tekt fisk, Potatis'
Lördag: fruktkräm, korvsmör-

gås.

Fröktnd 
4,a,ta,l

Fröktnd
vhz-

Atlventsgudstjänsten i liinnarps
missionshus

öppnades med sången >>Gå Sion'
din konung att möta>>. Pastor
Yngve'Johansson inledde med lli-
beliäsning och bön. Några sön-
clagsskolelever läste valda bibel-
versar och tände adventsljusen.

En grupP flickor från ÅsarP
spelade gitarr och sjöng några
vackra sånger. Pastor Älgot
Karlsson talade i anslutning till
textorden >>Se din konung kommer
till dig).

Sedan kyrkkaffe seTverats av-
slutades. högtiden med psalmver-
sen >IIan kommer till vår frä1s-
ning: sänd)).

Nästa söndag kväll blir det en
ljus- och.luciähögtid i stil med de

Kinnarp
LJUS- och LUCIAEöGTID

i missionshuset söndag kl. 19.30
Medverkan av tfV:arna och Al-
lot Karlsson. Kollekt för mis-
sionen. Kaffoeenrering.

Alla hjärtligt välkomna!
+lrr-61.

Församlingsvecka i Kinneveds
pastorat. lLltz-bl -
f Kinneveds ps.storat har under

den gångna veckan kyrkobrödra-
kåren anordnat församiingsdag'ar,
vilka haft till motto >>Herren
irommer i sin kyrka>>. De inleddes
första söndagen i Advent med
predikan i Vårkumla kyrka av
kontraktsprostel Erik Malmen-
sten över ämnet >I dina helga går-
dar oss till din ankomst själv be-
red>>. På tisdagens kväll fortsatte
församlingsveckan.. med predikan
i Kinneveds kyrka av kyrkoher-

I den Henning Andersson, Börstig,
lsom talade över åimnet >I dag han
j lovar vara Densamme som i går>
ilttebr. 13: 8). På fredagen avslu-
tades församlingsdagarna,. då

lkyrkoherden Eric Börjeson, Sale-
by, talade i Kinneveds kyrka över
2imnet >Vad nådegåvor rika för
den i anden fattig är> (Luk. 4:
,16-30). Kollekter upptogos un-
'der gudstjänsteraa till Ersta dia-
lkonissanstalt, Stiftets folkhögsko-
la i Hjo samt Svenska kyrko-
hjälflen.

Frökind
Kommunaifullmäktige sam-

mantiäder i Centralskolan, Kin-
narp, onsdagen den 27 decem-
ber 1961 kl. 19.00. i

Orilf.

I

lKinneved-Vårkumla kyrkl.
j ungdomskrets
lhade i onsdags försäljning i Kinn-
larps centralskola. Detta vaf ung-
domarnas första auktion, sedan
kretsen bildades den 26 april 1960.
De 25 flickorna och.pojkarna ._
ungefär lika många flickor som

stund av kontraktsprostgn . Erik
Malmenstqn, som med utgåpg fr.
Ef. 6: 10-18 anknöt till försam-
iingsveckans huvudämne >Kris-
tus kornmer i sin kyrka> och ta-
lade över ämnet Kr:istus kommer
i sin kyrka för att rusta upp. Ef-
ter ka.ffeservering vidfog så auk-
tionen, som tillsammans med lot-
teri, >p€ka rätt>> och behållning
av kaffet inbringade inte mindre
än 1.615 kr. tr'röknarna Margareta
Johansson, Siv Adamsson, Monica
Johansson och Marianne Olsson
skapade en verklig julstämning
genom att tvåstämmigt sjunga
några julpsalmer.

Prosten tackade för de många
skänkta sakerna till auktionen
och tackade även ungdomarna,
som med sin ledare, fröken Karin
Andersson, Svenstorp, i spetsgn
gett så mycket av glädje under
de många sammankomsterna . i
prästgården, Psalmsång och bön
avslutade aftonen.

Adventskaffe på Frökindsgårdbn.
f torsdags anordnade Slutar$s

kyrkliga syförening adventshög-
tid med kaffe för personal öeh

Cp- SLKF- och SlU-medlemmar med familjer inbjudas till

LT]OIAFEST
t FöRENINGSLOKALEN, SL.UIIARP, söndagen den 10 .dec

kt. 19.30.

Program: Sture Melltoft, öra, visar.ljusbiider från Amerika.
Luciatablå. Untlerhållning. Kaffeservering. Gammal dans.

VÄLKOMNA! l{innsveds SLU-aviI.

I 4,Trg. den svårlösta högdtadic-
] fragan i Frökinds hommun stod.
i O.t*l ft den ö dec. i en översikt "

$koffrågqn i."F4ökinil

av kommunens förhållanden att
man i F rökind redan för etg Par
år sedan beslöt söka samårbete
med Vartofta men att förhåUan-
dena sedan ändrats.

Det meddelas nu att något så-
I dant beslut ej fattats i Frökind.
På ett tidigt stadium, 1954, hölls
ett gemensamt sammanträde Frö'
kinel-Vartofta med deltagande av
skolstyrelserna. Härvid diskuterå,-
des skolfrågan, men några beslut
fattades ej.

Ljus- och luciahögtitl I Kinna,rPa
missionshus,
Söndagsskolan samlas i vanlig

tid på böndag f. m. På kvällen blir
det en ljus- och luciahögtidr då
UV-ar:na svarar för ljuståget. För
övrigt går programmet i känd stil
under medverkan av Algot K&rls-
-son.

I 
pojtrar 

- kunde nu glädja sig åt
i 
att deras handarbeten och slöjd-

i 
saker raskt försåldes till goda pri-

,lser. Även paketen i >jultomte>>

I 
Brodds väska fick snabb åtgång.
i Kvällen inleddes med andakts-

NTO:S TRADITIONELLA

Kinnarps
lpensionärer på Frökindsgården.

NT0-f öreninUlf.iil,3i,i,'iiT,T,'?tr',l,#T,::;-]orgelackompanjemang, prosten',IJCIAI,XIST Malmensten läste ett Dar iutherHf-

till släkt och vänner, Klnneverls
SLU och Slutarpe Idrottsför-
ening för hågkomsten under
lysringstiden och'på vår bröl-
lopsdag.

Gun-Britt ooh

Loif Filipsson. all/-'bl

LUCIAFEST

NTO:s LUCIAFESTNTO:s LUCIAFEST Malmensten läste ett par jutberät-

hålles onsdagen den 18 dee. s" :;':"; :#.t"åTt:t:j"^-u"::ig:-näma samvaron med en andakts-
vidare annons i tisdagstidning- stund.
en.

SLUTARPS
Julgranar sällesSLUTARPS MISSIOI{SHUS

MrssroNsHUS å""1'11,å:,.T:3".Tlt::i:::
Torsdag kl. 19.30 jun. offentl. lärarna och Yngve Johansson'

fredagen den 15 dec. i Slutarp
kl. 9*10, Göteve: Jonssons af-
fär kl. 77-72, Anclerssons af-
fär kl. 12.30-13, Odensberg kl.
14-15.

Servering. Offer.

VÄLKOMNA!

Luciaf est
hålles i lokal VINTERNY, KINNARP, onstl. ilen 13 ilec. kl. 20.
Film. Bl. a. Lars Macls6ns vackra färgfilm >Västergötland>.
Luciatablå, sång och musik. Kaffeservering. ,

Alla hjärtligt välkomna! Inträde: Äldre 2 kr., barn 1 kr.

All huggning Ett hjärtligt taclc
av granår samt granris är vicl
laga ansvar förbjutlet å Lilje'
gårilen, Lagerstorps bY' Kinn-
arp.

*Iattias Thörn.

DR AGN IN G
i Kinnarps Samhällsför'
förenings Skinklotteri

Ser. A, skär lott nr 1-43,'2-
84; B beige lott 1-90, 2-74;
C grön !-76,2-75; C gul 1-
88, 2-47; D rosa 1-89, 2*80'

Polisman Allan Sjöberg.
Kontrollant

.. Vinsterna får avhämtas i
le{tz -f (.Arvidssons affär.

Juniorerna, leclarna och Yngve



Ljushögtiden i Kinnarps
missionshus.
Liushöstiden fick sin upptakt

r"trött ivå ljusbärande Pojk4r'
lom trädde in i den mörklagda
saten. I de levande ljusens sken
lvssnade de församlade till Bi-
6ehs 'vittnesbörd om Jesus som
världens Ijus.

Ljuståget med Lucia och tärnor
skaöacte stämning. Genom Pro-
o*oi-mets karaktär riktades tan-g'i"inmets karaktär riktades tan-

Fröklnd

Skolmatsedeln
för Frökind 18-19 december,
Måndag: potatisbullar, korv,

lingon, :

Tisdag: lussekatter m.m,

Julhavre och gås skånlrtos
till missionsauktion
Brismone kyrkliga syförening

anordnade i tisdags sin sedvanli-
ga årliga, försäljning i folkskolan
av under året föffärdiga,de ha,nd-
arbeten och skänkta saker. En
talrik publik hade infunnit sig

- lol<alen var fullsatt. Kyrkoher.
de Henning Andersson, Börstig.
Lrälsade samtliga välkomna, var-
efter ungdomssekreterare Änders
Lindgren, Falköping, höll en an-
daktsstund vari han betonade
nödvändigheten. av och vår pltkt
att i denna splittrade tid, särskilf
för ungdomen slå vakt om vår
kristna tro och låra.

E,fter uppehåll för kaffeserve-
lring följde försäljningen med
I ledning av kyrkoherde Änders-
I son och kyrkovärd Harry Lars-
I son. Auktionen försiggick under
j god köplust och höga priser no-

Lucia med tärnor och stjärngonsar g'av en vacker luciatablå.

f en till sista Plats fullsatt lo'
kal anordnåde i onsdags Kinnarp8
NTo-förening sin t""d*t9i:lli lrvrri-r"itt Johansson och Håkan len gås till julbordet för den lyck
tuciafest, Efter ett musikstyckeIuclafest, .bjrter ett muslKsf,vc.Ke I rlige köparen efter många bud.
välkomsttalade ordföranden i för- lsilvander' Lilla fyraåriga Gunilla | 

".nur,rrrn*"r, 
av auktioner

ening:en sven Ändersson och se-lJohansson sjöng så gtt q| jtL l3a*t" lotterier och servering
dan visades filmen >Döderhulta- | sänger med ren och klar röst, och luppg"ick till 1.?85 kronor, err syn-
re>. Sång följde så av en dam- lorkestern avslutade sin medver- lnertigen gott resultat i förhål-
trio, Majken Johansson, Brita ,kan för kvällen med ett potpurri llande till församlingens låga folk-
Wilgotson och Majbritt Johans- lPå melodier från >>gamla gla.da ti- lmiingd, c;a 1?0 personer. Kyrko-
son. Och sedan var det dags förlder>, liksom de övriga program- lherde Andersson' framförde ett'

gossar och vackert och stämnings- | 
Kvällen avslutadee med den vack- 

| 
tade rned bön.

futlt framfördes så en luciatablålra tårgfilmen >V-ä-stergötl_and> 9ch i 

-

med sång och deklamation' med att Paul Nilssons Västgöta-
Efter paus för det sodvanliSetsång sjöngs unisont.

SL[.J-möte
Vilske- och Frökindsbor

Kommittderna för den nya skärmbildsundersökningen i Vilske
och Frökinds kommuner var i torsdags tillsammans åed btockte- lll I

darna från de olika socknarrra samlade till information i Floby iT i

församlingshem. överläkare Jean Manfred, S:t Ekebergs sana- 
I

torium, gav medicinska synpunkter på undersökningen och major iNils Höijer, Mariestad, talade om org:anisationsfr,ågor. te{n11. i
Major Nils Höijer omtalade ait; A :- -;-

ned till Stenstoip oeh Gudhem. I
höst har västra länsdelen under- | på att köpa en JACKA eller något ål1nat, i kläder. Våra
sökts. Erter åriskiftet börjar man | . priser ligger lågt, långt under riktpriset. Se här t. ex.:
med de södra länsdetarna, först i | 

'r JACKA i mocka nylon, bmn eller. grön" enastående kraf-
Falköping. Den 7 februari beräk-l .tig och god kval., vårt pris endast 66:._ kr. (riktpiis
nas man kunna börja t,Yltu:-::nl 00:* kr.). Herrväst i måcka nylon, vårl pris 40:-'kr.
den 14 februari i Frökind. l'-qra- | (riktpris 63:_ kr.) Herrbyxor, polyester sammaraturen kommer inte som förra I ^-^--,--"^
rr*;ä #ä;;ärää i'r"..1 :9-'l']<,?t::T,i:?-t:f::11gtu-ai'; t<r' (riktpris 61:-
[i.,iäa]i- ;;; ffi;;;];;r ä | ,k".).Vidare finnes-stor sorterins i ollar, sporttröjor, kof-
orten. r lokalen finns det ortsbor I tor, jumprar, herrskjortor, underkläder m, m.
som hjälper gamla med 

111d.:T. l s. föregåenile annons i denna tidning!Ett kort skall ifyllas för var och
en och detta sker lämpligen vid I Res ut till aB NoRISra rnnusTBrLAGEET, Rössbackens
husbesök, som företas av block- i -, ,
ledar.na ener deras -"än:"oärå. I skola, Kinnarp! - Det lönar sig! - Tel. 50 eller 245.

fiä" på människans sYnd och
hiäIplbshet. Men när Ijustågets
äårtåg'rt" viinde sig mot det På
vässän uppsatta korset, sYmbolen
för"kristi gärning för oss, belYs-
tes människans väg till frälsning
oå ett sällsamt sätt.' Pastor Algot Karlsson talade
om några läidomar, som luciale-
eenden ger oss och betonade, att
Lucia var en verkligt kristen flic-
ka, en uPPoffrande människa' ert

lra" tlff - öuds ord, en vakande I

siäl och trogen Kristus intill dö-
dän. Enligt traditionen led Lucia
martvrdöden.

Koitext uPPtogs för missionen
nå Nva Guinea' Efter servering
ävslutades högtiden med några
sånger och en Påminnelse om vad
Gud- utlovat och faran a" att dra
sig undan. så att man inte får'
del av Guds löfte.

Under mötet kungjordes också,
att söndagsskolans offentliga jul-
fest kommer att hållas annandag'
iul. Nästa söndag blir söndags-
lkolan den enda samiingen i mis-
sionshuset.

Ir4

Klart SlutarP
för Widerströrn

Slutarps [F'har: i dagarna
fått klart med en Prirna trä-
narkraft för fotbollen.

Lars Widerström, som så

frarngångsrilrt tr'änade XFI{
Falköping för några år sedan,
har nu skrivit kontrs-kt rne'l
Sluta,rp, Detta bekräftades På
onsttngskvälien av Slutnrpsleda-
ren EIof Rchn. solu vldare ha-
de gläiljen att dementera, rYk-
tena kring SlutarPstrion Ung,
Karl6n och llermansson.Så nu
vet vi det.

Kinneered,
AVSKDDSSAMKVÄM

för prosten Malmensten meil fa-
milj anordnas i Folkskolan nY-

årsafton omedeibart efter.hög-
mässans slut. De som önska
näwata torde anmäla detta fr
tel. 115, 27 eller 38 KinnarP
senast den 27 dennes.

Alla fQrsamlingsbor hälsas
välkomna!

årets Lucia, Marita Oskarsson lPunkterna mottaget med starka I varmt tack tiU syföreningen och t1

att tåga in med tiirnor och stjärn- lapplåder av en tacksam publik. isamtliga medverkande och avslu- lr
qossg.r och vackert och stämninEs- lKvällen avslutadee med den vack- ltade rned bön. ll

Major Nils Höijer omtalade att; A ^ 
--j --:- -'-_ i 

, t^h7'bl-

åä;ffii:" Jj::':*tflilt | 
-f lt, öo r*r luncleraF

glp.-61. Kommitteratle.



Frökind

liinlsygds-Vårkumla ungdoms-
krets

hade i förra veckan en trevlig ltr-
ciafest i prästgården. Lucian 1\[a-,
rianne Olsson med tärnorna Siv
Adamsson, Margareta Johansson'
l\farita Oskarsson och Monies" .lo-
hansson utförde ett vackert lucia-
program med sång och recitation
Efter kaffesamkväm talade Pros-
ten Malmensten något om lucia-
legenden och luciafjrandet.

Ungdomarna överlämnade ge-

nom ordf. fröken Karin Anders-
son ett par ljusstakar och en
blomsteruppsats ti11 kontrakts-
prosten och fru Malmensten ))som

tack för många ungdomsmÖten i
prästgården>. Prosten tackade de
unga för gåvorna och avslutade
aftonen med en andaktsstund.

Vid detta tillfälle överlämnade
ungdomskretsen ur sin kassa 800
kr. till Kinheveds församlings-
hemsfond och 200 kr. till stificts
folkhögskola i Hjo.

Kinneveds församling valdes till

Frökintls skolstYrelse
har hållil sammanträde. SkolstY-
relsen och bYggnadsfirman Jo-
hansson och Freij, Trädet, hade

att gemensamt företaga Planering
kring den nya skolan i KinnarP'
Kostnaden härför uPPgick till
4.300 kr. Rektor och kontroilant
hade överenskommit med bygg-
nadsfirman ått dess bidrag här-
till skulle bli 1.500 kr. och skolsty-
relsen skulle gälda 2.800 kr. Den
gjorda uppgörelsen godkändes av
skolstyrelsen. Av rektor medgiv-
na ledigheter för sjukdom bland
lärarna och i såmband därmedför-
ordnade vikarier godkändes av
skolstyrelsen.

Frökinils kommunalnämntl
har hållit sammanträde. Två an-
sökningar om egnahemslån tiu-
stlarktes. Hemhjälpsnämnden hade
inkommit m€d föi:slag till nY taxa
för hemvårclarinnan enligt Lands-
kommunernas irörbunds rekom-
mendation. Taxan tillstYrkes hos
fullmäktige. Till kontaktmän rried
Falköpings turistnämnd valdes
köprnan Göran Sandin och kom'
.munalkassör Hilding Våring. Var-
tofta polisdistriktsförbunds begä'
ran om ett tilläggsanslag På 990

kr. fillstyrktes, likaså att utkretal-
ning av kornmunmedel till distrik-
tet skail ske under jan., mars, maj
och juli månader. För omorganisa-
tion av blockledarinstitutionen
tillstyrkes ett anslag På 250 kr.

E l./. ' ' I
1) Krnnarps mlsslonsnusft r
J Annandag jul kl. 14.30 ;trULIIEST. Söndagsskolans lärare och

ff elever medverkar.\)
J Nyårsafton kI. 19.30 Pastor Simon Dlowsson och sångare.

G Torsdagen den 4 jan. UV-kårens och juniorcrnqs julfest.

J Trettondeda.gen kl. 10 Gutlstjånst. fng'Britt Eklrlom, Kerstin Jo-

t hansson och Algot Karlsson.

J Söndagen iien ? jan. kl. 15 Evangeliskt rnöte' Pastor Jan !'ritz-

t son m. fl.
j[ Alla varmt r'äIkomna till helgernas o]ika sammankomster!

brorgztxg,ahJ,"tFJz.Dg'.i>Jl=ilJz'ngäg'-;-4raxJäx

Annandags-
$ffi&H, I

i Föreningslokalen, Slutarp' '

tistlagen clen 26 dec. kl. 20-24

Musik: SIXTENS ORKESTER

.!

I
I

_,

I

ll(yrtrostämmor i Kinne'veds pas-

I ioru,t 14(17'b\'
I Via kyrkostämma med Vår-
lkumla församling valdcs till ordf'
ii kvrkostiimman för 1962--1963

It<yrkoherden Henning Ändersson''

1Börstig'
Till revisorer för. år 1962 om-

valdes Holger Käll6n, Striinggår-
den. och Valter Oska'rsson, F rö-
jeredsled, med Karl Grtstaf Gus'
iafsson, Stommen, och Bengt
Vård6n, Nolgården, som ersätta-

Kyrkwärden Erik Bohman'
Slättäng, tackade å kYrkorådets
och församlingens vägnar avgå-
iende ordf. prosten Erik l\'falmen-

I sten för gott samarbete i råd och

lstämma.| 
-Vid ord. kvrkostämma merl

annandagens dans i SLUTARP !

Sixtens orkester spelnr.

revisorer för år 1962 Ivar Gtrs-

tafsson, SlutarP, och Bengt Kjell-
ström, KinnarP, med Erik Gus'

tafsson, Marbogårclen, och Hil-
dine Våring, KinnarP, som suPP'

teaiter. Till ordf. i kvrkostäm-
man för 1962-1963 valdes kyr-
koherde llenning Andersson, Bör-
stig.

I O"a. kyrkostämma har hål'
lits med Kinneveds, Vårkumla'
Börstig3 och Brismene försam-
iingarf TiII .revisorer för 196å

i lokal VinternY, KinnarP' tors-
dagen den 28 dec. kl. 20.00.

Film oeh lekar. JulklaPPar till
ett värcle av minst 1:50 med-
tages. Nya meallemmar hälsas
välkomna.

NIO.

i@
t4*72 år köpes omgående. A.
Setterberg, tel. 105 Kinnarp.

Ett hlärtligt tack
till fabrikör Manne Ruthman
metl fru för julgåvorna.

Samtliga anställda.

*fu-rt.
Jul- och nYårshelgens möten I

KimrarPs missionshus.
Annandag jul kl. 14.30 inbjuder

söndagsskolan i Kinnarps rhis-

sionshus till sin sedvanliga, offent-
liga julfest. I Programmet med-

verkar söndagssknlans elever med

sång och framstäIlningar tillsam-
mans med lärarna. ÄIgot Karlsson
berättar och håller lektion med
lbarrren, Vitlare upptas offer för
söndagsskolarbet-et'
i Under nYårshelgen blir det sam-ullucl rrJdrilrcr6(rr pl

Iting i missionshuset På nYårsaf-
ton kl, 19.30. I detta möte med'
verkar Pastor Simon Elowsson
från ÄsarP jämte sångare.'

Den enskilda julfesten för UV-
kåren och juniorerna jämte anhö-
riga hålles torsdagen den 4 janua-

ri. Trettondedagen bjuder På

I gudstjänst På förmiddagen, då

llng-Britt Ekblom och Kerstin Jo-

I hans"on deltar med sång och mu-
I sik. Till mötet söndagen den 7

Jullest

ordf. att bestämma tid och plats torp, Börstig, och Harry Larsson
för de ord,inarie ståmmornas hål- Bti'rsholmen' Brismene.
iande under är !962, Stämmorna Kyrkorådsledamoten Sven An-
skola kungöras genom anslag i dersson, Irofsgården' Kinnarp'
laga orclning samt genont annons framförde till kontraktsprosten
i Fal,köpings Tidning. ]Malmensten ett varmt tack för I

;januari kommer Pastor Jan Fritz-
lson, Varnhem. tt/2'bl-
l-

Till pastoratsombud för 1962
att närvara v,id förrättningar å

eckl. löneboställena ritsågs kyrko-
värQrrya gqqert Ändersson ocl-"

illl Bffid, |(arlssons Plastuäusl, Kinnrr[
framföra vi härmed vårt hjäirtiiga tack för julgåvorna och den

trevliga julfesten.

Samtliga anställila.

lå1"mru*u#1.å';H"il Ko m i h Ö g
mark som inköPts från järnr''ägen.
Skolstyrelsens förslag att föiva1t-
ningen av Brismene skola skall
övertagas av kommunalnämnden
tillstyrkes hos fullmäktige' Slut-
arps Byggnadsförening hade be-
gärt 30.000 kr. att enligt tidigare
tillämpade normer användas för
iordningsställande av förenings-
lokalen där. Kommunalnämnden
beslutade överlämna frågan här-
om tili fuilmäktige med rekom-
mendation att en kommitt6 tillsät-
tes för att med olil<a föreningar
söka komma till någon gemensam
lösning av lokalfrågan.

-

den tid han som ordförande lett
kyrkorådets, pastoratskyrkorå-
dets och stämmornas förhandlin-
gar.



r-
Fröliinel

Syföreningarna i Börstigs
pastorat

var under den gångna veckan
samlade tiil gemensam samman-
komst i prästgården. Efter lucia-
kaffe och luciatåg talade missio-
när Elsa Kä]]ström, som i febru-
ari återvänder till Manama i SYcl-
Rhodesia, om sitt arbete till en
fängslande serie färgbilder. Ad-
ventssånger sjöngs. Kyrkoherde
Ändersson inledde samlingen och
avslutade med några tankar kring
psalmens ord >Du lovat i ordet en
vildmarkens vår, då öknen skall
stå lik en lilja>, Kollekten vid till-
fället gav 50 kr.

Stiimmor i Börstigs pa,storå,t.
Vid kyrkostämma med Kärr-

å k r a församling valdes tiil ny
ordf. kyrkoherde Gustaf Ahl-
strand, Hällstad. En nu färdig-
stäild gravbok, omfattande tiden
från år 1895 fram till 1961, före-
låg och överlämnades till försam-
lingen.

Till revisorer för år 1962 om-
valdes i samtliga församlingar de
nuvarande revisorerrla.

I Börstig liksom i Bris-
m e i e hade kyrkoråden att för-
dela räntemedel ur olika fonder.
Till ny ledamot i Börstigs kyrko-
råd efter pastorsdiakon Anders
If€rkson, sorn . .. av{lyttal , . valdes
hemmansägaren Karl Lundgren,
Döve Skattegår:den,.och till efter-
sättare efter hr Lundgren v'aldes
hemmansägaren Gunnar Blanck,
Döve Skattegården.

Pastoratsstämman, den
sista för Börstigs pastorat, beslu-
tade om dödande av de olika kas-
somas postgirokonton m. m.

I sina avslutande ord gav ordf.
uttryck för vemodet över att pas-
toratet är dömt att försvinna men
även för förhoppningen, att pas-
tbratets olika församlingar sna-
rast möjligt skall växa in i de nya
pastorat, i vilka, de uppgår. Han
tackade pastoratet och särskilt
dem som under åren varit förtro-
endemän i pastoratskyrkorådet. 

i

På pastoratsstämmans vägnar I

framförde kyrkvärden Paul Gus- |

tafson, Börstig, ett hjärtligt tack j

till ordf. för 15-årigt ledarskap av 
I

pastoratets angelägenheter. 
I

I

Fotbollsfacit från Kinnarp
Når jutesnön faller och froston biter i öronen åi,r itot kansko rvårt ett koncentrere ta.nka.rna,

krng tätUoU. >>Fotboll> - ordet ger oss associationer till girqna, *iYf. -grilsplqner 
och-6o-rglö3 lek

m€d liiderbollon^ men minnena kömmer inte osökt nu I tshickeyns, bandlins och handbollens tid'
Å;;"-;; iltaiöj*"-"ås"" månader tilt nösta fotbollseäsonC biirJar, ti'r ilet hög tiil a,tt tänka på

f iixberedols€rna, redan nu.

I Kinnarp hoppas man lunna
börja med träningen strax efter
nyår och även i år har föreningen
fått lov att låna den fina gYm-
nastiksalen. Om lagledaren Ivår
Gustafsson ser en aning mer opti-
mistiskt fram emot nästa fotbolls-
år än tidigare, så gör han det inte
obefogat. Vissertigen får väl A-
laget sägas vara årets >>sorge-
barn>), men B-laget försvarade
sannerligen Kinnarps färger ge-
nom att vinna sin serie, som var
jämn och spännande åinda till slu-
tet.

>>Bra downPeriod>>
av pojklaget

Pojklagets säsong får man vål
beteckna som en >>bra downPe-

I riod>>. om uttrycket tillåtes. Laget
I blev tvåa i sin serie efter I'loby
j pojklag. För alla pojktag och sär-
I skilt för dem i små tätorter är det
! a.lltid ett nroblem med de oiämnalalltjd ett problem med de ojämna
I årskullarna. Dessa är i regel inte
proportionellt sett lika stora år
från år i två olika samhällen.
Detta förklarar ått ett lag som
intar jumboplatsen ett år, kan
vinna sin serie nästföljande år.1
tr'öreningens pojklag har förlorat I

några av de viktigaste stöttePe'I
larna varför en nY stomme måst 

I

byggas. Men man måste säga att 
I

de yngsta gjort en bra säsong'och
föreningen kån vara stolt över
grabbarna och deras ledare, som
har varit Martet Johansson och Bo
Ivarsson.

Smått och gott
om A-laget

Att Ä-laget fått epltetet >Sor-
gebarnet> måste kanske motive'
ras nårmare. R,esultaten åv årets
matcher åskådliggöres med föl'
jande tabelt (v : vånskaP och s
: seriematch, h : hemma och b

= bortamatch). KinnarPs siffror
först.

Kinnarps B-lag seriesegråre 1961. övre radea fr. v. lågl. Stig Fred-

riksson, Bo lvarsson, Egon Martlnsson, Tord Torstensson, Håkan

Karlstedt, Bengt Ändelsson, Bengt-Ove Persson. Nedre räden fr. v'
L€iif Johansson. Martel Johansson, Sture Hermansson, Karl-Qqstav

fien är-Fanske ännu mer värde-

s.h. 1-4- 1 
full! iin .o* A:l?c"_t"j1j.:i1,-då,1:

::ii: ;= ldetta_ visar ..t: .,19T,._1'"c-11,,*:

f såmtligå 33 matcher har Lars lhar fotbollen i Kinnarp bättre spe-
Westerberg och Åke Torsstensson llarmaterial åin någonsin. Mycket
medverkat. 31 matcher har Göte I duktiea ungdomar har föreningen
Andersson, Gösta Rubensson och I fatt i Götö Ändersson och Rolf
Eckert Johansson spelat. Kjell Jo- | Svensson
hansson har spelat 31 matcher och I B-tagets matchtabell ser ut så

oavgjord. Tyvär-r är inte 
"ittigt i *tålgp

.llcKel'f, rrolälrsD0rr slrcraL. ruErl ru- IlJvenssofi
hansson har spelat 31 matcher och I Bdagets matchtabell ser ut
Bo Johansson 28. 101 mål har in- ihär:

*åiå'åTl"';'llid'1_9"'i"i'1#i xll?T."-**' J.i: 3:å
lorats och endast en hår flgtat I ä;;;-". v.h. ?-0

AH, Lenlgt !!9r.
Weimer
Ulvåker

"ää * iärär:"Nii;;'";t; bö"j;- i T:?9:!
de verkade out "*"ttertia--;oä-i;-, TIäd-"i

;;i""';äi.;itä; når.ioä"--Åå"| TgT i:f,: il
Gösta har giort minst 25.mål och | fi::fi, s.b. 1*o
Göte 22 måI. Dessa raoa ar-iåge6 | B::::cvvLe zz !rar. vEDsa '."::.^r:F;:] Rapid- s.h. 5_1i särklass liästa målgör,
oår skvtferig* "ryntgt"'råä'åii'äl t**|!f "J;.t3i
konkurrenter. | :"-*'::'::---

säsonsen startade rekordtidigt i li:*:lt l.* iA
- rsdsn den 26 t"rr"""i öu itir?- | I'1"ryd 'n' r-r
ta träningsm.t"i,."r,, giåtäil'""rt I fl:13'n " X:|. 3:å
laget hade en spelglädje. som lo- | ;ä:|. s h. 4-2

s.b. 3-O

s.h. 4-2
s.b. 4-4

F loby
Valtorp
Hössna
Skultorp
Blidsberg
Stenstorp
Sandhem
Floby
IJlvåker
Weimör
I'röjered
Våmb
fFK Shövde
FÄIK

'Töreboda
Äxvall
Elfsborg

. Kinnarp B
Blidsberg
Grolanda
Äsarp
Gudumholm

ma,rk)
Slutarp
Hössna
Slutarp
Axvall
Töreboda
FAIK
IFK Skövde
Våmb
F röjered

v.b. 2-5
v.b. 7-2
v.b. 5-0
v.t. 3-0
v.b, 4-1

(DM) h. 2*1
(DM) b. 3-1

v.h. 3-1
s.b. 4-3
s.h. 2-4
s.b. 5-1
s.b. 1*2' s.h. 3-0
s.b' 1-2
s.h. 2-3' s.b. 3--4

(DM) h. 0-5
v.h. 8-0
v.h. B-5
v.h. 4-1
v.h. 4-2

(Dan-
v.h. 5-0
s"h. 3-1
v.h. 5*1
s.b. 4-1
s.h. 1-2
s.b. 1-4
s.h. tH,
s.b. &--2
s.b. 4-1
s.h. 0-2

gÄt nuou *i.i ,n.rn,,#aiJt"'oä] |jåil$ å:l: 3:9
spelade mycket nervöst
rårsta haivreken åv ;åölä#",1i *?*t*:ä l|; å-i
Ofta låg man under i lalvlek med i ;:;i;"'" s.b. 1-2
ett mål och laget kunde sedan inte I ;;:ä. s.h. B-2
Iffi? iåå'å {:'"*1å"j""T.J:åS I *1?-" å* å-1
alh'a mes[a av spelet. Ett undan- I lure
tag utgjorde förita matchen mot I lu d""ut 23.. matcher- har. 18

Ulvåker. då laget Iåg under med I vunnits, 2 slutat oavgiorda o{:n o

3-1 i halvlek och kunde vinna I förlorats.
rned 4-3 efter en mycket stark I Martel Johansson har spelat'
andra halvlek. Men ibland kunde I samtliga matcher, Sture Hermans-
laget komma på spelhumör redan I son, fira Torstensson och K,arl-
frän början ocrr åa verkade aet I GuJtav Ähl 22 matcher vardera
som ingönting kunde hindra det ll och Håkan Karlstedt och Bengt-
från atf vinnal Exempel på match- ll Ove Persson 90 matcher'
er då laget verkligen >tände> ar I Håkan Karlstedt och Bo lvars'
de mot F"röjered, Slutarp {2), IFKI son har varit flitigast bland mål'
Skövcle och Våmb. I serign lllev I sk)rttarnå.
laget sexa med tabellen: _' i 

"Sa.na" t juletid vill också Kinn-
18 8 1 g 27-32 I4 | arps fotbollsspelare- CäT?- -gT5:iisiria kamrater i andra föreningar
B-laget serievinnaro en goA fortsättning och ett Gott

B-låget gtäade sina supporters Nytt tr'otbollsår 1962.
mQa aTt 

-ta" 
hem sin seriä 

-i 
hård i K j e 1l

karirp med ÅsarP, Llared och

lgl{iq",g "rlt.jtt E4tg tar se-



Ko mm una I n ä rn n d e n ut r e d er r 

| ffi;g?*l" ii:'få1äffl

.'# lniarag ti lt S I uta r p s I o kg t 
lråää$*åå,$J:*:"år,rä

Z-61 . I bosta,der: Arne Hersson, Slutarp,
| (Sigvard Andersson, Vårkumla),

Ki"";;p" missiorishus i F rökinds kommunalfullmäktige har håIlit sitt sista sammanträ- l{rne Perss"*" -9]I*p,l_^5s1l
Annandag jul var det söndags- ] A" fO" året. En framställning från hem\iälpsnåimnden om ändrad lAndersson,. Börstig, (Karl-Erik

skorans luitest r xinnarns mis- | taxa rör hemrrjärpsverk*u*t'.tur,_bittitis.^rrån "_i:.Ytly3 if,å::åT'"Xl#;:läl;"itå1"å".:sionshus. Högtiden inleddes med I skolstyrelsen och arbetsstyrelsen för vatten och avlopp förelåg l.ä, iirr*.rpl.
gamla välkända julsång-e1l 

Y3l- | framstiittning:ar om överförande av medel från konton som visar I Revisorer och revisorssupplean-
komsthälsning på vers och jul- | överskott till konton som visar underskott. t'ramstiillningarna bi- lt""-iå" Ftiltelsen Frökind"-åy"u"-granståindning' I tott". aaltz-ll. lrystäder: Arne Persso-n, slutarp,

Julevangeliet lästes till stiila I fölls'

orgelmusik och på flanelltavlan I 
""urrvartoftapolisöstriktföre- 

lGus-avsson, _-stu-tarp, -(cun-narlö"ift 
CÅt"rsson, slutarp trrat#

ilustrerades julberättelsen me- lrai ;rr;mstäuiitg o* tiuässs- l.tl::::::-s,t"j11Y],:-"-- , ,n^,]lallerlso+ 
Börstis)-

derst silhuettbilder. ll1."råä äå'';;;;;"**t rir?;-rff. I Huvudman i sparbanken i r''al'| Revisor och revisorssulrpleant
småbarnen hade ett.framträ- l#;irfrå;"ns framsuiuning om l}fft"t Bengt Kjellström, Kinn-ll-1*_*to:T"tsnämndbn:ErikGus-

dande, då en fticka läste dlkten .q=-::^: lilrp' ltafsson, Slutarp, (Arne Persson,

>Du riua vackra r."""iä",,i,"o;i att. för1artninc"1...*'. li:i:1" i_"*9"*^"-!-^t. x::3:";:*c"::'lsrutarpl.
3å*:1"äå*fftå{T,1rtå"; *är*å"f'":rr"'di:åy5'fr lllitff::l?ä il'låå? "$äiiiä;l**.*:-:+,+n":"i,e:å*iii;
ljus> utfördes av en lärare och :_::'^::-:-,::::'-;:;:*'.i;";" I Ledamot 1Börstigs bysdesär.ls-l;;::--'-' "*

ll;**'1,*;gt";f:X fi;"å".'.",?ff,:" &!fuil_ö ''.""ti"$;:fi?lffi"tni*;ftll_ä=** Brismene bygdegårds-

andra rjus sroeknar. ia.:i .3-0,999 l1:::"-:T:I3*id il;a;6 Sanä'h"*,'3ö-T!ts'*,.-^- lf:J:"t:,t;S*X1,*S*T:å:*:::-

iiT:i ffi:ä:'"""'T'ä"t JJ# "åäil 
:-T'kr:f-1,1:::iinisationen 

pi. 
^X I "tååå* ga"as- l|lli^tig; suppl. Lennart rvarsson,

å BJöRKELUND (vid Mön:r,rps egendom) vid vägen Falköping

-ilIönarp. LöRDAGEN DEN 18 NOVEMBER 1961 kt. 11 fm,
låter fru A. M. Nordenskiöld p. gr. a. avflyttning från orten ge_
nom offentlig och frivillig auktion försälja div. inre lösöre ss:

4 emmor, pulpet, spelbord, spinnrockaf, bord, ek, bokhylla,
dyschatell, 2 läderfåtöljer o. dito soffa, byråar, Z stora karm-
stolar, sideboard, rökbord, vävstol, stolar, sängar, ett par
munkstolar med bord, trädg.-bord m. stolar, bamu, kommoder,
fällstolar, 2 st. kristallkronor, gammål projektor m. filmer,
lampkrona (koppar) takarmatur, 3 ant. kopparbunkar jämte
kaffekanna utan lock, tina, köksskåp, div. köksinredning, tak-
räck till bil,rDodge,2 braskuddar, läder, sängöverkast, porslin,
1 st. vacker perslanpäls, storlek 42, oljekamin, fl. &. som ej
här kan uppräknas.
En månads räntefri kredit Iämnas av oss, kände, säkre köpa-

re mot sedvanligt äganderättsförbehåll. Inrop under kr. 15:-
betalas kontant. övriga villkor vid auktionens början

ra'qrö uu- Dluururar' l.', +i-^-r-gens lokal. Frågan na"- 
ll 

'-ä"äååoi i Brismene !yga"-lIå'-*::lnL Änders Andersson, I

| >riu Guds himmel> hette en an- lo-u..1""':'j's,::il.ijj;*Tl1'-"?l: ll_"::^oåT*-i. "åi,:'"';",iJ.-..:;.läåL-;;;:
I 
nan framställlj*-g- "i' 

åir:näåi lsköts tllt kommunalnämnden för ll garasförening: olte Arvidsson, lljnsmene'

ren rås meq v*Kr&oo" ät"#, ill lutreåninr. lllr'"ll*:l; "#il:1fr""':ånl"i#"llr,"?ffi:$##ä*frffilå:i*åi,:
Ider det sången >Till Guds himmel i -. - ll otttnO i palpygdens Allmännalnar Ericsson, Slutarp, och fvar
ldet vandrar ett skimrande tåg> I Yaren 

ll siukkassa: nweiiErenius, Döve, lJohansson, Döve, med Hilding Vå-
l;iö;";;;."-;;;r*;ets saig I Presidiet omvaldes i/ sin herhet. ilä'ffiTi,ää;:';;.;;;j F''"";l;i"; rii"'i""p, och sven Anders-

li"t"iaau sedan-rep--resentanter för lOrdf. iir Gunnar Johansson, Döve' 
lsveab_erg, Slutarp,,Einar Änders-lson, Brismene, som supr'.

lnaae *taern och norden, öster och l::,,:t$:-9oran sandin, Kinnarp, lson, r,uilra: -t"ptl.: nelgt vall Det beslutades att sammanträ-
lväster och betvEade. uiiå"ii "1" lsekr. Bengt KJellström' Kinnarp' laett, va"trl*la, stina vinggren'ldena-under nästa år skulle håttas

l+Ulii:"*;qt.**+ l+#**"1 .a;firf ?ffi, |"*""i'å{"'ä "år}åå,:":il:,Håff;låff:r*" 'fider 'ch nra'ls som 
'li. 

itill himmelen. Lektionen handlade lEf;;il;;;, lutira, Nils Neuman, l."ppt stått" ai,tqrrist, slutarp.. 
I

skurd. sanningen illustre_rades lo""uääåö---nt|1...,*d,- 
-iäuppr. 

lson, slutarpt^lylpt.valdemar Jo-lordf. hr.Gunnar Johansson, som

med Bibelns berättelse om Onesi- llläig""-iåu6n, Vårkuål1), .cert ihansson, slutarp. lHav en återblick på det gångna

mus. lJohansson, slutarp (rvar c-ustavs. I styrelseledamot 
-i -*llls-{eflllärets 

arbete sarnt framförde kom-

I riiranaisöndagsskolaninskrjv- l;;;,*ffi;"t1,g9f* Andersson. lHembvsds- och 
""il*äå:ij-S.l*rn"n. tack till samtlisa kom-

I ffi""'"""'åfffi;'lår,L,:1.;1,"; lll#p*"i*l,i: x"*:li?:,lf,lr l:m:. ^åru*trtil"ti"ä."*''l3T:T 
anstå,,da och befattnings-

rr,tigria",, avs,utades *"å"Jöqöir l5l?:i*:i:!-nl*Et.ix*å 1""ffiil"i,å"å:i:öd,!i::9:'.]31äTy".u,,mäktises tack ti,I
| ""i uois, Jesus vi behöva, du käre l5?L',T"å?håT;;T''ii:,iä,Hoää lia.' "Custavsso^n, stut'rp; supplloraföranden fra.mfördes av v. ordf.

l;,äå'åä*;";;:;;;i.;; iilfiliH$äiilf.{?å:#åäi l:r-r,lif-,::+ls,r+;***JnTtrr"?"åä;:;.";
l"t ." gflrpp sångare och pastor läi"r"ä,-eörstig), rvan Gustavs-ll rorbunds länsavdelning" l3**"T'l tvämet tolkades kommunalnämn-

lii-"r äroi,i.rorr lreaixar. i""i"- liö'b"Ji"**",-'inar.* s1.rqn llträden: Gunnar t"otff::l'*ffi'lau". tack rör gott samarbete av

lrernas och UV-arnas jul- och fa- [Brlsmene). +6vörihdanäfrnr* rradiläI"Tå".rräåii.?r"iiiä. ^Även nn.]kommunaJnämndens ordf. riks-

|miljefestblirpåtorsdagkvä1l.'l,"iål#;''**':"*äIF}iJåffi'ä"'"""irlHäu*.=*""I-]L lBengt Samuelsson, slutarpl, Erik 

-\Ett hiörtligt t'aek
julgåva jag fåttr mottaga av mjölkleve'
Slutaip-Luttra-FalköPing.

lill Br0d, Larssons Bilfirma, KinnarP
fra^m.föra vi härmetl vårt hjärtliga tack för julgåvorna och deu

trevliga julfesten' 
samfliga anställda.

Till fabrikör

larl fin{ersson med ftru, Hinnaru
framföra vi härmed vårt hjärtliga taek för julgåvan vi fått mot'

LösörBauktion
för den storslagna
rantörerna å linjen

Bune Sand6n

C,O. HOVFÄTTSXOTARIE

&LSffiffiT trftr#f#S F#$ffe#

7I3 75, !14 75, 109 75 - Falköping - Bostadstel. 110 88, 116 75.

ta.ga.
. Samtliga anställtla


