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5O år

50 år fyller den 11 januari
hemmånsägare Göran Åndersson, l

Kinnarp. Jubilarefl är födal i Kin-,
neved, Hån har mestatlels varit
sysselsatt inom jordbruket oeh
inköpte i sambånd med gifter-
måi mahans för5ldrahem Mossa-

försåmlingsdelegerade. Dessutom i

!'ar han sekr. i 'fidaholms orts-
förbund av RLF. I{an är en in-
tresserad medleril åv. Kinnevecis
k]'rkokör.

Det är flarnför ållt på idrot'
tens område sorr. Görå.n Änders-
scrn under mån5Ja å.r nedlag;t ett
gagnanrie och oeg'ennyttigt art,e-
te. Under sin tidigare l{innirlps-
ljeriod var han först sekr. och
därefter ordförånde i Iiinirafps
Ilj'. Hzl.11 har tilthört siyl'eisen för
F'ålbygdens idrottsallians under

F'röhind
Komrnunalassistenten tjänstle'
dig måndagen den 18 januari.

Byggnodsplon
Förslag till ändring av bygg-

nailsplan för dei av fastigheten
tr{assla Västergården 2:1 m. fl.
i Kinnarps s:e, Frökincls kom-
nrun, upprät,tat av Kommuner-
nas Konsultbyrå-LBF i Marie-
stad hålles för granskning ut-
ställt å Kommunalkontoret,
Kinnarp, uncler ticlen den 18
jan.-6 febr. 1965.

Förslaget berör bl.a. samfälld
väg till Svenstorps byelag
(Svenstorp Liilegarden 2:5 m.
fl.) och sam-fälld mark, litt" a
(Hassla Västergården 2:1 m.fi.)

Kallelse för sam.fälld. väg till
Sven,storps byelag har tiilstälits
Anders Herbert Andersson, Al-
arp, Kinnarp, och för samfälld
mark, litt: a Nils Johan Johans-
son, Hassla, Västergården,
Kinnarp, att hållas för samttiga
delägare i nämnda samfällighe-
ter tillgänglig.

Anmärkningar mot förslaget
skail senast den 6 febr. 1965
skriftligen tillställas Byggnads-
nämnclen i Frökinds kommun
under adress Byggnadsnämn-
dens ordförande Elof Rehn. Sol-
äng, Slutarp

Frökinrls Byggnadsnämntl.

Byggnodsplon
Förslag till ändring och ut-

viilgning av byggnadsplan för
clel av fasfigheten Slutarp öde-
gården 1:21 m.fl. i Slutarps s:e,
Frökinds kommun, upprättat av
Kommunernas Konsultbyrå *
LBF i Mariestacl hålles för
granskning utställt å Kommu-
nalkontoret, Kinnarp, uncler ti-
den den 18 jan.-6 febr. 1965.

Förslaget berör bl.a. samfälld
väg för Slutarps by (Slutarp
ödegården 1:5 m.fl.)

1 Anmärkningar mot förslaget
tjkall senast den 6 febr. 1965
|ikrif tligen tillstätlas Byggnads-
nämnilen i Frökinds komrnun
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t{järtligt tack 
s/'l-,'

till FABRtrKöR MANI'{E EUTM.A.N MED FAMILJ
för julgåvorna och den trevliga julfesten.

SamUiga anstäIlda.

TII,L CHEF.EtsNA FöB

Ett hjärtligt taek för julfesten och julgåvorna.

SamUiga anställila. qlr os "
_--t||--\

AB Kinttarp$ Texlilinduslri, Kinnarp

il

p,å,rdån. Makarna var tloså.tta här l,

och brukade 6enna gård lilt 19i.r5,'
clå den a.rrenderades ut. Jubila- |

ren flyttade då, med sln familj lltill Acklinga, där gården öde- ll
rf"rdcn inkönts. I våras återltotn il

lubidren till Kinnarp, där han 
"numera är bosatt vid Mossasår- ,KINNARPS

MISSIONSHUS
Trettondag Jul kl. 19.30 of-

fenttigt möte. Gitarrgruppen o.
Yngve Johansson tr. fuu.P,
sjunger och talar. - Kollekt.

VÄLKOMNA!

l(inneunds CIJf
Möte i NTO-lokalen, KinnarP,

söndagen den 10 ian' kl. 19.30'

Årsmötesförhandlingar, täv-
lingar, servering m. m.

. Obs! De medlemmar som inte
är närvarande får finna sig i
mötets beslut.

LäUenhef

i Slutarps sanrhälle
om 2 rum o. kök samt hall, cen-

tralv,, tvättrum m. vc, hYres-

ledigt från 1 fe;br.
Tel. 333 11.

>/-br-
Tlllkännagivanden

ETT HJÄHTLIGT
TACK

postabonnenterna på lin-
Kinnarp-Halsåing för jul-
nyårrsgåvorna.

Wobster llartinsson, Lbb.

Frökinctr

Torsdag kl. 19.00 UV-kårens
itrUl- och FAMILJEF'EST.

Omväxl. prograrn. Välkomna!

ilågra :15-18 års ynglingar

Cen, som ha.n fortfarande äger. I

Under sin Äckiinga-tld vaf jr-ii
bilaren komnunalt engagerad, l

han var bl. a. ledamot i skolsty- I

reisen i Dimbo och }cdanrot ar',

+:ltLU!
jen
och

Kallelse. för samfälligheten
:har tillställtq Kag Otof Hugo
Sand6n, Slutarp ödegårclen,
jSlutarp, att hållas för samtliga
feltagare i nämnda samfällighet

under adress Byggnadsnämn-|
dens ordförande Elof Rehn, Sol-|
äng, Slutarp 

I

Frökinds Byggnailsnämntl. I

qlv6t"

STYRELSEN.

\ ' i många år', därav l5 år som kas'

skotmatseclet' i;:.',:iåun:"' *; il:l""Jtå*h#*l
tiir tr,'riihiu<l tlen tr1*16 janu:u'ill'å ,j* ",--F*Iöp11å:^ ,":d11:{:

r.is,iii.,. riör{b ril;i,,, })oraris.. lL'"T':1tt'itj; it "fit-..,"åååäH I

ånanz]s- och vitkåIssallatl. ltcr faibvsAens Jul. i

C)rrsrl:.':: ärtsoppa, oslsnriil sirs, I Till yttärmerå visso kån elei i ia.PeJrin. ICetta sämmanhairq också nämnas i

'Ior'sr-la.e: uL',ns.ctekt faittkolv, lu.tt,.rro' i den Äirderssonsk* fa-|
yrotal.ismos, 3.urk:r. loiiji.ii-it.u, 6.bbeljr.rbileum inorn

!'r'edag: fislifarskotlettei". 1,1,- lt.rpi"i åv nåE;ra dagar. De:r 15
tatis, rår n\orct. .icLlgari, nå ffecle.g, iylier nänrli-

L,i)rtlart: fattiqtr riddare, äppel' j.en iubiiarens niaka, frr-l Lina
.l€llltlarr. nå rreq8,8:' ryller I1ärrlir-

L,i)rtlart: fattiqtr riddat e, äppel' j .en iubiiarens daka; fru Ainalrltls' JAncleis-oon. född Fettersson' 50
--- - lå.r' Ifru Andersscln är också född

KrNNaRpÅ't,-ar- l%
MISSTONSIIUS iI-

AB Kin

I(ommunalnämnilen"
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Slutarp har fått sin istrana. Herrår Glle Andersson, K.-8. Lundin, Mats Andersson, unga fröken
Carina Andersson samt Änders Ändersson och Gustaf Gustafsson poserade glatt för F.T-fotogra-
fen, men så har de också ail anledning att vara nöjda med verket. Afi-bf .

Sluta,rpsungdomen, alla ka,tegorier, har fått en fin istrana vitl föreningsloka,Ien i samhället. Frivil-
ligt arbete har tagts ner för at skapa en isbana och vinteridrottssektionen i Slutarps IF har bana,t

vägen genorn uppoffrande arbete. K.-8. Lundin, Glle Ande,rsson, Anders Andersson och Ma,ts An-
derSson är några av rnännen bakom det onekligen fina verket.

Vintersektionen arbetar frislå-
ende från SIF och har arbetat
fram en bana soin är 60x40 meter.

l\{an har under 1964 dräneråt,,
täckclikat och utPlanerat den
skogsmarli som arrenderats På 25
år. Ägare är Göran Ändersson i

!11-1:clif €,!s n'ese rninskarle anslag

Tryckferlsnisse val' fråtmme i
vårt repcrt:rge från isi:anan i Slttt-
arp. En väsentlig uclla för'svann
och minskacle ett r.rnslae med 900
1<r'. lrr:ökinds honrmuns lririrag vat'
100t1 lil'. '. att olrsel'vera.

na lösa sargfrågan så att ishoc-
keyn kan komma igång på allvar
i. samhäilet.

Om allt går enligt ritningarna
räknar man att man inom Slutarp
om några år skall ha ett serielag
i ishockey.

Isbanan utnyttjas flitigt och
skolbarnen använder den på sina
gymnastiktimmar. På vår, som-
mar och höst har man tänkt sig
banan som fotbollsplan - trä-
ningsplån för SIx' och spelplats för
all övrig ung'dom.

Ja, man vill att banan bakom
föreningshuset skall bli en tum-
mel- och lekplats för Slutarpsbar-
nen och ungdomen.

Slutarps IX' och samhället Slut-
arp gratuleras till den fina anlägg-
nlngen.

Båsse

VID DRAGNING I

Kinnarp dominerade

I Mossagården, KinnarP'
| -a.ntäggningen kostar hittills
lz.ZOO t<r. med belysningen, som för
I närvarancie består av fem strå]-
lkastare. Så småningom hoPPas
man kunna utöha belYsningen Yt-
terlisare. Samhä]]sf,öreningen har
bidrågit med 500 kr,, gåvor från
Stutarpsbor har gett 1000 kr. och
dessutom har Frökinds kommun
beviljat 100 kr för detta år.

Nu söker man som bäst med ljus
och lykta efter en sarg eller i var-
je fall bra och billigt virke till en

såclan. Man hoppas att snart kun-

inltolerist
e lotter ut,fallit med

33.,81, 85, 86.

SLUTARP.

*''ffiil
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PRISLISTA:
Seniorer A

B9 Ivarsson, Kinnarps BTK
Erland . Johansson, Kinnarps
BTK
P. A. Gustavsson, Fostens I!',
Falköping
Yngve Vetterbro, IFK Hjo
Ärne Törnkvist, Varlofta
BTK

6) L. E. Lindblom, Multsjö
7) Lennart Johansson, SGU, f'al-

köping
8) Bengt Kullander, SGU Fat-

köping

Seniorer B
P. Ä. Gustavsson, Postens Itr',
FaIköping
Kjell KarlsteCt, Kinnarps
BTK
O]le Torstensson, SGU,
ping

4) L€if Raske, I{uUsjö
5) Bengt Kuliancer, SGU,

ping
Sven G|anlunci, Mullsjö
P. O. Leijon, SGU, Faolkö-
ping
Allan Thor, Kinnarps BTK

1)

3)

l"

l'alkö-

F aikö-

o,
1)

l1)
r2)
t?l

Juniorer
K. G. Ehn, Vartofta BTK
L. E. Lindbrom, Mullsjö
Ulf Käilströrn, Kinnarps BTK
Christer Stenkvist, Kinnarps+)
BTK

5) Christer Sandberg, SGU, Fal-
köping

6) Staffan Nilser, Kinnarps BTK
?) Roger Andersson, Kinnarps

BTK
6) Tommy Sandblom, Mullsjö

Pojkar
J-) Christer Stenkvist, Kinnarps

BTK
2) Kjell Kårlstecit, Kinnaips BTK
3) Claes Vallin, Vartofta BTK
4) Staffan Nilsen, Kinnarps BTK

Dubbel
1) Kullander-Torstensrson, SGU,

F alköping
Lejon-Johansson, SGU, Fal-
köping
Lindblom-Grånlund, Mutisjö
Bjurström-Elvin, IF'K Hjo

t2)
I
l3)t4)
!-'
!

Mullsiös Bt-tävlingar
' Mulsjö IF bordtenniståi,vlingar som på söndagen gick av s{:a_

peln i [Iulls,!ö komrnuna.lhus med rekorddeltagando (lS0 måt-
cher) dominerades av Kinnar.ps BTK. Finalen r A-klassen trlev
en ren Kinnarpsaffär rnellan Bo lvarsson och Erlantl Joharrs-
son, där den förstnärnnde vann med ZB-p1 i avgörantle srt i

" tlivlingens bästa match. .En anns,n mycket fura Kinnnrpsspe-
laro var KJeII Karlstedt som l;rots sin ungdom blev fin tvåa
i B-klassen. Att ha,n sedon intr orka,ilo rned att vinna pojk-
klassen berodde väl delvis på ett mycket hårt progr:arrr irrnatr
r"inalen. I B-klagsen triumferade p. A. Gustavsson, postens IF',
Falköping, soin med sina säkra plock satte motstårr6arna påplats. t\tf 1- ef,.
Dubbetfinalen mellan två iäm_ råvlIng'arnal<ia,ffacleh"lndrapl'o-

r. Scu-par vanns av- I(ullaäcier ::ll]ct:-:"h de få mannar som

-Torsterisson, rnen ttassens p."r- !föJ!^.!et^lela har all heder av
',rtion €ijordes otvivelaktigt av anangemangen'
leras finalmotsLåndare r,äjon- r . 'r-rll s-rst- ber &fullsjö IF att få
'ohansson, som i semifiäale" iJ3:ti-d"^lirmoh och företag som
jlos ut starka paret s:uisirij*- l:#lå:"å:'ansörerna 

med pris-

Elvin från Hio. r

Juniorklassän siutligen blev en
upprepning av fjoiårets, men
med den skillnaden att i år ses-
rade Ehn, Yartttta, övcr Lind-
blorn, Mullsjö. b



Slutallrs juniorfiitettitlS.
på jurest ,bft- 6l'
lsirriarps ntissionsl ii t slr nrl i 

't 
q '

,Iuniorförening häde under mån-
rlagslrväilen sin julfesl. l'esten
inläddes av föreningens ordföråll'
de Follie Pettcr'sson som läste
Ps. 100. Efter cn stilud av frå-
5,^eslrolt och några tävlinEiar var
ået dags att taea Plats kring de
dul<add- borden. där frukt o' glass
serverades. Vidåre förekom jul-
klappsutdelning och avsltttnings'
ei'cl av Yng\'e Johansson.

börjar fotrbollsträningen freila-
geL den 22 kl. 19.00. Sarnling

Arne Olsson, Kinnarp, nY ordf. $iutarps lF
i cp-kommunkretsen i Frökind

Några av mötesrleltagarna överlade efter mötet om ett g:emen-

saät proftem. Värdavdelningens ordförande Torsten Gustafsson'
prartga"a"", ordf, i Vartofta'Frökincls CKF-krets Margit Anders'

son, östergården, den nyvatde organisatören Lennart Pettersson'

UaiUgarAön, och den likaledes nyvalde orclföranden Ärne olsson'

vitt Centralskolan, KinnarP'

Sarnmantnäden

Skolmatsecleln
för: Frökind 18*23 jan.

I\Iåndag: RisgrYnsPudding,
korvsmör'gås, halionsylt.

Tisdng: Varm korv, Potatismos'
senap, gurka.

Onsdäg: Kött- och grönsakssoP-
pa, ostsmörgås, aPelsin.

Torsdag: Fiskbuilår, Potatis,
r'å lnorot-

f'r'eclag: Kålpudding, Potåtis,
lingon.

L,ör'riag: IlyponsoPPa, skorpor,
strrötgås med lcvcrpastcj.

BORDTENNIS
ll-

IilNNARPS BTK
inledde våromgången i Skövtiese- I Älarp.

avh-8.

Anbud
Stif tetsen Frökinds HYresbostå'
der infordrar härrnetl anbud På
leverans av Eldningsolja nr 1.

Årsförbrukning e:a 150 m3, för-
ilelade på trre fastigheter.

För.segl,ade anbud märkt >O1-

ja> skall vara Stiftelsen tr*rö'

kinds Hyresbostäder, F,ox 22,
Slutarp, tillhanda senast den 5
febr. 1965.

håIler årsmöte i
len torsdag den

Kinnarps

NTO-förening

Föreningsloka-
28 jan. kl. 20.

I attu väikomna!
I stYrelsen'
Il-

$lt-b9-

I

i K!nnarps NTo-förening
I narru" årsmöte i föreningsioka-
i ten pa torsdag kväll. z6lt- At-
i Kinou,rp* kyrkliga syförening
I har beslutat att fördela till-
I eänslisa auktionsmedel på följan-
| äe åtf: Svenska kyrkans mission
I r.OOO kr. Israelsmissionen 250'

I Sjömansvården 150, 
-G-öteborgskyrkliga stadsmission 200, Stock-

hölms staclsmission 100, Luther-

korna,a.
Styrelserna.

DCt blev ny ortlföra,rrde och organisattir i ceiltero-rganis"-t:3tl:.:: | | 
trotms staclsmission 100, Luther-

nas kommunl*otr i Frökinds kämmurr när do i-tisitass lrvji,tttrolt I lli+:*"599:,ili"t"1l?pT* #,T:
:å: ä::'#äTiirå-i"o;;;, xi,,r,unp. Förhantuinsarria letltlee "" I 1"i"" 200, Flämslätt 100, Hjo rolk-

I I nögst<ota 100, Kinneveds försam-
Ililtling Våring, Kinnarp' I lii;ä;;; r-oii, *-*u"lagt 3.10o

Då både ordrörä,nden H'dinglsården, rBrismene. .Ttu.,y:::ll lg"XfmTå**:llg3ll:l'jå:i
Va.i"g å"r-r organisatören.sigvardlutsågs Cunnar Rudin, Kringlarp'l lti* Frökindsgården bidraga med
Anclersson, Vål'kumla' b-estalnt a'{'lo"tr To|sten Custafeson, Prästgår'- | len andel av 62 kr samt för prenu-

gi*,:Wt"#å1*å,1å','-å'#f; i::: ;itfft#:- i\*'åå.{iäi;i iäfå*:lrå,lfx5x*x i:llåt:
äå:å*: lä"|:iä"TÅäj iil_:* i 'å"' 

-H,rro{a'a*", srutarp, "*" i 
.i iiåä11ffååil#'äi:J;T.:""'*-

#åfli"fiTå'::1ru1r""'t*å, 1 

"få 
*:s*ni,e orciröranry," e:r I i ;:ffi;;"" ;"";,ren funserar aven soÅ'*ta''-"å; l:lqq1',:t"**..1*ll*3då?"Jå *ll I I t't missionen har iren fungerar aven somaKa*-';:l;;?äää;;ä";ä;;-ör'*"" är'l I tttt .Tlry'31^"1 har i Kinneved

3f;l 
ol:'få"il'ff.å.:f":'S'J';I: 

i öi.ilä"'"äfr.-i::l-",i1#:::H:""L 1 r ilp'å-',"f1""å,ul,ii.f,"Y3*#:3
:ä*.å"fr'1ä,:äff;;ä'å,'Hi-1ö!;ä;;av!n lror].ett.'n19'11:i ltitt s+z kr' rör vilket nambäres

Lin"riistllnx*:i'tlf,få: I s:";tlff:'gi3,iåfl"":i:."'aget 
och 

I 
,l 
"11."T11'T' 

-a

17rll Kinllarp$ lt 
I

1,1 startar fotbollsträningen 
I

il -4nrl.eoen rlen 18 ian. kl. 19'001

ll::: t 

- 

ll

H{inneveds Cp- s€h CK'F'svd' ll Kin11Aru$ lt
håJler gemellsamt årsmöte i centralskolan, tr{innarp, rnåndagen | |

den25jau.kl.19.30..o'.',uolv9rrUlo!'rrv*-:*-.."
Årsm-ötesförhandliagar. Po itisk och kommunal information av i! måndagen den 18 jan. kl. 19'00

riksclagsrnan G. Larison och fullm' ordf' G' Johansson' sång' 1 i gymnastiksalen' .Medtag 
klä-

musik,*film, kaffe. Lotteri blan'd närv' cp-rnedt' AlIa cn- och der för uteträning!
CKF-medl. samt för centerrörel'sen intreeserade hälsas väl- 

Fotboltssektionen,

Ärcde kunder
Håirmed ber vi få rne'ddela att vi flyttat in i våra nya lokaler
i Slutarp.

Högaktningsfullt
I{INNARPS BIL & MOTOR, SLUTAEP. Tel. 332 62.

Sönrmerskor
erhåller anställning omg. Även nybörjare anstiiJles.

Slutarps Syfabrik

I \ 

@ 
..,T: *T"-f." l:yj f::::::i,."

ll 
ttii.ä,t;jX;11., 

även irrån intiiriggande Htr och öwiga intresse-

tt ruJ. rtart". hjärtligt välkomna'

'lienocnen:. - .. omminister Rune Lim-
ll I 

--E.smotesförhandiingar' Föredrag av k
lll i"ii'il;;tt.-rvi sipetar därhernrna>' ett mus'ikprogram med

ill n"". l,i*"*li och hans söner' Kaffeservering'
lll stYrelsen'
rll

Tel. 332 09, 331 41. zoh-bs'



Vern får Falköpings Tidnings
fdrottssköltl för l-964? ila, den
frågan kommer attr besvara,s på
torsdag tlå Ilf:s iilrottsjury
samrna,nträder. Det åir don 20:o
idrottsskölden som skall utde-
Ias,

Vid en titt t fotoarkivet fann
vi en del bikler från do första
årens sköldutdelande.

Först i raden av shöldm?in
var Gösta Leandersson och se-
tlan föIjite Rune Persson, Ing-
rid .Iohansson, Hårry Arvids-
son, Tag:o Leuchovius och Gös-
ta, Arvidsson. Dot är dexsa
fem sistnämnda, soln FT 1948
lyckades samla på en biltl.

De fem är alltså i ordning Ta-
ge, Haray,'Gösta, Ingriil och Ru-
lre.

På den andra bilden ses f. d.
stadionchefen jlohn Bergrvall
gratulera Gösta, Arvirlsson.

Fröklnd
+dt-bS1

Skolmatsedeln
för Frökind rlen 1-6 febr.
Måndag: makaroner, frukost-

korv
Tisdag: köttfärssås, potatis,

vitkålssallad
Onsdag: strömming, potatis,

gurka
Torsdag: spenatsoppa, ägg,

ostsmörgås
Fredag: pytt i panna, rödbetor
Lördag: rabarberkräm, korv-

smörgås

Frökind
-6f,

21 rnvo"nure
i Frökind

mer anBS o"t
I den 1964 påbörjade serie som

iämnar årlig redogörelse för folk-
mängden i fikets samtliga kom-
muner med fördelning efter ålder
och kön har den allt snatrbare och
effektivare statistiska centralby-
r'ån redan hunnit till andra år-
gången som avser förhållandena
vid 1963 års ingång. Vid den tid-
punkten hade Frökinds lanclskom-
mun inalies 1960 invånare, av vil-
ka 1.047 var manliga och 913
kvinnliga. Inom åldersgruPPen 0

-4 är fanns 56 manliga och 61

kvinnliga invånare, eller tillsam-
mans .1,17. Motsvarande siffror var
för ålder:sgruppen 5-9 år 69, 60
och 129, för 10-14 är 87, 72 ctcl't
1.53, för 15-79 år: 83, 63 och 146,
för 2O-24 år 69, 44 och 113, för
25-29 är 57, 49 och 106, för 30

-34 är 47, 48 och 95, för 35*39
är 62, 62 och 124, för 40-44 är
73, 70 och 143, för 45-49 år 86,
60 och 746, för 50-54 är 77, 55
och 126, för 55-59 år 66, 59 och
7.25, för 60-64 är 67, 54 och 121
för 65-69 år 61, 53 och 114, för
7A-74 är 41. 45 och 86. för 75-79
år 29, 30 och 59, för 80--84 år

Till styrelseledamöter omval-
des: Erik Bohman, Vårkumla
ordf., l\{ats Wetterström, Slut-
arp kassör, Sven Andersson,
Kinnarp sekr., fvan Gustavsson,
Brismene vice ordf., Olof !Ves-
termark, Börstig, Latz Ax, Hals-
äng, Ivar Guslavsson, Kinnarp
cch Allan Joharrsson, Alarp, qamt
nyvaldes Bengt Samueisson, Slut-
a|p eftel Nils tsåcklund, Slutarp,
vilken avflyttar från kommunen.
Till styrelsesuppleant nyvaldes
Gösta Sahl6n, Brismene. TilI revi-
so::er omvald,)ri Tage Andersson,.
Slutarp. och Egon Johansson,
firnnar'p, mgd Olof Nilsson, Slrit-
arp och Gunnar Vilgotsson,
Ilinnarp som suppleanter. TiII
ombud vid förbundsslåimman i
Mariestad va)dcs Erik Bohman,
(lösta Sa,hl6n rrch Allan Johans-
son. i-\essutom- !örrättades en del
interr,* val

Komminister Rune Limnell
höIl ett föredråg över ärnnet
>>Klistendomen och foikhernnret>.
i sitt uiomordentligt intressanta
töre.drag påpehade tåIåren bl.a.
samband(r: nrel,an vår' r<ultur och
kristendomen. !i kau srdrig byg-
ga upp vårt satnhälie utan hris-
t.endomen. Våra hem måste bli
verkliga hem, där de unga verk-
ligen fåt'. känna lugn och hanno-
nj.. Den allt högre levnadsstan-
darden är ingeI universalmedel
att göra människorna lyckligare,
Bara under 1963 upplöstes mer
än 9.000 åktenskap.

verklig högtidsstund tOr-Oe när- 
|

varande. Man flapperades av den
lrjutning barocl'.musiken kan ge,
när den framföres så .njutbart,
som de tre musikerna, verkligen
gjorde. F ramförallt knep väl
hanske lille Lz-årige Magnus ap-
plåder för srn utomordentliga
skicklighet på violoncell, men
åven storebror Torsten och pap-
!å Rune fick sin beskårda del åv
de långvariga och tacksamma
applåderna och i ordföranden
EIik Fqh4å4! LqcElqL l

Sedan föreningen bjudit de 
I

närvarafide på kaffe framförde I

pastor Lirnnell tillsammans med I

sina avå söner ett. musikprogram. IB. a. spelades kompositioner 
Ia\ Haydn, Teleman och Bach. I

Förvisso blev rictta prograrn en I

Årsrnöte metl Slutarps ntissions-
fiirsa.rnling - Zlt"-6t,
Slutårps missionsförsamling

har hållit årsmöte i missionshuset.
Det inledcles med sången >Min
Gud när jag betänker vad du har
gjort för mig>, varefter Yngve Jo-
hansson läste Guds ord från Tit.
2:71--74. Församlingcns ordfö-
rande Nils Evaldsson hälsade års-
mötestlelta.qarna välkomna med 1
Petr. 2:9. Ti]] att leda dagens för-
handlingar valdes Nils Evaidsson.

Av ka"ssaredogörelsen framgick
et.t kassan omslutrt 6.867 kr. med
on behålining av 417 kr. I sam-
band med kassaredogörelsen över-
lämnades från juniorföreningen
till församlingskassan 300 kr.

\-al.
.. De styrelseledariröter som var.,'j
tur att avgå omvaldes, nämligen
Märta Wilhelmson, Niis Evaids-
son, Lars Fredriksson med Lydia

I Sand6n som suppleant. Revisorer
i blev Ivar Gustavson och Justus
I Andersson. Yngve 'Jöhansson om-
i rralcles till församjingbförestånda-
I le' m€d I'olke P?ttersson som fti-
i :,:"_t3-1-11:i riu 

-ai!, jiiestå .-:g,l:r'agsskolan on1valäes: Irolke
Pettersson I11€,1 .dsta Joh:rns-
son soll't vice.. övr'iga lärat e
är Evelina Andersson, Ä'ugusta
Abrahabsson, Anitå" Johån-sson och
I{erstin Johansson. Ordförande för l

juniorföreningen är tr'olke Petters-
son med Yngve Johansson som
vice ordför'ande, övriga ledare är
Asta Johansson qch Augus'Lå Ab-
rahamsson. Till att förestå syför-
eningen omva.ldes Ester Johansson
och Lydia Sand6n. Festkommitt6n
besLår av församlingens damer
med Augusta Abrahamsson som
samrnankallande.

FöI.jancle anslirs beviljades: Ås-
arps l\{issionsförsarnling till pas-
tors lön 1.000 kr., Svenska Allians-
missionen 150 och Vä.stergötlands
l\{issionsförening 50 kr.

Till att representera församling-
en vid olika konferenser och års-
möten vaides följande: Till Svens-
lra AlliansmissiJn :s åiskonferens
i Jönkiiping Evelina Andersson,
Västergötlands Missionsförening
I-lulda Brun, Svenska Alliatrsmis-
sionens clistriktsålsmöte i Skara
Folke Pettersson.

-Flanerarte ruöten
I'öljande möten planerades: l'vå

offerhögtider för byggnadskassan,
en uncler pingsthelgen med riks-
dagsman Axel Gustavsson som ta-
lare och en den 14 nov. med rektor
Stig Wikströn'r som talare. Barn-
mötesserie i pasltveckan tillsant-
;lans med Kinnarps X{issionsför-
samling, Tältmötesserie under 14 

i

dagar i juni också clerr tillsåm- 
I

måns med Kinnarps missionsför- |

Ett apropå sköldutdelningen
?dt-bs'

till
..i: :.:.:ll:.: ::.:.::. :i: ::l:1:!:lil;::

::,:::: j,,:rj:.:;.:,:,,.;;,;:::;t::r:::::;,t:::
J ::::.:.:1 ..j::::i:::. : ::iii::: ::: ::i:i'r :i

,,.:::i:,::,,::,.;:l::,,:i:;i::':::t:::::::iii:::l

r ::1 :1!: r::n:!:j:1:::::::t;:t:::::.:

u- 1. .::: .ii..:!,:!!.:!

:11,1:1:;',;i

:!12/.;i!

;, * -r- *, *, ] ta*erårsmöte
I. ondra höper från

Lars Gustafsgons - i Frökinds Högerförening. har

Möbeiaffär. Slutarp. i :i3lä ?''i$å'låLJåf*ffi"å[:
o aut r möbrer ocb sorrgrup- I i3n*;f]'"r9åil3*i::tff."il"äåå:a per, bäddsoffor, tak- och : rne(ilem'antal ut.gjorde vid ärs-
a golvaruahrrer, matior. i skiftet 79 st. Kassan visade en

, behållninE ev 719 kr. Av verk-
O Tel. 0515/331 ?9. llsemtretsrärättetsen framgick, alttlööL !v. llsamhetslerärtelsen framgick, alt

_**- 'l trots det valet i landet i övrigtr*:---:-:--:-:*t]]l rni,, gick så bia, visade sifforna
I för Frökind ganska höga tal och
I då lramför allt i Kinneved.

samling. Varfest tillsanrnrans nred 
I

juniorför'eningen clen 2 maj. Skör- l

defest någon söndag under okto- I

ber månad. Syföreningens försälj- 
!

ning den 22 nov. med pastor Karl 
I

\4'ilson som ledare. Aktuella tnån- j

dagskvällar under senare delen av 
I

okt. och första delen av nov. må- 
|

nad, med talare från olika sair- 
|

fund.
I en paus i förhandlingarna ser-

verades kaffe.
tr'örsamlingens ordförande fram-

förcle ett varmt tack till pastor
och övriga som tjänar Guds verk
i församlingens arbete. Ärsmötet
avslutades äv Folke Pettersson.

Sönclagskolan börjar sin vår-
termin söndagen den 14 februari
kl. 9.45 med famil.iegudstjänst, då
lärarna, sångarevangelisten Siv
I{enningsson och Yngve Johansson
meciverkar.



Fröktnd
'z-bs-

Kinneveds Cp oeh CKl'
har hållit årsrnöte

I(innevecls Cp- och Cl{tr'-avclel-
ningal ha| håilit sina år'snrötcn i
Cont|alskolan, Kinnal'p. Cp:s för'-
handlinga.r' lc(ic1es åv Torsten Gus'
tav-sson, Prästgår'den. Av -stylelsc-
]rerättelsel framgicli bi. a. att rr\'-
deldngen ölftrt meci två medlem-
mar. Me.llemsanta.let val vici är's-
skiftet 73. Styrelsen or-nvaldes och
heståt lv or',1f. Torstcn Gustavs-
s0n, vice olclf. Bror Andersson,
Ledsgården, kassör' Lennart Pet-
tefsson, Hallagår'den. vice kassör
Bertil Kjel!ander', Mossagärclen,
sekr. Sixten Lindberg, Axtorp. och
vice sekr. Arne Olsson, A1a|p.
Styrelsesuppleanter iir Daniel
Ab|ahamsson, Slut:u'p, Kai'1-Arne
Adar.nsson, ödegår'den. Revisorer
Helbert Anclersson. Alarp, I{:n"l
Wilhelrnsson, Leclsgål'den, clist-
liktsombud A1'ne Olsson, I{ar'l-
Ar"nc' Arla.nrsson, ombrid i lancls-
tingsvalkletsen Hilding Vår'ing,
Lennårt Pettelsson oc:h fvan Jo-
hansson, Axtorp. Att r.epr'csentera.
avdelningen i kornmunkl'etsen ut-
sågs Danicl Ablahamsson, Hnrly
Lagefstr'ånd, Mår"bogår'don, I(ar'1-
Arne Adamsson, ös1.en A.nrlorsson,
Alarp, och Sixtcn Linclbeig. Fi.ote-
ombudens anta! ökade-q med tvii,
en för valdera tätorten Slutårp
och l(innalp. Valda blev Gustav
Andersson och John Fransson.
Omvalcla för sina respektive rlotar
blev Harlv Lagei'str':rnci, Itur-ru
Fredriksson, I-eclsgår'den, Eertil
Kjellander, Lennart Pettersson,
Görau Kårlsteclt, Hassla, Arno
Olsson, Karl-Elik Ander.sson,
Sventorp, Ivan Johansson och Hel-
mer Ändersson, östergåi'den. Till
lcdamot av CKF-avdelninucns
slyt'else omvalrles H ilr'ling Yar ing.
Likaså, omvalcles östen .dnclersson
till leclainot i CUF:s styrelse. Av
å.rsn'rötets be,slut n1:irktes bl. a.
tecknandet av en an{]el i Sl<ara-
bolrgsbygdens ti(lningsförcteg. Ut-
Iottning blantl närvarånele med-
lemm:Lr för'etogs. Vinnare blev
fngvar Andersson, Na.qlarp, och
Eldor Andersson, Lillegå.rden.

CI{F:s förhandlingar
leddes av fru l\'Iargit Andelsson,
Östergår'den. Styrelseir omvaldes i
sin helhet och består av o|clf.
Margit Ändersson, vice orclf. Mär.-
ta Wilhelmsson, Le,Csgården, sekr.
fngrid Oisson, Ätar'1r, vice si:lqr..
Ingrid Äclallsson, ödegår.clen, kas-
sör IJlia Karlsson, Siutarp, och
vice kas"sör Ruth Fersson, Back-
gården. Distriktsombucl är lltsie
Andefsson, Alarp. kretsombud
Thyra Tl'ror, Nyda.la, oclr }{ärta
Ander's,sr;n. IIaglå-rp, studicsoht.^
I,{årgot Petterssril, Hallagården_,
tär'lingsler:lare Th3116 1'1-tor, Uot't't-
lrlunkretsombud Eva Kar'1steclt.
Ha.ssla, Ulla Kar'lssbn, Dagny Sil-
vånder', Söiby, och lvtårta \yil-
helnrssou.

Ef ter nötesf ör,handlirig.arna täc-
häde ordf. för föruyat fört|oencle
sahlt poängtel.åde det godå kåm-
latskap och den samarbetsviljå
som alitid i'årier blancl avdelnin-
gens ilgdlemmar.

Ver,ksanr1retenunder.1964ha,ry'*:"fl:?;:f'.].ll:.'i1,]*::1,I:I

F:åffiåli*:i,ffi$ I[T,tT'l*i-:',.":'';; .ii ffi Kinneveds 
I

till kyrkkaffe i samband med fri- numol'arlollsavglrron pa...tr(lnrngen ilfJät E \h n;1r- u^-^r,--r- I

Kinneveds försanrlingshern. Tr,, s,a ertrg,gas av rorenlng'en' !olJan-{ håIler årsmöte i. Centralskolan,

äJ,?lsäT:i";:"?:#lTi'iä*l: ili'*"1'0,.,1" ..11'iiåiå1"'.1",11i, Kinnarp, tiscragen den 16 febr.

lrete mecl Huslråuningssällslra.pot. l:X:::Ii,.,j:.lliansmi'ssionens Viist- 1965 kl' 19'30'
En studieci.ket me,:t d-;;;iär;,_ l8öraclis,trikts årsnröte i Falköping Styrelsen.
ma.rhar:va|iti.,.,t.,,i,'t-'n,i'.'..;jÄstaJohanssonochRos.},Ia,t"ie]--_
srr.rc5eämnena >Ga.rlr.n -'. 

";, ;il'i:- ,1 
[nSva t'ss.on' Svens]{å A lllansnris- 

- rr r . | .

äiilklllii{i{.fii-E$!, ii 
;'***i*..*:*"H::*r trökinds kummun 

i

läses av 13 mecllenrmar. 'ttrvr 
a iJ 

sol, Fastighetstaxeringsnämnden i I

Tho| octr Ersie Ancler.ssi" r.'..'tir"- . Bri-l.:l-:I",1",t:1.:-::lL tl":::il\t' Frökintts fastishetstaxerinssdi-ITho'oclr Elsie Anclerss":..1]:":0.11- ,.,J''iir\'r"l'u., "r.,nio.u.nas försälj- Frökintts fastighetstaxeringsdi-

;:iå,'";'S#ä| T';1,r1åi,i,"llJ 
u'- 

1l "i'g i"'ä;.r och vårresr tinsam- | 
strikt !a1 vi{ 1e65 års ailmän-

cernensarnt ru"truu,.r,lxuäii"in,r_ l] l.lr... rlred församlingen 2 mal. lna fastighetstaxering åsatt fas-
I cle efter förhancilingar:;;. Stä*- i 1",: _::tllt niir det g:iller för- ltigheterna inom distriktet pre-

ninsen rörhöjdes 
",i.,r-ii,,.,k*y,,: ] ::':äil .:åTilii',ii:i:l, 

t;i.|;tjn: 
I 
riåi"a'" taxeringsvärden.

$*:ä:{fil;jå,,::'i;1",';tj *rt i {!liii!: r,!l' rl', liiliäi, Ti 
i 

I

oavkol,tad skälrlites tjtt ioncrerr 1fi,. sctavsirten för-iunio.ter skall..ock- 
I

11innerrerlq Färcc nrtinoahcrn .n,.,, Sa erlSggaS åV tOl enlnqen. li OlJån-

för'd av östen Anc-lerssotr oeh silr tll surrt,\'drrrli;L vtr'\vrvrs rrruu..sLrr- 
I

Johansson sai*t vack*rl ;;;-i;il]tlie-, atbcts- o,rlr ptogt'attrnöten. I Enligt beslämrnelserna 152 $
.set ackonrpan]eirrang av 'Gun- ...i]:-l:'lr'ls:.Y't^'.1],:":..lnsvc Jo- 

| taxeringsföroralningen hålles
Bl'itt Johanlson och.-Margaleta I nansson om ctt t:U'rs Öld 

lt""tigrrut.tangalerna tillgängliga
.Joilansson.

Kvä]lens förste talare
rnuna.tor,dfö1,ande Gunne 

va-r f<onr- I fiirsanrlin{ ..- :.. larp unOer tidån 10-20 februari
',t-^'-litT^l- i Kinnarp*b.q.M," försaurling har llqaq E Äan innm lrnmmrrnavi rir-] *ol,.t9* på ett koncentrelat ocrr i ,,^i-'lfjiiliriiä''"1"",'"L"'l'i'i'="*ilil | 1965 å den inom kornmuneri ti['

I sanigt .sått inrormur"åL"i"0i,,"- I ]lltl^',:1rlll^*: h,":'".F:iii.^:jl,:lg- 
ilämoade exoectitionstiden.

I ;l:ji:?:J3".å"'3åä"::l; ålt';;:: I l:.3*;*:"n' Åsarp' Årsmötet rn- 
irämnade 

expeditionstiden'

I tuerf i4om roo'l-.*,,,l",l.'äikJo"g.- iT;.ljjl-"lLo.,i*"år"n-j'.i.:t,"::l;"j [ Ägu"" etier därmed likstiilld
, rnan Gunna* Larsson 'i,,'äil'ääi: 

i lt;?}!l rä"|'ll"f 
u,,,1?jt"*xå:"';',T 

il i"r"-nä** ", 
t*i[rr"t äger se-

lt..I erter om aktuellå "it,1*i:l:r_s:i i i,fi"i{"ti'. :.4:22-;2. I 
I nast den 25 februari 196b göraTill sist visacle Hiltling va'ing fil- " rli'^äii leda kvänens för'hancr- I erinringar mot förslaget. Erin-i metl )Västelgöt1nnc1:r. j::'å"j:^:""r^;""'::::: I 
trrilrrlrö4r 

-ruuL 
rutilo!;sL' urrrr-

i .: lingar valcres yngve Johansson. I ringarna skarr avgivas skriftli-| - - -- * - .- Av kassåre{loB:ör'elsen framgick l-^: ^^- ,--*-l^_"+:rr ^*rrx-^-.-al'tkåSsan"*ä,iii"o..ö,9ilr.i'i;.i|9enochinsänclastjllord.föran-
I Krock bil-cykel :ilffi"l'lålfTå ii,l:'?ä'jä; | åä'":Tå-T$,'åi*.äi'11iäl;

rurtssucrstjånst i p.f.#åinåH :":*,"-tl'"..:?llP .illlqg,:;ä ilK & W Rtida KOrSkrgls

lilit{ir'ti'I:'*ir',:;,;,:i,:il: lånliil-:* lti4s::",*t.*::l i I(innarps $tlissionshus

jlbeliasning av för'euingens oldfö-1lti1.1onn. nriite; c1e äldrcs höetidl-
lllanile Fötke petterssön. Till art I rtep 2it nr;j, tättrnötesserie till- il :- -- --:
ll lo.la nrÄ+otc fÄrhonÄlinoar i/al.lac I .-ad alrrf orn hormmÄfan

j ntooprov taget 1i::,:fir*Trlåå$::i.'såi;i l:$:*u 
Kinnekurlegatan 34' Ska-

;, på Kinnarpsbo iE:::n:uJL1',i";l?;"ilä31"ffi:,l 
ro'". uen 30 jan. 1e65.

i I lt;r.daes rnorse i,träffs4rr .rr I omvaltles Yngve Johansson. För"- ll Georg itrohansson
I tr:rtil<ot.yr-'ka strit-x trorr otn Slut- l 

sanrlingsföreståndare. iy not-l e I ordförande.
:rr1r pii vägen. mot fiali'Uping. lPettersson -o.clr 

kassör Yngve Jo- i 

-

l:ri fiinnurpsbilist sorn ,.u"'r.r,T- lharlsson. Tiil revisorer utsåqs | -
Irnde tiil ol3.chan luktade spril lYrrgit och l\,'ar G:tstavsson. s.ijn- I i-
().lr toss tiu Farkiiping liir hinrr- l1:3:ss.totåns T',-":,:;'-i''11-t-.^Xll'tst I y:--^--- nr:-^:--^L..^

i :r ll {ir.k liiras till I.niköirin*s i 
L lasso_n sf)Ill .vlt:e. I ufes-a.nua(e' uv- i I

' 
tai..rrett i ambulans. li'igt lätare är: Inga-Lill Rncters'| | Sönd, kl. 19.30 Spel-Aron,

, sr.tå,qrsbon rär.cracies pri cyrccr llXlr3"tt\#iliu.[å]'f"'ä;'$å: I I s"r.ior.t" *]1. 
^

r i riklning mot Fa,ilröi)ing. 
. 
F-r'{rn ll.rertr;trsson, Britt-Marie rng.vars- | I Välkomna! Liinoisatt iiatr r.År* 

-Kii.,rr.1,r,or.,o^ 
r11,orn oeh Margareta wirgotsson. ll- - ,-----!L:6f,'-

sln bil. Han lick troiigen slrrdrt 1ia,i Kalchef ot,h kaplan för UV-karen I 
,

isltt fordcn och.ltamnade fiilsl i]i r,1",. yngve .lchansson, medi-
i viinster t-like.. Eiler liastacters iii'"t li A'*iu .lrf,*n..oo och Britt-Marie 1 1.7. I
I l;,.,,Xhi';.i'å?;-TJl,li,ixi'i";1,:illl*3;3'nr,å"#,'l:$lJ:Jl?1,:; ä,1_ I Ktnneveds
tcr clike' riär den blev 

""t'"1--]l;i'J;ålffl"""tl'rTåtl $:'JJ',# T'l i -'l' socknars hingstförening
, ,:^,.a'-iA-i^s^-- r,-aÄn*rcrÄrhjr-dd i m.b.p.a. håller ord. förenings-- -ll tonf"."n."" valcles: Svenskå Al- | ""
r ria,nsmiss;onens ungdornsförbuncts i m'b'n'a' håller ord' förenings'

lSlutarps juniorförening sa,mlail r årskonferens Marqa-reta Walfl.ids- | Stämma å MObergs ka^f6, Sl;t-
il titt årsDröte lson. SAM:s årskönferens i Jön-l arp, måntl. den 22 febr. 1965
ij.. SlLttarps juniorförening har hal- tröping Fottre Pettersson. SAI{:s I U. 1O,SO.
ll iit årsnrö'"e i rnissionshuset. Ärs- j tlistriktsalsmöt.e Anrlers Sigfrids-
il rnötet intecides med saing och bi- | son. Fiir verksarnheten planeracles | _ Styrelsen'

|r.andenötkePettersson.Ti1lat1.io""zrmai'täitrnötesSerietilI-i|--_--
i lerl* nrötets för handlingar valrles r sa.mnlans rnecl Slutarp, barnmö1 en'l n , -

Inm"l;{#n"i;".*:' "*: i ;xn{}*x},{{i',"Tff5:lt;l'l slutarps I F
I*:J:':;*iff:J3'*åflvefers-i ;i:*,#:"t1"#'?.;å,5#"'#:: ll3g1."'?':Tgf frecragen den 12

I Av kasrrareclogörelsen iramglcl(i 
"iåi"i"t"a att läsa Rour. 15: 14. ilfebr' kl' 19'30'

]att kassan ornslutit 2.8136 kr. tnecll 1i f,.tot. Mnhoroc TlofÄ
i:;' äff"?lf,'Tilläl ä,1i"'åt"fiål I r'ens kassör o'nvalrlr's 

^sla 
Johans- I | .r.

IiX1iJ,[ä,1'".,X";""^XTI3]1""i;1å11| KIlltlAfPS MiSSiOnShUS 
| Ärenden' '"'' " Jå1;:;".; Pettersson och Augusta Abra- ] | rrrrrrru' ltv '!'!Y'''

i ""*ll13l;^ Lj.,-^d h^..i,i^^^-" j I sora"g kl. 9.45 söndagsskolans

,'åilliJ"'o,', liliii-,'",iå,YJ" il;:: i l ffi;;"il börjar. Föru.tvarande l 

-

ä.J" 'zöu 
i I och nya elever hälsas välkomna!

?o/r-65: SAM-församlingen.



lmirrrra*p" Nto-törenturg alU4"
I har halnt årsmöte i föreningslo-
j kale.n, Äv år'sberättelsen franrgick
I att föreningen under. året håilit
I nio enskilda möten samt tre 0f-
I fentliga tillstäUninga1,. De-ssutonr
i har bu,qsresor anordna{.s till bl. a..
Liseberg, IlaSslerör uch l}askatp.
Fyra studiecirl<lar har rapooltr,-
rets. Föreningens bibli0tek har
570 band och lånefrekvensen är.
ganska god. Ett anstag på 2.500
kr. har erhållits ur Bånss foncl
för leparation av lokalcn Dennrl
fråga har nu på allvar tagits upp
oeh I itningai' för en stör're rcno-

Kvndelsmässodagen hölls afton' I

sanå i KinneveäJ k:r'rkå. I det 
I

med levånde ljus vackert PrYddal
templet framförde elever ur Kin- I

nev6ds oclr VårkumJa kYrkliga I

söndagsskolor julspelet >Den heli' 
i

ga natten> efter en skiss av Bengt 
i

Wållman oeh i beårbetning av 
I

kyrkoherde och fru Henning Än- 
I

clersson. Spelet framfördes vid 
I

söndagsskolans julfest i präst.går-

ilulspel i I{inncveds kYrka

den, men på mångas begärån
framfördes det nu även i kYrkan'
för att ännu fler skulle få se det
stämningsfulla spelet. Maria, Jo-
sef, herdar och änglar gestaltades
åv bårnen i fantasifulla och vack-
ra dräkter.

vering har anskaffats.
Medlenrsantalet var vicl åi,sskif-

tet 125.

Bil
örren blåste

av vagen,
plötsligt upp
totalförstörd

En hel del föränciringar gjorcles
i styrelsen och denna fick föijan-
de ntseende: ordf. Sven Anders-
son, Lofsgår,den, v. ordf. Sten Ahl-
qvist, Slutarp, kas-sör La.rs Fale-gård, Kinnarp, sekr. Stie-Åke
Btodd, Kinnarp. övriga lertaÅöier.:
F_ranz Svedberg, Slutarp, Ar ne
Krrlssolr, Var.kumla, Hdkan Sil-
vandcr, Kinna|p och EirgiLta
Post, Kinnalp.

Revisor:er,na Sigvat'cl Gustavs-
son, Gör'an Kårlstedt och Gustarr
Gllstavsson, I(iltnat.p, on:r.aldes
liksom sjukvårc'lskommitt6n fns-
tid Ahlqvist, Slrrlar.p, hrgii,l Ån-
cJersson, Kinnalp och Ingel Karls_
son, Vårkumla,. Olf_ i bibliotehs-
stvrelsen blev Sven Andersson.

I"ördagen den 13 febr_ l<omntel
en f amiljefest ått :rnorclnas till_
sammans med föreningårna i
Baskar p och Frlliöpiug.

SLUTARPS
MISSIONSHUS

Söndag ki. 9.45 Familjegu'lsr
tjänst. Ungdornssekr. SIV HEN-
NINGSSON, barnen, lärarna
medv. tr'örutvarande och nya
elever hälsas VÄLKOMNA till
söndagsskolans vårtermin.

VÄLKOMNA:

KINNARPS
MISSIONSHUS

Söndag kl. 14.30 (OBS. tiden!)
Sparbössetömning för SAII'
Ungdorrssekr. Siv Hennirlgsson,
Johansson medv. VÄLKOMNA !

Kyrkoherde Ändersson Predika'
de över dagens aftonsångstext och
kyrko)<ören sjöng under kantor
Kjellströms ledning Psalm 6S rtr
det nva koraltillägget samt J. S.
Baeh->Tili oss i en behaglig tid::.

650.000 kr lor
tillbyggnad åv
Frökindsgården

!'rökinds kommunalnämnd har
hållit sammanträde. Nämnden be'
slutade att hos fullmäktige till'
styrka inrättandet av en ekonomi-
biträatestjänst vid F rökindsgården.
Till tio eiever vid olika folkhög'
skolor uldelades stiPendier å 100

kr. Hos fullmiiktige tillstyrkes be-
gård utredaing om arrordnandet av
yLterbelysning inom delkommuner'
na. Titl ombud för att diskutera
blivande samarbetsnämnds sani'

i rrransättning valdes Gunnar Jo-
ihans'son, Döve, Biirstig, och Bengt
ixiettstrom, Kinnarp, m..Ar-ne Ols-I I\JeUSLl-Ulrr' ^urrrdr 

yl
I son, Kinnarp, och Sven Andersson,
lBrismene, som ers. tr.albygddns
t-.-..skolförbund hade begärt medgi-
vande att få upptaga lån med 4
n'rilj. till de tidigare 7 för gtund-
skolans nybygge' Framstållningen
tillstyrktes hos fullmälrtige.'Ivå
ansökningar om bYggnadslån till-
stvrktes hos länsbostadsnämnden.
Eå ansökan om familjebostadsbi-
drag beviljacles. För Frökindsgår'
dens tillbyggnad beslutades att
titistyrha inköP av ett markom-
råcle på 1,515 mr till ett Pris hv 2
kr. mtr Likaså tiustyrkes tilläggs'
årbeten på 90.000 kr' varigenom
den beräknade kostnaden för I'rö'
kindsgårdens tiltbyggnad är uPPe

En mindre personbil bokstavligen blåste av vägbn mellan Fal-

köping och Slutarp på lörtlagseftermitldagen. Bilen totalrampone-

rades och föranen och hans passagerare fick föras i amtrulang

till Falköpings lasarett. De har inte ådragit sig några allvartigaro

skador.

Enligt föraren framfördes bilen I låtivt höga hastigheten gjorde att
i riktning mot Slutarp med en I bilen slungades i diket och för-
irastighet av ungefär 85 kilometerl stördes.
i timmen. plötsrigt bråstevä-nster-l porisen har konstaterat att tng-
dörren upp - bilen hade dörrar | " , ," ,
som öppnades rramår. "." r."årir- l:l i?lu.".lq"net 

förelegat och har

ga vinden i förening *"ä iu" 
"u- | 

för sin del avskrivit olyckan'

Kyndelsmässo-
dagen

VÅRKUMLA kyrka kl. 10
högmässa.

KINNEVEDS kyrka kl. 19 ljus-
gudstjänst. Julspel av sön-
dagsskolebarn. Medverkan
av kyrkokören.

KOLLEKT till Skara stifts
arbetsfond.

.t tv Pastorsämbetet.0lz'D'

SX,UTARPS
MISSIONSTTT}S

Söndag kl. 16.00. Obs. Tiden.

SPÄRBöSSETöMNING för
S.Ä.M. Sång:areevangelisten Siv

Henningsson, Johansson.

VÄLKoMNAt g/Z-tf',

S'rökisnd
PENSIONÄRSLÄGENHET

att hyra i Slutarp.

Socialnärnntlen
Tel" 52119 bb-W.

.Iuispel i Kirrrr"o*I" *l'*u^ 6lu'e{'
Få sönclag, Kyndelsmässodag:en,

>tjusmässodag'en.>>, som är den sis-
ta söndagen i juidelen av kYrko-
år,et, framföres i Kinneveds kYrka
vid kvällsgudstjänsten kl. 19 ett
Iitet julspel, >>Den heliga natten>,
under medverkan av söndagsskotre-
barn och kvrkokören. Kollekt uPP-
tases - Iiksorn vid högmässan i
Vårkumla kl. 1.0 - 

tiU Skara
stifts arbetsfond'

Ljusmässa i Kilneved
I Kinneveds kyrka ånorclRås

i morgon kvåll en ljusgudstjänst.
Sjöndagsskollrarnen uppför ett
Julspel och ky|kokören medver'
kar.

i 650.000 kr. \rlz-6d'

NEATHSÄTHON
(fr'.o.m. uråntlagen tlerr 15/?)

I med som tlll ö:
till slumppriser.

SÄNGTÄCKEN med vanl. vaild f'rän 23;50, med konstfibervad<i

från 29:*. ÖVERI{ASTTYGER, 140 cm., ?:50 sarnt 8:50' G'A'R-

DINER, köks,Jr.2:25. VITVAROR: örngottsväv, blekt, fr' 1:95'

2:25 o.s.v.. Lakansväv ,obl., fr'.2:45,3:?5. D:o, blekt, fr' 3:90'
,4:50 iä*te flera prislägen i blekt och obl. SVENSI{Uf'LGARN
I 4 t,r. srått 2 :25 samt 3 och 4 tr. vitt d 2:75 pr hg' Rester i fanta-
lsigarn billigt. Snygg DAtr{STP"UMPA 2x20 u. söm samt 2x30 den'

i*åA "O* 
till 3:90 resp.4:25. I övrigt restartikiar av olika slag

Den svårt demolerade bilen 4lZ'65.

IilNNARI'S IIANUITÅKTUIiAFFÄF. Tel. 331 3'l'



Lörda$ t,o.m. måndag

Wälkommendasar hos

ruffi&ffipiK!

Gl$$tltS$TAU[!NG o' Ni tippar rått på rrå-
gan hur mycket det går i tanken på decilitern när, så får Ni
en fri tvåttning och en fri rundsmörjning!

LIITTERI v",j" kund som tankar får en tott ned chans
att vinna 10 liter bensin

Fullständig ESS0 Program-Seruice
- bilvård med besked - utförd av erfarna bilmontörer!

Biltillbehör - ATTAS lrualitetsproduktcr

AB KINI{ARP$ BII. & MOTOR

Gösta Andersson o Syen Olol Svensson
Tel. 0515/33262 r SLUTARP

Uppet vard. 7-21, sönd. 9-21 ,ulz'tt'

PMF$EI\ITEa
till alla kunder

BAMNEN fål.

EALLSNGFffi

BORATENNIS
tr '?'|fz'b''

Ljungstorp-Kinnarp 6-4
(Ljungstorps spelare försit):

OlIe Andersson-Bo Ivarsson 17-
21., 2t-73, 23-25i Göran Hå-
kansson-stefan Johansson 21-9, I

t27-]..5; Lennart Johansson-Er- |

lland Johansson 17-21; 13-21; i

i G. Håkansson-B. Ivarsson 21- 
|

I dersson-S. Johansson Zt-tZ , . Zt I

i -18. Il-l
j rcnnarns r'.rf :s. klutrbmästerskap j

Iror juniorer, seniorercp"ta" orr",i. 
Jl3i3 kl. 18.15.

.l

115, 2L-72; O. Andersson-E. Jo-
lhansson 79-21, 27-14, 16-21; L.
Johansson-S; Johansson 2!-74,
20-22. 2t-75.

G. Håkansson-E. Johansson 23

-2\ 22-2Oi L. Johansson-B.
Ivårsson 19.-:27, 72:21i O. An-

I(r-rstnaderna härför har beräli-
nats till 560.000 kr. ir: i.l

Kinneved -V'årkumla RLF-svtl.
har hållit åFsmöte med familie-

saiahväm. Ordf. Sigvard Anders-
son öppnacle mötet. I sitt inled-
ningsanför'ande betcnade han hut'
viktigt det är för lantbrukarn:i
med sa.mmanhållning såväl fack-
ligt som ekonomiskt.

Av styrelseLrerättelsen fram-
gick bl. a. att två studiecirklai'
om sammanlagt 23 medlemmal
varit i verksamhet under år'et.
Medlemsantåiet var vid årsskiftel.
125, en ökning med 2.

De ledamöter som var i tur att
avgå omvaldes och styrelsen be-
står av ordf. Sigvard Andersson,
v. ordf. Bengt Vård6n, kassör Six-
ten Lind,berg, sekr. Carl-Arne
Adamsson, v. sekr. Torsten Gus-
tavsson samt Göran Karlstedt.
Åke Gustavsson och östen An-
dersson. Revisorer: Sven Änders-
son, Eengt NiJsson. Ombud till
lärxförbundsstämman blev förut-
om ordf. Sixten Lindberg och
Lars Eckerlid. Kontaktmän med

ström, Suntetorp, om mejerior€la-
nisationen. Han redogjorde för
den stora rationaliserin!{ som
skett under den tid mejeriförbun-
det verkat. För omkring 30 år se-
dan fånns i Skaraborgs län c:a
600 mejerier. Nu finns i länet en-
da.st 18 mejeriföreningar med 26
driftspiatsler. 94 proc. av den in-
vägda mjölken tillföres förbunds-
anslutna mejerier, Hän framhöI]
vikten av sammanhållnins, sär-

'skitt med tanke på den stora in-
I vesteling som hehövs för att kun-
I na driva mcierierna rationellt i
I större enheter.
I nfter en stunds samvaro 'vid

Dessutom#bjudes Dammhall,
Kinnarp, ffi\4 rum och 2 köIi.

t'ir,',r'Ägarln.

ftTo I

_,ffi|eveds..It. soctuiLa,rs tringsttit;hing
m.b.p.pr håller ord. fd,rentngr-
stämma å Mobergu kaf6, Slut-
arp, r4ånil. den 22..f€bn 1965
kl. 19.40. , '

' 'ir',,,,:l I Styrel'orr.

Frökinds
arbetarkommtffi

håller ÅRSMöTE hos Lenna.rt
Karl6n, torsdagen äen 25 febr.
kr. 19.30.

-jordbrukets utredningsinstitut L.
I Pcttersson och med iordbrukskas-
I san Torsten Gttstavsson och Carl-
lArne Aclamsson.

| Årsmötet beslöt att om möjtigt
I anordna en studieresa till somma-
I ren, en kommitt6 härför valdes.
I nftu" mötesförhancllingarna ta-
I lade ordf. i Skareborg's läns Me-
I jeriförbund, godsäg. Nils Sahl-

lkaffeborden gav Josef Jacobsson,
I Varlofta. ett uppskattat profrram
I med ljusbilder från naturen. Sam-

Kinneyeds G U F
anordnar fredagen den 12 mars kl. 20.00 i NTO-lokalen; Kinnarp,

PRISUTDELNING _ DANS.

Tävlingsledarna.

Tillskärerska
sökes titl vår konfektionsfabr. Vana önskvärd men ej niidvändig.
Platsen kan tilltrådas genast äUer senare efter övereuskommelse.

KONFFIKTTONS A/B CHIC
TeI. 0515/331 33.

tidigt fick två lag tävla i anslut-
ning till biiderna om >!'äI1or och
fel ,. Laget från Vårkumlu 1;snn
meC god marginal. Sedan vidtog
utlottnine bland nät'varande med-
lemmar. 1 pauserna underhöIl ös-
ten Andersson och Stig Johansson
med vacker musik



' Frökind
0lz-68'

Skolmatsecleln
Måndag: Korvkaka, blodPud'

cling, lingon.
Tisdåg: I(öttbullar, Potatis,

lingon och vitkålssallar-l.
Onsdag: Ärtsoppa, ostsmörgå,s,

aoelsin.
Torsdäg: Kokt fisk, Potatis,

gurka.
Fredag: Stekt lever, Potatis,. morötter.
Lördag: Mannagrynspudding;

korvsmörgås., hallonsYlt.

Fastighetsauktion
Vid exekutiv auktion som för'-

rättades på landskansliet i iUå-
r:iestad i torsdags försåides fas-
tigheterna Vintoilp övregården
1:9 och Vintorp Yttregården 2:6
i Börstigs socken. tr'astigheterna
inköptes av ombudsman Erik'4.
Andersson för 1.000 kr.

Fastigheterna, som är belägna
söder om Karbomosse och cirka
L respektive 2 km., väster om
vägen Äsarp-Börstig, ha en are-
aI av 1,8750 respektive t2,!744
hektar och utgöras av en torv-
vnosse,

Anbud
Byggnadskommitt6n för till-

byggnad &v ålderdomshem i
F-rökind infordrar härmed an-
bud å tillbyggnad av ålderdoms-
hem i Kinnarp, Frökinds kom-
mun. fillbygguaden omfattar 14
st. pensionä"rsmm jämte biut-
rymmen m.m.

Entreprenaden omfattar var
för sig:
1. Byggnads- och målnings-

arbeten.
Väqme-, ventilations- och
sanitiir installation.
Elektrisk installation.

Entreprenadhandlingar erhål-
las efter hänvänilelse till bygg-
nadskomrnitt6ns ordf. Elof
Rehn, Slutarp, tel. Falköping
0515/33153 mot deposition av
kr. 200:- för 1 och kr. 100:--
för 2 och 3.

Förseglade anbud, ställda till
Byggnadskommitt6n för till-
byggnad av ålderdomshem i
tr'rökind, skall med påskrift om
innehållet vara Elof Rehn. Slut-
arp, tillhanda senast den 10
mars 1965 kl. 16.00.

Anbudsgivare skall 'rara be-
redd att påbörja arbetet omedel-
bart efter anbuds aritagande.

F ri prövningsrätt förbehålle"s
såväl med avseende på anbud
som med hänsyn till borgen.

Byggnadskommitt6n.

,

3.

fröktnd
slz6S'

I(innarpe NTO-förentng
hade' I lördags kväll inbjudit

till ett samkväm i föreningslokå-
len. Glädjande nog' hade ett åt-
tiotal -hörsammat inbjudan. Se-
dan föreningens ordf., Sven An-
dersson, välkomsttalat sjöngs
nå9r6, allsånger, varefter Ju-
niorer från Baskarps NTO-före-
ning bjöd på en liten underhåll-
ning >en Tesa runt jorden>> med
sång, del<lamation och nlusik'
Progra,mmet avslutådes med en
sketch om en vcrkligt tanksPridd
professor och trrans besvärligheter
att komma med ett tåg. Sedan
man tacksamt aPPlåderat det
trevliga programmet föIjde så
kaffeservering. Juniorernas duk-
tiga ledare -Llllvor Bratt, Ulla
Seger och Bertil Björnell fram-
förde så tillsammans med Lars-
Ingvår Seger en flickkör och
med !'redrik Ka::lsson vid piånot
en egenhändigt författad >musi'
.cal>>. Librettot var byggt På sa'
gan om Rödluvan och vargen'
fast det här döPts om till >Blå'
iuvan och räven>>. l'örvissso finns
det många belackare av amatör-
teater. Slard att lnte några av
dessa var där, så att de kunnat
bli omvända, ty inför detta sång-
spel måste man kapitulera.
Charmfulla och dt'åPliga scener
avlöste varandr& och finalsången
fick tås da capo under Publikens
långvariga applåder. Många go-
da program har under årens loPP
framftirls, i lokalen, men detta
var ett a-,r de ailra bästa.

Sedan man tekt folklekar och
rlansat en stund avslutades kväl-
len med karnratkeclia.

Frökinds kommun lånar
Länsstyrelsen tillstyrker Frö-

kinds kommuns begäran om att
få ta upp ett 25-årigt amorte-
ringslån på 360.000 kr för till-
byggnaden av ålderdomshemmet
F rökindsgården i Kinnarp med 14
vårdplatser jämte ekonomi- och
f örrådsutrymmen. Totalkostnaden
rör gig om cirka 560.000 kr.

li'rökinds Majblomrnekommitt6
har håIlit årsmöte. Bruttoin-

komsten av försålda blommor
uppgick till 400 kr., och räken-
skaperna balänserade på 5.093:13
kr. med en behållning tiil inne-
varande är pä 4.272:'03 kr. I'ör
hjälpverksamhet har under året
utbetalats 881:10 kr. Beslutades
att rekv. 200 stora och 1.000
små blommor.

Styrelsen har följande sam-
mansättning: Rektor Georg A.
öhrnell, Kinnarp, ordf., timlära-
re Lena öhrnell, Kinnarp, sekre-
terare och kassaförvaltare ocb
som ledamöter folkskollärare
Helge Sönnergren, l'alköping,
kyrkvaktmäståre fnge Eckerlid,

lEkarp, Biirstig, samt småskol-
llärare Alice Larsson, Kinnarp.
l Revisorer folkskollärare Änna
Sandin och köpman Göran San-
din, Kinnarp.

årsmötet i Centralskolan,
hl. 19.30. Filmförevisning'
Lotteridragning.'

Kiltrlnvsd$ ftflida Korskrels

Kinnarp, tisdagen den 16 febr. 1965

bilder från bygden. Kaffeservering.

Sammantrfidon

l(inneued-lJårkumla fi LF-aud,
inbjuder till årsmöte med famiijesamkvärn i Centralskolan, Kinn-
arp, torsdagen den 25 febrr.rari kl. 19.00.

tr'öredrag om mejeriorganisationen av ordf. i Skaraborgs liins
Mejeriförbuncl, godsägare Nils Salström, Suntetorp.
Årsmötesförhandlingar. Underhållning och filmförevisning av
Josef Jacobsson, Vartofta. Musik. Utlottning blanil närvaran-
de medlemmar.
Kaffe. - Medlernmar med familjer oeh andra intresserade
välkomna!

Styrelsen.

Fröktnd
ftlz-bf'

Fr.yshoxar

Frökind
utlz-bS'

ii.inneveds triöda l{ors
I{inneveds Röoa Kors-krets in-

bjuder alla intresserade till kåf-
fesamkväm i samband med års-
nlöte i Centralsi{olan, Kinnarp i
kväU kl. 19.30. På programmet
står filmförevisning från bygden,
bi. a. från julottan i Kinneveds
liyrka och från Luciabesök och
julfirande på Frökinrlsgården.

Kinnarps flilissionshus
Söndag kl. 9.45 söndagsshola.

Ki. 15.00 Sångarevangelisten
Siv Henningsson, Johansson.

Välkomna! 
".rlz_6,

i I z0O tit. och 400 iit., just nu för-
I lmånliga priser oeh betalnings-
i I vilikor.
il saMUELSSoN aft
i i Slutarp. Tel.'33119 -65.
l-

t:
J! -

r.f-r.t

I(inneved:Vårkumla Rlf.-avil.
håller årsmöte på torsdagen den

25 fehr. i Qentralskolan i Kinnarp.
Förutom sedvanliga förhandlingar
håller ordf. i Skaraborgs läns me-

I jeriförbund gotisågare NiIs Sal-
I ström, Suntetorp, föredrag. Dess-
I Lrtom anordnas underhållning ochi filmförevisning, musik m. m.

|(inne ueds ClJt
anordnar avilelningsmästerskap på skidor med start oeh mål vid
Vårkumla skola söndagen den 28 fe'br. kl. 9.80. Klasserna är se-
niorer, juniorer, Vi unga och damer: Aamälan sker vid starten.
Alla skidintresserade även ieke medlemrnar är hjäril. välkomna.

CUF l<Irottskommitt6.

Sfufarps Sam hellslarening
anordnar ARBETS- och PAKETAUKTION

i Slutarps Missionshus freilagen den 26 februa.ri kl. 19.80.
Fnr Doris tr*rans,son kåserar samt visar fiirgbilder över d.en
soliga ön Maderia. Britt-Marie Karl,sson'spelar och sjunger.
Lo:bterier. Kaffeservering. VÄLKOMNA!



Många micklar nedlagda *tu-6€. |(inneueds ltyrka
Vid högmåssan på söntlag

överlämnas till Lyrkan en doP-
klänning. Efter slutatl guds-
tjänst inbjudes kyrkbesökarna
till kaffe i Centralskolan.

4/ Z - åg, 
Kinnevecls CKF-aviI.

Fasuagssöntlagen ?2/Z-Of, .
I högmässan på X'astlagssönda-

gen kommer Kinneveds CKF att
tiil kyrkan överlämna som gåva
en dop'--iänning som därVid inviges
för sitt ändamål. Efter högmässan
som börjar kl. 14 bjuder CKtr'
kyrkbesökarna på kyrkkaffe i
Centralskoian.

I Vårkumla kyrka, invigs i sam-
band med högmässan ki. 10 två al-
tar vaser av malm,,vilka'tillkom-
mit genom gåvomedel från enskil-
da och fonder.

I båda kyrkorna medverkar
körsångare och kollekt uppbäres
ti11 Diakonistyrelsens allmänna
verksamhet.

ffi-
IFK:s POJKLAGSSSBID

I BORDTEI{NIS
Ktrass I

K!"[IM B-Vartofta 6-4
SGU-Kinnarp 0-6
Ansg.-jun.-Il'K 0-6
SMU-KT"UM Ä 1_6
KFUM B-Ansg.-jun. 6-0
IFl(-Vartofta 6-2
KI'UM A_SGU 6-1
SMU-Kinnarp 2-6

Kinnarp 72 7L L O 7t-72
KFUMA 727LL 071-1.4

t.orps jaktlag i Kinneved. Mickel
lrar ju livligt diskuterats den se';
naste tiden och är det månne
>rj6kten>> på honom i TV sotcl in-
spirerat. Gott jaktresultat mås-
te man i varje fall talå om i Kin-
rreved. På bilden ses fr. v. Karl
Blom, Webster Martinsson och
Karl ömån, mediemmar i Ax-
torps jaktlag,

Samnnanträden

Alsmöte
Kinneveds Skytteförening hål-
ier årsmöte s,öndagen den 7412
kl. 16.00 å Pens,ionatet i Kinn-

Styrelsen.

|(inneveds 0aslorat
FöR,SAMLINGS.

i DELEGERADD
lkallas att sammanträda i Cen-

I tralskolan, Kinnarp, fredagen
I den 5 mars 1965 kl. 19.00.
Ir Orilf.

Kinnarps |[1|issionshus
Lörd. 19.30 Ing-Britt Ekblom
m'fl' välkomn^! 

a)/z-e,r.

Görnn Anderssor ordl. efiter,$andin 
I

rer: kantor Bengt Kiellström och llherr Lennart Karldn (nyv.). ll
Suppleant: lantbr. Karl-Erik ll
Eriksson. X'örrådsförvaltare blevli
lärarinnan Anna Sandin och fru ll

526 medl. i Kinnoveds RK-krefs

Kinneveds Röda-Korskrets har
hållit årsmöte i Centralskolan,
Kinnarp.

Årsmötet inleddes med psalm
396 v. 1 varefter ordf. köpman
Göran Sandin hälsade väikom-
men och påminde om Svenska
Röda' korsets 100-årsjubileum
detta år.

Av års- och verksamhetsraP-
porten framgick att kretsen har
icke mindre än 526 medlemmar.

Kretsen har under ätet f\rat
20-årsjutrileum. Anordnat val-
borgsmässoeld, de ä1dres ut-
fiyktsresa (som i år var 6gn 10:
de), samt deltagit med fanborg
vid fredsgudstjänst i Kinneveds
kyrka. Syföreningens försälining
uppgick till 2.599:00 kr. Kret-
sens hjälpverksamhet, kollekt till
katastroffonden 151 kr., valkol-
lekt 865:93, riksinsamlingen
1.872:56 och åldringsvården 300
kr. TiU hemvärnets förbåndsplats
inköpts materiel för 269:58. Årets
iäkenskaper har balanserat på
kr. 8.330:60.

j Styrelsen fick föliande sam-
lmansättning: Då ordf. köpman
Göran Sandin åvböjt ålerval, fö-
reslog valberedningen och årsmö-
tet till ny ordf. herr Giiran An-
alerFson, Mossagården, v. /ordf.fru'Ebba Juliusson, kåssör köp-
män Bengt Samuelsson, sekr. fru
Brita Wilgotson, fruarna Ingrid
Torstensson, Valborg Clausson,
Thyra Thor, Karin Samuelsson,
och Astrid Andersson samt hr
Tage Ellström. Suppleanter:
lantbr. Torsten Gustavsson, lant-
br. Bengt Vårddn, fruarna Ing-
rid Gustavsson, fnga Nilsson och
Valborg Larsson (nyv.). Reviso-

IF'K
SMU

72 77 453-35
L2 42 640-55

23
23

10
I
8
8
0

Valborg Clauson.
Vid distriktets årsmöte i IvIa-

riestad skall kretsen represente-
ras av hr Göran Andersson, fru-
arna Ebba Juliusson, Tyra Thor,
oqh Brita lViigotson. Supplean-
ter: köpm. Bengt Samuelsson och
köpm. Göran Sandin. Till repre-
sentant vid all.männa årsmötet i
Stockholm valdes köpman Göran
Sandin, suppleanter: fruarna An-
na Sandin, Brita Wilgotson och
Astrid Andersson.

Till mob-samarit för förbands-
platsen valdes kontorist Erik
Gustavsson med målarmästare
Sten Ahlkvist som ersättare.

Uppdrogs åt styrelsen ått an-
ordna de äldres utflyktsresa,
simkurs och deltaga i rikslotte-
riet. Vidare beslutade årsmötet
att betala inköpta materiel till
förbandsplatsen och anslag till
hemhjälpsnämnden med 400 kr.
för åldringsvård.

Avgående ordf. Göran Sandin
avtackades i varma ordalag av
Bengt Samuelsson för sina 12 år
som ordf. Denne erinrade om hur
han med brinnande intresse arbe-
tat för kretsen och fört den
framåt, och hans stora insats för
den höga medlemssiffra kretsen
äger. Han överräckte en bioms-
tergåva från styrelsen till sin av-
hållne ordf, Sten Ählqvist tacka-
de å kretsens vägnar och samti-
digt föreslog årsmötet Göran
Sandin som hedersordf.

Många medlemmar bevistade

Vartofta 72 41' 7 42-48
sGU 72 24 637-57
KFUMB 72 32 738-56
Ansg.-Jun. 12 0 0 12 2-72

Klass rI
Ähsg.-jun B-Vartofta 0-6
Änsg.-jun. A-IFK Ä 0-G
Kinnårp B-IF"K B 6-1
Änsg.-Jun. B-Änsg.-jun. Ä 0*6
Ix'K A-Vartofta 5-5
Kinnarp B-I{.innarp A 6-0'

i Kinnarp B 10 10 0 0 60- 5 20
I Vartofta 11 6 3 2 54-27 75
lrrKÄ 10 62 257-2774
IIEKB 10 61344-28 13

lÄnsg.jun.A11 40 725-45 8
lKinnaroA 10 10 972-56 2

| .o,nsg.juin e rO 0 0 10 0-60 0

L
årsmötet och sa.mttiga bjödos På
kaffe.

Till sist visade herr Tage Her-
man vackra färgfilmer bl. a. från
bygden, som livligt uPPskattades.

En kollekt På 104:94 tillsam-
mans med sålda lotterier 300 kr'
tillföll de hapdikappade.

Göran Sandin tackade styrel-
sen för sott samarbete och kret-
sen för det förtroende som visats

ihonom.

6lz'6r'
Slutarps Sa,mhållsförening

anordnar arbets- och Paketauk-
tion i SlutarPs missionshus i mor-
gon, fredag, varvid fru Doris
Fransson, FalköPing, kåserar
samt visär färgbilder från Made-
ria. Dessutom medverkar Britt-
Marie Karlsson med sång och mu'
sik.



Tillskärerska
söl<es titl vår konfektionsfabr. Vana önskvärcl men ej nödvändig.
Platsen kan tillträdas genast eller senare efter överenskornmelse'

KONFEKT'IONS A/B CHIC
Tel. 0515/331 33.

K
D

yrkligo gavor i Kinrg;f.#d
op kl anning från CKF - don?er

På T'astlagssöndagen bereddes
både Kinneveds och Vårkumla för-
samlingar stor högtid genom gå-
vor, som tilfördes kyrkorna.

f Vårkumla kyrka överlämna-
des två altarvaser av maim, till-
verkade på Erik Jonssons gelb-
gjuteri, Skara. Grundplåten till
dem utgjordes åv en penninggåva,
som framlidne Johan F redril<sson,
Billsholmen, skänkt till kyrkans
prydande. Vid invigningen anknöt
kyrkoherde Ander"sson till det
vackra Kxistusmonogram, som är
ingraverat på en av vardera va-
sens sidor.

Kinneveds kyrka fick av CKFL
avdelningen en dopklänning med
tillbörande namnbok. De överläm-
nades av fru Margit Andersson,
östergården, och fru Märtå Wil-
helmsson, Slutarp. Kyrkoherden
mottog gåvoma vid dopfunten
och uttryckte i sina tackord en
önskan om att - som det står i
dopritualet * >)Kristus må bo i
deras hjärtan) som här döpas.

Kyrkoherde Andersson hade i

KINNÄRPS
11{ISSIONSTIUS

Torsdag kl. 19.30 distrikts-
föreståndare Guslav Haag talar.

högmässorna predikat över den
föreskrivna texten med ordeI
>>Stunden är kommen> som ämtre.
{ båda kyrkorna sjöng m€ilem-
mar ur Kinneveds kyrkokör iåtroi-
tus för Fastlagssöndag€n av Ä.
Runbäck, niofaldigt Kyrie av Val-
denrar Söderholm samt, vers€rna
1 och 3 på gradualpsalmen 89 >Du
bar ditt kort> i sättning av Lars
Edlund.

Eft-er högmässan i Kinneved
var kyrkbesökarna inlrjuclna av
CKF -damerna tiil kyrkkåffe i
Centralskolan. Därvid delgåv ffu
Margit Andersson de n6rverande
en beskrivning på dopklänningen.
Den är' sömmad av ett antal da-
mer i CKtr'. Materiålet är ir-
ländskt linne, l\4odellen är hämtad
från Skövde hemslöjd, och den
knypplade spetsen kallas >>ögon*
tröst>.

En hollekt uppbars vid tillfället,
åvsedd att täqka lokalh:frå.n.
överskottet skulle gå till Luth€r-
hjälpen, och dennå insåmling gaY
kr. 126:55. Till sist tackatle kyr-
koherden å ållas vägnar CKF'-då-
merna för samvåron och för den
högtid, som beretts församlingen,

1s'as-

Fröktnd
Kollekt.

VÄLKOMNAt qtt'bs' l-l: l'olantträff i Kinlorp
Talangträff blir det i NTO-io-

r(innoveds liäiihl{t*$';llå"Få:fo:'årn
. lineveds CUF' är inbjudere.

iakluåtdsfötening ii ::--:
håller årsmöte
mars kl. 19.30 På
Kinnarp,

tisd. den I
konditoriet,

Styrelsen

1)

2)

3)

r-| lo 'rouoympnlng
inom FALKöPINGS provinsialläkarclistrikt

Personer inom distriktet, föclda 1910 oeh senare, som våren
1964 fingo 2 injektioner, får nu 3:e iniektione.n.

De, som fått 3:e injektionen 1961 eller tidigare och som av'
slutat sin skolgång, får nu 4:o injektionen.

Personer, födtla 1910 och senare, sorn avslutat sin skolgång
oeh tidigare icke ympats, kunaa nu bli ympade.

Y,mpningaraa äga rum å följande platser oc,h tialer:

KINNARP, skolan,
GUDHEM, skolan,
YLLESTAD, skolan,
VARTOFTA, skolan,
ÄSLE, skolan,

16/3 kr. 17-18
1713 kr. 1?-18
18/3 kr. 1?-18
18/3 kr. 19-20
22t3 kr. 17-18

HÄLSOVÅRDSNÄMNDER,NA

FLOBY O_2 OOH 1_1 MOT
KTNNAR,P OCTI TRÄDDT

hansson och RoY Andersson kun-

tr'örsta paret ut i vårens trä-
ningsmatcher var FlobY IF o9.h

Kinnarps IF som Ekvallens trä-
ningsplan spelade en ganska bra
match på något vintrigt underlag.

Kinnårps duktige lagbas Ivar
Gustavsson presenterade en elva
med oförbrännelige RoY Anders-
son, Ticlaholm, som strateg och i
övrigt pigga spelare som trillade
boll riktigt smånätt. Med 2-0
vann KI!" välförtjänt efter en
stark andra halvlek som visar att
förträningen skötts bra.

Floby ställde oPP med nYför-
värvet Sven Widing, från Tomten,
och han gjorde en debut som lo-
var god förstärkning. Tränat'en
Arne Kält föredrar att se sina nya
fotbollselever från ringside åin så
Iänge och samlar därvid €n vär-
defull uppfattning om lagets styr-
ka och brister'.

t'örsta halvlek var ganska jämn
med plus för Floby som då skapa-
de de flesta målchanserna. Trots
intensiva försök lyckades inget av
lagen spräcka nollan. På den hala
planen var det inte lätt att få fäs-
ie för stödjebenet vid skott eller
passningar och Precisionen blev
häråv sämre.

Andra halvlek bytte FIobY mån-
sa spelare och lagspelet blev nu
Eamre, Kinnarp "blev mYcket över'
lägsna t spel oöh lnrarnq' KjeII Jo'

de med bra skott överlista den nu
solbländade mål-Ho1m6n.

På söndagsförmiddagen möttes
F'loby och Trädet i en match som
för I'Ioby visade att laget har
många mycket jämna spelare. Nu
deltog nämligen många av fjolårs-
reserverna och visade att de kom-
mer starkt, Även Trådet visadL
upp flera nya ansikten.

Trädet började med stark första
kvart innan ElobY kom igång och
med ett 15 m. markskott av hi
Rune Tid6n tog ledningen med 

1

1-0. Sedan Trädet reducerat tlll I

1-1 var det slut med måIgöran- |

det och åndra halvlek Präglades I

av spel I något lägre tempo och 
I

inga- särskilt fa'lliga målchanser 
1

skapades.
i'rraabt deltog nye 'tränarenf

Ingvar Larsson, tidiga,re Borås
och Håillstad. , -4(!'b>' Håte'

6/3-6t.
Arssammanlräde

med tlelägarna i Axforp-Halla-
gårdens dikningsföretag hålles
i Flöjeredsled freclagen den 12
mars 1965 kl. 19.30.

StYreIsen.
1. Staffan Nielsen, Kinnarp. 2.
Kjell Karlstedt, Kinnarp. 3, Tom-
my Pettersson, I!'K. 4. Claes-
Arne Wallin, Vartofta.

Pojkdubbel: (19 startande Par)
1. Ektöv/Eriksson, KFUM. 2.
Kjellström/Persson, Kinnarp. 3.
Nielsen/Karlstedt, Kinnarp. 4.
Carlson/Dahlström, IFK.

Nybörjarsingeli (24 startande)
1. Kurt Carlsson, IFK. 2. Tord
Johansson, II'K. 3. Sten Uno
Törrrqvist, Vi Unga. 4. Leif Lin-
delöv, Ir'I'UM.

Slutarp

JOBDFöIiMEDLINGEN
Falköping

Tel. 05151123 48, 153 48

Vem är bygdens bäste bt-sPelare?
SvariOdenhalleniefterrniddag

Falköpings bordtennissek- 
- 

1 
Karlsson, IFK. 3. Erland Johans-

tion andrdriar i aag Falbygds- lson, Kinnarp' 4. Jan Nohlgren;
mästerska,p i Odenhallen (ste IIFK'
i" f,"n"";, Lottningen för triv- i - Herrdubbel: (18 startande)',1'
ii"gö" ro* 5i;r;ar"kl. 14 har lJonssonTKarlsson, I,{K' 2' Jo-
gjo*rts. lhansson/Ivarsson, Kirytary' ?'

I sårnband med tävlingen lNohlSren/Johansson, IFK' 4'

komrner prisutilelning att ske I 
nfrnTÄ'nderssoon, Vartofta' 

-
tör IFk:s bordtännisserier. I Pojksingel I" (22 startande)' 1'

tlar pfesclrucf4l l4Iurrr(r ut rr t r vrrrrrrJ

outsiders. lXiettstrtiOm, Kinnarp. 3. åk'
Allt entiet följande: lPersson, Kinnarp' 4' Kjell Eriks-

Herrsingel; (30 startande l. 1' I son, KFUM'
Arne Jonison, IFK, 2' Lennartl eoitsingel II; (29 startande)'

[Iår presenterås fåvoriter och iTommy....Eklöv, KX'UM' 2' U-fi

outsiders. lXiettstrtiOm, Kinnarp' q.- +k'



Favoriterna ntiU Jtifrn i Fatbygdens mästerskap
IFK, Kinnarp och KFUM tog bt-titlar i Odenhallen

Falbygdsrnästerskapen i bord-
tennis gick på lördagen av sta-
peln i Odenha,llen med IFK som
arrangör. Sarumanlagt spela-
des 134 matcher. Favoriterna
höU i stort sett sina platser
och >Einars> tips i senlorklas-
sen slog helt in. Det blev Arne
.fonsson sorn triumferaale före
Lennart Karlsson, båila från
IFK. Serlan korn Erla,nd ilo-
hansson från Kinnarp och på
fjärde plats placeraile sig åter
en IF-K:are, nämligen ilanne
Nohlgren. Ilutltreln hem.förtles
av Jonsson/Karlsson från IFI(,
som finalbesegrade Kinnarps-
paret lvarsson/ilohansson.

K!'UM-spelaren Tommy Eklöf
sågs i topp i pojksingel 1 och i
pojksingel II blev det KjeU Karl-
stedt från Kinnarp som besegra-
cle sin klubbkamrat Staffan Niel-
sen. I.{ybörjarsingeln gick till
IFK:aren Tord Johansson med
Luttra-Sanden på en andra plats.
I dubbel för pojkar hemfördes
vinsten av Kinnarpsparet Kjell-
ström/Persson som finalbesegra-
de Eklöf/Käck från KI'UM.

Som helhet var det trevliga
och många gånger spännande
matcher. IFK:arna skötte sitt
ä,rr"angemang på ett utmärkt
siil"t.

IIär är resultaten:

fralbygttrsmästerskapen i bord-
tennis

Herrdubbel, Semifinaien: Jons-
Jonsson, IFK-E. Johansson,
Kinnarp, 2-0; L. Kalrlsson, IFK
-*J. Nohlgren, trIrK, 2-1.

Final: Ä. Jonsson, II'K-L.
Karlsson, IFK, 2-1.
1) Arne Jonsson. IFK
2) Lennart Karlsson, I!'K
3) Erlånd Johansson, Kinnarp
4) Jan Nohlgren, IFK
5) K. G. Ehn, Vartofta
6) Göran Einarsson, -Itr'K
?) Birger Johansson, IFK
E) Bo Ivarsson, Kinnarp

Herrdubbel, Semifnalen: Jons-
sonTl(arlsson, IFK-Martinsson/
Ändersson, Kinnarp, 2-0; Ivars- 

I

son/Johånsson, Kinnarp - Nohl- 
I

g,ren/Johansson, IFK, 2-0. 
I

FinaI: Jonsson/Karlsson, II'K 
I

-lvarsson/ 
Johansson, KinnarP, 

I2-7, I

1) Jonsson/Karlsson, Itr'K
2) Ivarsson/Johansson, Kinnarp
3) l{artinsson /Andersson, Kinn-

arp.
4) Nohlgren/Johansson, IFK.

Pojksingel I, Semifinalen: -T.
Ekiöf. KF UM-t. Dahlström,
IFK, 2-0; U. Kjellström, Kinn'
arp-F. Carlsson, IFK, 2-0.'

tr'inal: T. EkIöf, KI|UM-U.
Kjeiiström, Kinnarp, 2-0.
1) Tommy Eklöf, KFUM
2) Ulf Kjellström, KinnarP
3) Lennart Dahlström, IFK
4) Stig Carlsson, IFK
5) Staffan Nielsen, Kinnarp
6) Kjell Karistedt, KinnarP
7) Åke Persson, KinnarP
8) Nils Käck, V, KFUM

Pojklaget 1I, Semifinalen: S. 
I

Nielsen, Kinnarp-I. Pettersson' I

Seniorernas två främsta kort Arne Jonsson ggh lsnnart Karlsson.
larna Hans Stenberg och Ingemar Lundahl.

ffil
I

NfiSSIONSE{US i

Tisdag kt. 19.00 Offentligt ar-j1
betsmöte tiil förmån för sön-l
dagsskolans och UV-kårelrsf
verksamhet. UV-rnötet hållesl
också kl. 19.00. I

Servering. Hjärtligt välkomna ! |

IFK, 2-0; K. Karlsteclt, Kinn-
arp-C. A. Wallin, Vartofta, 2-0.

B'inal: K, Karistedt, KinnarP-
S, Nietsen, Kinnarp, 2-1.
1) Kjell Karlstedt, Kinnarp
2) Staffan Nielsen, KinnarP
3) C. A. Waliin, Vartofta
4) Tommy Pettersson, IFK
5) Kent Andersson, IFK
6) Tord Johansson, IFK
?) Kent Johansson, IFK'
8) Kenneth Olofsson, Vi Unga

Nyl:rörjarsingefi, Semifinalen,:
K. Å. Sand6n, Lutra-S. U'
Törnkvist, Vi Unga, 2-1; Tord
Johansson, II'K-Ch. Andersson'
I(innarp, 2-0.

Final: Tord Johansson, IX'K-
K. Å. Sanddn, Luttra, 2-1.
1) Tord Johansson, IFK
2) Kjell-Äke Sanddn, Luttra
3) Christer Andersson, Kinnarp
4) S. U. Törnkvist, Vi Unga
5) Conny Hermansson, IFK
6) Gunnar Vahlund, KF'UM
7) Leif Lindelöv, KX'UM
8) Håkan Josefsson, IFK

4) Carlsson/Dahlström, IFK

Pojkar, dubbel, Semifinalen:
Eklöf/Käck, KFUM * Carlson/
Dahlström. IX'K. 2-0; Kjell-
ström/Persson, KinnarP-Nieisen
/Karstedt, KinnarP, 2-0'

! Finat: I(jellström/Persson, Kinn-
larp-Ektöfi Käck, KFUM, 2-0.
I t)- xjettstrom/Persson, KinnarP
l2) EkröfiKäck, KFUM
l3) Nielsen/Karlstedt, Kinnarp

I bakgrunden bl. a. skrivkar-

tq?-6.s.
-$itrs$arat(ir

med flerårig vana erhåller om-
gående plats i nya, moderna lo-
ka1er.

Iuäll- och ftysdemoil$tration
Coldmaster I'rysboxar och Frysskåp visas a'r konsulent, Eden-
burg. Vi bjuder på kaffe med vårfflor. Alla hjärtligt välkomna I

SAMUELSSONS, SI,fTTANP. TEI. 33119.

l/i s0lrer $ömmersk0r $atnt tillsklirer$kn
någon vana önskvärd men ej nödvändig. Även deltid kan beaktas.
Lediga lördagar. Hjälp med anskaffning av rum kan erhållas.

KONFEKTIONS AB CHIC. TeI. 051.5133133.
Tid 9*16. Efter kl. 18. tel. 100 73. ftb-,f,-

Slutarp. Tel.332 62.



rnför en rrärnnil från Tidaholrn och rned lqovrättsfiskal srland striimbäek som oftl{örande stocl lrtrilirndemann'n siirivit på köpe-
lkcntralitet in hl,rnco och att

på onsdagen err nri.mnrleman i Failröping, en Iantbrukare fr'ån Kinrrarp sannt en Inntbruliare från l;;,,i-;ii;;;r* till närr,'clemannens
Kärråkra åtalade vitl Vartofta och lrr'ökinels donrsagas häradsräft. Ä1;nlsrubrieeringen för I{inn- lsiiillnins iirottet borcle hetral<tas
arpslantbrukare,n trycttle på bruirando av falsk urkunil och för ile två övriga på osant intygande. lsorn grovt osånt intvgåilcle. I förs-
Lantbrul<aren från l{.innarp rnorlgav medan tte två iivriga bestrerl åtalet, I-anthrukaren från l{ärr- lta lta.ncl yihacies villkorlig't fiing-
åkra erkänitre dock osant !,,nty.rla:rde, soln han s:rtlo sig ha gjort :lv calitsemhet och icke uppsfit.- lerisestraff och dägsböter, i åndra
ligen. Nämndenanne!! ulrpgäv f,iir siu del stt han hanillat i gorl t:ro. Filr honom yrke,de chefs- lttanl ,ti5at!;Sa.,clag1sböter. 

Åkiåga-
åklagnren Itengt Forssander trl.a. avsåitlrrling {rån cle kommuna,!& förtroendeposter han inncher, l,t-"...I.]]1"^11i:.'sitt 5;llasnds med att

lki ;iva nvsiittn!ng för' näntndeman-
Dom i målet meililelas onoilagcrr dcn ?4 nrars. l;;;;'f;;;";iin'iio**unata förtro-
oal inrnoo i'a Å8 a2-ar.ioo Vatl skrevs? ll hatle Cå -upp!-rrst honor-rt- r'r'1. rlt l;;;";;;åt;;." 

-'
1.961 intogs två d.å B3-år.iga _ V-?.d skrevs? ll """" "* 'rvPJ'J'rL .: "'. ' lcllrlettnndrag.

tviltinsbröcter pa pur'"io,'ä;äS.: Dåcgl därnå, _den 
21-13"-"*b-",1; 

ll f:j;Sfr:''e:";,?,:::;uo''""crt 
' 

e61'!i3.*iio'nu g.oongåencle ar-

NIä mnd från Tåe$aksol Em i häradsrätten 
1 "r x,.illl[l{*:rätss"#ir-r;

då å ta I a d e Fa å k ö p i ra g s mä Em nde ma ns? e s3 
i ilitffi;':i= trftäål,l:

stod till sv&rs för osarut iratygamde|::riiiilttå;l:.r::ffiå]th*i

ilåt"'i,1;åä;å"Jöuäi"T'''äi,iiåi'". rg1 
--r(innar'pslantbj:,Y-TT- titt 

ll 
tralrtsunp'ilttn.e's na*rt

^' ^r"*iti;r;I- nämndernannän i Falköping" för ll r"-:,_-..r 4:,rL_.,-- ätt inget uppsåt utan elrdast oakt-De ägde gemenslåmt en.:l--".. -- ---- ^++ +r 61r,^l,Änoknnirnkf rrnnrättat, 1; tiiipot tillhalia d6r:il,ö+ $Än^rödar EÄy örö ^d rr,ö

arr.enderat ut tin två gr;rnnar'. nämh<len., ^-* ,-*;{lf:::i:?-'iT:lt .Y::11fl,: "i:l::;:]:svarare ..att. åkla.3arens. yrkande
Jordbrr,^ksfasti'heten, ,;f';;;t",i om vad ,$gmi skrevs octr inti'ljapunli llT{i4 :rnrni'lltlc. l.iineorir- om avsä1.tning tiån föriroende-
av55,3h.r.h3'leetttaxe,1inäsui""-*x'*u".pq:na.11.qem11i:::1:l]::l:tj:..llI']:t::i:l^lll]:.'.]:i::::ll'illlnpc1t'aqcrtc:nhe1|övet'ras1ianc.
c1eav50.9(t0lrronor.r:lä",äi.å"-lviddetii4..'ti1Hål1e,.d?j:i,'1"'1".iÅngt,a]terträffadesnugtl1'..[jtfö|Yr'iiarlriet.1relf,rel]g
rlp.torerna var intresseracl.e a1åtrl'sis n,eni,'ga.n.'r'id rät+.srörh:": illt.::Tff-*å? .å"':li';:i i| I* ;;;,r,l l''l"r--r,';ii'oä"i':itt"'.
köpa gården. Den ene av dern drogi11"1'231'na. Lanthrul<aren påstod ott lti"',i.ro.l.ine: r.eclån nåb.itrdcn I irr]- _l{opa g'alo-en. lren ene 

"".:"ti:::gili"rrzal'na. Lantbrukaren påslocr *"" ilisrrtre,lning. redan rråbjudcn i rn- '"1sig så småningom- ttntlanl^T"",1?:lr,or, .3:itu skrivit un.Jer liontrclitet ileanin+ åv en änrnä.tan fl'r1n r:o- i, 
,

*:i"1"1;";-*3åi:*t"*j'1?jl;1".n "it 
.u"."cerna'incn in trtanco,,l<:inrnämnrten i Fi,jliinc. 1 :'L'rt:r'i l. 

I

t\lb-5t,

lrailLulUbDltdl-lltllltrrlJ V4:UrIrlrlir {t,^.. L*,, ^å ÄRti-t.
srrrn kom att sluta på omkring ' (len nndle hrcrdcrn låq..sll"cv 'tcrt i "' :".:::'^.^::".:.:.-,'.FUI!a 

^urrr 
4LL öluLd lJd urrrnr ruv5 - ' _ _ 

!

:.0.000 kronor. dröjde dock. och t5r'stc l)r'oriern ä1'on ii!n hra{-rc:'s j Ståfern ft'ån I(ritiå.k-ta,YPp{lt'I
rrär Vårins .rrtU U.orkirtet-lgOS-'!,r3ntn '-tnder 

'!rontralrtei. I I(in:r- l"j.! t]:: {qi :in-i"]."f"'j::åll..l:.-:
64 erfor att gå.rd-en 

"eri"'tiri-å"n iarpslnntbrr:!<arens hern efter: he- lstiindighetelna så att den rtn'-let-I

åtalad-e Kinnarpslantn"uxn"å" rår I sSir"t oå. rrrökinri-qsår'r1en, iiä'r tt-q: i l\"i-:ltl1""^."b:?9t.lill",i.itl"t.,:PtX::: i

detaljer på gruircl av huvttdvärlc.

g-ulrcnt vid stutlitäaeringen var

Anbutl omfattancle hela före-
taget skola vara undertecknad
tillhanda senast den 10 aoril
1965, och äro binclantle för,.an-
budsgivarna till den 24
1965.

X'ri prövningsrätt
Halsarp, Kinnarp, clen

1965.
Haqry Johansson
Tel. 0515/330 09.

rre oa'v ""i;å'-;;;- att få ött"köpekontrakt "p.Prltl:?l:li 
ttopot urlnaliå sa'r*iret förelegat' För atla de trefd<tidhof /odc.nflidan

taxerade fastisheter) .o-*auäii- l\{e$:aig.hade han e-tt p_reliminäft.1l Lasfalt oå jordhrulrsf.tstjghatpn åta.lacle yi.}iadås frikännånrte. Där-
kat sjätva men som o" "åä*" 

i$is tq{ari'stillstånd från lantbrukf-;ivartns nåqon månnd it]tll...l'_"lll. tiu tyci(te nr.nxndemännens för-
hämirdön :,,.t1 inrmalassiste,nt Våi'in*r i böf ian frv o.,o.";'o qri ålrlrryarana trrLonÄa

Iraren från Kinnarp, ;:J"l?åX;1,,.t, ott njimniternauncn in blanco,il <:inlnämnrlen i Fi'j1iinc. I:',irrtr:.ril.
tiufälten för'klarat sie 

';;uis--;ti 
J tan5,;st ned till r:är:.ster på liontrak- il l?|i,..::'v:1]s:.:i::;1:::j:i* T;.':l it

ijlälrr;,''*fir-i.i,llr;r';;"å'iii1i;ilf##åTii#då::l*iiåitr%i*iilörtffi:iili,,'ll pqrgry"segepyenad
11!'rr:;<a!' '"-i 

i""ir"rr_ 1j 
sanrnra.rnånarl. I arril så.lrios iolrl-ir I Anbutl jinfordras härmed förabsolut inte ha' bevittna- 

li b*rl{sfn.$tieitåiå" 
'pa 

.tit.!;n,t' riir" i'Irr^r-^**'Äir,-*-^a4x*a{^- i ?i-Kommunatassistent lr:et vicl rlctta tillfille li ';;:;lä'i:r. rlen åt:rlåde riinn:r's- j lHaigar'nr-dikningsföretag i Kin-
:' l; r.t,in'"t,u''"", rlri' ti,i tlril r tiltrr;t- l. lstads socken.

I Juni 1stt3 nåde rol'Lrarani.is | """iå" iili'i<i;;ärp efter ll 
i" ,"*a :rtt bjnclrr, -a?.000 ]ry. fii;r'

lnqeL'kön h.mmit lttl "t310,;ål]il ln,"låläi'1Tarköoinq r:.,,i,,;de lenr- 1 
irårdcrr'

Företaget omfattar 695 . n+
ter öppna diken samt 756 rreter
rörcliken jämte brunnar. i

Handlingar och ritningarifi4
nes tillgängliga hos underteck-
nad, vilken även lämnar närma-
re upplysningar från den 29
mars 1965.

tet av månaden fick kommunalas- j ileF;oKeL I n ö1r-u1'1rr{

sistent Hilding vå.r;ng, Ki;;;; ibruharen :in.s!åser i i:i:tiYi.il n"nderi,a e isai,
sonr besökte bröder:na minst dn I och trågade :denne ort han ville 

I

gång i veckån, f'ffrnaf.ts.,piä""ä iÅ""iti"a" silljarnas, rrndtrrskr'lfter I Vicl r;ittegången fit']':lrrar'1rr

äv bröclerna att sälja gården. v5- I reclan **:r'r,,å--t,,,iitt 
-91"-1T9.T"*l; iX,l'?iiftiålå;':ilti.åTij:äxä:ring tog kontai<t rned la,ntbrul<s- I iiåt'tll:t. $rrå^lcl'u s,1-mtyclrtc t,'i 

I Ftuu tr:cCcle att clen brode| r,,rlli
nä,mnclen för att få en opartisk lcicttt' l::::1,,";;:;;"lli* ".u-'" "'
värclering E.v gårCen till stånd, På lfritltj.ncisgå.rden har.le clen I nr"rirh förfalskades på liontråii'iri i

detta bl.i. ctärfiir: att b*öa;;";,;ä,; I 'nest .r:ita1e av i:röderna nopr:lrarrt 
i inå Yål]|i:J'ilät.:r}'!äf Jf ,l* 

ide gav Vå.ring försä.ljningsuppdra- | liist -igenorn- 
ltöpekontra\lt't otll i *r."0, T)on rnr'l'o rrröde1.n stir'e i

(rE ådv v ö"rrlrs rurrc.r.r,'rEsuprJur.- 
,:"rl;jålriit--.f"llu- n.'"j { 

shett. I)eir anclre broder:n sliirtr.o 
ieet, inte uppstäut några krav på lrliirefter' ""*i,i.1"i5,1*"":*:L_:1":: ivicr tillfiuler hå sasr art :,r,r,r:r iir rtäesta acceptabla anbudssumma. I sitt nanrn.. Niir l(innarpslåntlrl"_u- 

I

Lantbruksnä,mndens värdering, I l;:rren peks.cle ,mot -tien s:ing cl:ir i l.]1ti;,1',"fti*,',f1. 
ttt"* nriir hr'"'' 

I

:;öääö k;;;;;;;hlå;;;å;;;; ;;: lrrern fr'ån Kärr:åkia sett hur alrt iav sin bror att sluiva bådås ndtt:ll i

derrättelser att han förstocl att ii:,t:,tt tilt, t-ei'iitna*e svåqern rred lutrdcr lrontraktet. Där'till -var srrå. 
I

allt tvrilisen inte satt ;åii'åiti,litt nrl,mn sii.l.ia-rnas nnm:rter:k-Is:"" 9::tiig-1g-",1 1ll.l1*-1111|drrL L-ytrlr'icrr rrrLc t;dLL rdLL uLrr r L4!w .'"-_ - -- --_ 
'ri]<tlett1uvir]för'sä,1inin"'*"r."ä:|rrinrar'.

delade h.an då..rarande la"ndsfiska- | Nii.sfq clagi. clen :12 növemLef. i

ritrtlct till vid fö!'säliniilsen, med- Illins'lr'.
delade h.an då..rarande lå"ndsfiska- | l'{ii.sfq clDe. clen 'l? n'lvelnbPl'. I

len i.l{u]]siö. På så sä.tt blev clet j fo1 lant!-.,.'ullalen' l,'an.' li;""'rl:r, I 
arp's1"'"tn"tttia|ens hem före av- 

i

polisutreclning octr rätteäan;. iilt"- i"'tiirä*".r."t""r"""i p)'r'- lralrten 
till tr'rökindsgården-erch på'l

..'

r{öoavrar ?0 nov. 
1e^$^-^ l:.:--tå*,."i1.,0::i?'} Ili;]l;i:'t:t;1; isorn qrocr iii'.gst nccr rui v:insrei,l

li[ånaclsskiftet oktober-novem- iDnt 't'nr r;ir! rlet|r til]fi;lle scln's.]u,.ö.rua'^,li'lf''"" """ ''
ber 1.9611 hade den ene av tvilling- l ni: nrnrlem 'n1:^n onli'rt' o'lrn riil])' r"r ir"rr'
bröderna drahbats av staeantaii, l l.tft hnrrititrqc6 li,i:'),.11(ct'tt':11:tct -i

som r,äsentligt redueerad-e hans j:-rcrl tt'':. il;::..fi#s:.uilp!i'ift -
liroppsliga och mentala krafter. l

nen'ZO novemtier U"åitä--t"ä- i F{il.:rtlelse prfr 3'röltinds- Iintnnlrtrra'lassisl-ent l{ilcling Vå-

derna av Kinnarpslantbruka- | T:rrden t'ing rrilt'n:lrie vid riitieqå'n;ien'

ren, varvid en öveienskommel- i t:r, ll.i..done på !'r:ökindssrå.r'ei.err l#äiål'":iätl.ått:'i;:;j11#r:iå:
se tråffacles om köp av jordhruks- I .tugett {ijlc, i noli$utreclninqen Ibro*e'l s'å setrt som i jarrua.i
fastigheten för ett pris a,v 30.000 I fr:r-'lsagr1 sonl en bestilnri nrinn.s- I iSää tårti*""1ä u"i.'"" cten up!)-kr. Via detta tillfälle satt den I bil(t arr lartbrrrkaren flirn Kiilrhk- i ii-it"ö",,' ,,rt 

-gårä*" 
inte var

slagclrabbade brodern i en stol.oclr lr:r. cch vir1. rFtte-::'nseq --- t]len i"atrt. f)etta srrar iijrnna(_les på e'
verkåde helt frånvarande. _I(önet i i c Ir e i nolistii."edningen --- lltt:r- 1fr..-"1 r.j1,. F.r.öliinajsgår"dens före-
avtålades utesluta.nde med den Il:rd av ijvr.n Idinnarpslanthrllkå- lstf,.'clnriril.ra. I-I1, Vårinfl. för,,li,k'n,-
anclre brodern, som tydlige_n även i1sn, moti!:jiFl" rl"rnn- liiirr;:clrrllsn- i,l. I.,ialåte tl.t ni'tixnf_lenlaniten i
tidigare varit den ledande oclt irens u1,nf.r,ft. Få Frökincls_".ji"'.jt,l, inottOpirrg vlci telefoni$amtai.upp-
rnest >tatföre> av de två. ]ha,t0 n:;nrtiq:: ,'ll:_ 

::-.tr,^11-^t.11 lsivit ått'rian inte kände rill vem
. ,1t"nr stil'o\/ I)i(tF siit ".n]ll :"',t, :^: , snnr bcvittnrrt köpelronfl,akl.ct nlell
I btcrlcls n.'rtrl ltn-rler^ lrontr'4lriot latt troligen >två lantbr'ka.re ]re-
ifiilc trrr''lr:r:skrivanclc'1i fr.'ilo;1f 1:6'1'1111 l"-.""...^. e-^n ^r'r'rrrr^;iii'"""..r,'i'"r'.ir",',tni i_''1-,'t.,"n'l'lot',t"ojl*il,'-tJå."ilii].li"".lirt'1,I.1

i ili'"' i 

"l:l 

;;:';.i'T ;Iii; å l;--'.li" 
: Hl" ir,:"iå-i;ti", X;:.*1, åi fil i



'Bsnxn svog fran börian

>Bansn var svag: från början>>, säger utredningen. - En av
gamla Västra Centralbanan: Sköttnings håliplats.

de allra minsta driftplatserna
als'6s '

Ensstra.fi-ken b,1gga ut I

Pcrsoetya-fiken föreslås efter j

>omläggningen> 'ombesörjas g"- 
i

r:oirr uti-r1:genad a,v busstrafiken. I

Uetrilffa"nd+ Faiköping-IIlrice-l
hamn f,lireglås att den nuvarandei
bttsstraf il<an på riksväg 47-4q 

I

I'yggs ut t;li såtian onrfattning att,i
f ull ltcrnpensation elhåIls för dr t

!ricragna tågförbindel.serna nerll
undantag för nuvarande rälsbuss-]
hållpla+"sen Sköitning, belägen pSi
ett avstånd av 2,9 hm. från X'ål-l
ll4pino;s stl(ls siation (södra). Av- 

|

stånrlet melian hållplatsen och j

husslinjcn uppgår till c:a 2 km. 
I

!{nutpunktstrafik 
I

Stycl<e*ogut"nttruun har redani
helt överförts titl s.k. knutpunkts-{
tr:rfik och berörs dättör inte a,v 

Irte för'eslr Xna förändringarna. 
I

'Irafikanterna på sträckan Slutarp I

*Timmele komr.rer docir att få I

f idl{ännas något höjda fraktsa+"- 
i

ser på grund av snitta:ra på den-l
na, str'äcka. I

Va3nslastgodstrafil.:en på str'äc- j

kan S),utarp-*''fimmeie kom.mer I

ntl hänvisas {ill annat transport-,
r:;itt ön nuvolanrie. konstatcras vi-.
dare bl^a. i utredningen. . I

Iiemiss i

1..1s:14 j'r' ni.si l av cle Iör våra l

t: ll:ill rrarlna,gi; aktuella s]'n-i
Irilxk{erna, som den siffet'- oclt ta-|
belispäctrrade >1önsatnhetsuncler-i
söhnin3'en> ger l:eträffande gatn- i

la >>HNJ>. Nri skall de herörda
Iiomrnrinerna säga sitt ord i sa-
iiorr och sedan blil' det infortna-
tionsmöten och dårefter går ären'
det tili hög':e instans. Först nästa
år vänias k:nt:s beslut i sakert
för'e1igga.

Ocir det är viii till sist bara att
konsl.ater';r att det ser gårskå
mijrhl ut för gamla Västra Cen-
t,raihanan. Clnr nu iirte l<ommttner'
rra. och piimSnhetcn kan väIlcla på
sa-ken tiil Cet biitire . , .

tlii l:t:a:tt:ttt:itili::
'4tl?i:ltitt)):t:ir::

f,//,t:',:!1".':'14

fn'illi:.'./4it
':ll::.'t ill'.ii
tättttti'.i.i.4

t:l:l:a

på

Det ser mörkt ut'för ganrlla VCJ
Berörda konaanuner får utredning

persontrafikunderlaget har all- q lastsänclningarna på sträcllan, cent. ITär'efter redovisas en ök- 
1

tiC varit svagt, sägs aui i rrrro"r-lstrrtr"p-riltmelc. lning till 5.774 är 1964. Ökningenl

söirningen, o"h fru" under senare I nf.u. visar en tahell att biljett- | vii,ntas fortsätta. De största 
]

år kraftigt minskats. Undersök- | försäljningen vid driftplatserna pa I vagnslaststationerna är Småt. j

ningar visar att linjernas person-llinjen Slutarp-Timmele under ti-lBurseryd, 'Iranemo och Ulrice-i
trafik kan ombesörjas till lägre 

I 
den 1953'-64 minskat rned 67 Pro- | 

hantn. 
I

kostnader med vägbussar än med I cent. | ,"--------l-----'..!lrås. 
i":"?"'åT'"'fi111xflrffiTilifl;l p""{ '"u1 

oö"t"" I

60 proc. mi'srr'ing. . . iy"q..rI prcc. ochJra,ktsiyci<e3-oc-s- 
t l:,,Rå*TiT-"ttl" j?"äåå:Jil:;":l

Tiden efter andra världskriSet 
| !1ll1l:": med 38 proc. Orsaken I U.,j"r, Fatköping_Lanciervd öpp- 

1

visar en kraftig minskning'i per-lhärtjll är.b1.a. strukturföränchinq-l u",iu* 1906. >>Den "V, :å."r,ra*åi-l
sontrafiken - 60 procent -, en.il:"" n:: in_dustr]1. ::,1 1""'4Lllekonomiska sränning rru" *u^Jr.-I
stort sett oförändrad transport-l från jiirnvägs- till,biltran'sporte.l.lnan r.an början äch företagetl
kvantitet paket- och ilgods_, .cirka | _rfråga 

om va8nslasttt?,fil:" fö- 
| t.,r,a" aldrig stå på egna ben>, 

iS0procentsminskningifraktstye-lrelig'ger.för linj_1 u"}I?!t"q_-lsags ctet i utredningen: >>bärtrraf-I
kevlodstransporterna på rinie.n Far-iLnndervl^:" nudflL"s f.3n 

-"^T:l r,g niå" ,rJris brä"n. l'örrronp-
köping-Landeryd och en liknan-lI:".e__u:r90_::luTtioner år' l95slningr"rra på den nya järnvägslin_
de utveckling beträffande vagns-l tiil 4.153 år 1959, d.v.s. c:a 33 pro-l jnrr.rn_" stora, men grusades gans-

I går fick de berörtla kcmmunerna ilen >lönsarnhetsuntlersök,ning)) som SJ:s distriktsförvaltning
i Borås gjort rörande järnvägslinjerna Falköping-Lancleryil och Gftnghester-Ulricehemn. Un-
dersökningen skall setlan gå till SJ eentralförvaltning och kmt. Sorn ti(trigare nämnts föres!ås i
untlersökningen att - 

från titlpunkt som järnvägsstyrelsen ettcr sarnråtl metl Väg och vatten
finner lämplig och seda.u ersättningstrafik inrättats 

- 
järnvägslinjcn Falköping-Illriceharnn ned'

lägg6 liksom persontrafiken på linjerna Gånghester-Ulriceharnn ooh Ulricehamn-Lantlerytl.

--- -:i: -. -- | ka snart. oaktat att förbnndelsen
Illricehamn-Jönköping tilll<om
1940 (som bekant redan nu ned-
lagd).

Några möjligheter att genonr
rationaliseringar väsentligt ned-
bringa linjens driftskostnader el-
ler glenom trafikvärvande åtgär-
der på ett avgörande sätt höja in-

tiikterna föreitgger inle, framhål-
ter utreduingen,

ÄSABP-SLUTARP 1_2
På Brunnsvallen möttes i en

vänskapsmatch Åsarp och SIut-
arp, varvid gästerna segrade med
2-1. Av naturllga skäl kunde
matchen inte bjuda på något stör-
re spel, eftersom det är genska
tidigt på säÄongen. En annan bl-
dragandö orsak härtill, var att
pla.nen var ganska isig på sina
stäIlen, vilket gjorde att spelarna
hade svårt att få ordentligt fäste
och därför ej heller kunde såtså
för fullt.

Matchen bör.ia.de i ett ganska
Iugnt tempo me<I ett litet övertag
för hemmalaget. Det blev trots
detta gJästerna, som tog ledningen
i 30 min. g:enom vy .Eckerlid.

Andra halvlek vår den första
Iik med bäst chanser för hemmå-
la.get, som också kvitterade i 15
rnin. genom vy Chrlster Claesson.
I 30 min. fastställde vh Roland
Moberg slutresultatet 7*2 ttll
gästernas fördel.

Att gå in på någon spelarkrl-
tik så här tidigt på säsongen är
vanskligt, men om några skall
niimnås i Åsarp, så är det ch Bo
Ek och vh Hans Claesson.

I Slutar.p gjorde mv Håkån Är-
nesson och vh Roland l\{oberg
bäst ifrån sig.

Som vanligt perfekt domare var
KarI-Eri!< Emanuelsson, Trädet.

tv{g-ss- Sg



Slularps lvlissionshus
MISSIONSFöN,SÄIJNING

onsdagen den 24 mars kl. 18.

Kort inledning av kYrkoherden.
Kaffe, lotterier, försäljning av
handarbeten, paketauktion m.m.

Gåvor mot,tages tacksamt,
särskilt paket till ett värde av
minst 3 kr.

Alla hjärtligt välkomna!

Slutarps kyrkl. sYförening.

rHkhd
L*t-bf.

Anbud antagna
för tillbygsnad

av Frökindsrårderr
F rökinds . ko.rrirnuna.lnämnd hl"r

hållit semmanträde. Nämnde:i
hade att ta.ga ställning tiil irr-
Iämnade anbud för lr'röliindseår-
dens tillbvggnad. Vid anbu"dst'-
dens utgång hade fyra anbud in-
kommit på byggnad cch målning.
två på vva och på ei.-instails"tion
samt storköksanläggning. Nåmn'
den beslutade föreslå fullmäkti-
ge att antaga följande entrepre-

fen Elof Rehn, Slutarp och so-
cialnii,rnndens ordf. Gunnar Ru-

fröldnd
,QS.

Frökinds Arbetarkommun
har hållit årsmöte med Allan Ahl-
avist som ordförantle. Den berät-
delse som upp!1'orts över arb-kom-
milnens l'erksåmhet det' göngna
året {ades med godkännande till
.landlinsårna liksom revisorernas
:erättelse.
, De styrelseleda,möter som var i
;ur att avgå, Sighritt Kjellström
rch Gustav Ängr:stsson, omvaldes
jör tidea 1965-66. Egon Martins-
son och Afne AnCefsson omveldes
som revisorssuppleanter för 1965

-66.Till uppbördsmän valdes: Len-
nart Karldn och Gustav Augusts-
son. Till ombud för Aktuellt ut-
sågs Bengt Kjellström. Att rePre-
sentera arb.-komm.unen vid dist-
riktskongressen i tr'alköPing den
28 mars utsågg ÄIlan Ählqvist och
Stgbritt KJellström.

Yid årsmötet beslöts att under-
söka möJltgheterna att Etarta en
studiegrupp i samband med kåm-
pänjen Rådslag -65.Efter de vid årsmötet företagno
valen har styrelsen för lnnevaran-
de år följande sammansättning:
ordf. Allån Ahlqvist, kassör Sig-
brttt K.jellström, sekr. och kor-
resD. Gustav Gustavsson samt
Lennart Karl6n och Gustav Au-
gustsson. Styrelsesuppl. är Sten
Ählqvist, Ebba Juliusson och Elof
Rehn.

€lutarps kyrld. syförening
zmordnår försäljning på onsdag
i Slutarps mlssionshus. Efter in-
ledning av kyrkoherde Henning
Anders$on vidtår försäljning, pa-
ketauktion m. m.

Frökitrd trrfg,hg.

Lel16\

Delad pottl
för KinnarpIIur man bor i Kinnarp

la riket var 47 proc. 29 proc. av

r landets glesbygder .19" .-*l I Kiorr"*p" IF giista.ite på sön-
som regel i större disträcknin,q.i I ttagen Ti-rnmelJ och reÄuttatet
en- etler tvåfarniljshus än vad fal- i bl;v 5_5 i en match på mycketlet är i tätorterna men .detta flä- | chansartat unddrlag.' finimelegar uppvägas av att tätorternas I n"ae te6ningen t paiis meil 3_1.
tlastigheter som regel..är ly yngre I Ktnnarpstaglt va.r tåi.rnligen
<tatum och oftare försedda :ned I Jt;;i 

-ö;;"rrg 
och de tem åå-

moderna bekvämtigheter. Frän I ieo förtlelailis på följande:denna allmänna tendens 
.. 
fi:l: i Eengt Georgsson- p, Flämingdock många undåntag, 

_ 
sä.rskilt I Tors"te,naso., I, Boy Anttersson 

"I

nä,r det gäller stagnerande tätor- | samt ett självmåI.ter i avfolkningsbygder. Det kanl ----- - -" ' 
-nämnas att i tätorten Kinnarp var | *

virl tiden för den senaste boitaas- | nLto
räkninqen ?s proc ," r?,1:lT_:::-lrMUILSJöVINST "'tjOS,
na belägna i en- eller tvåfamilis- ll "
hus - motsvarande siffra för he- !l MOT SLUTARP

proc.) och i 41 proc. eget bad- eller | | ka hyggligt spel från båda hållen.
duschrum (riksgenomsnitt 5C ilSlutarps-elvan ställde upp med
proc). Merl >>tätort>> menas i sam-llaviserat lag där dock en del byten

lägenheterna var belägna i hus, ll Efter att ha hållit ställningen
byggda senare än 19b0 _(ifrera ri- ll r-r tåre .pausen iict ,smtä*p
ket-var det 28 proc). r 8.q elol.ll srappa tnr.S,tterligaretre rnåliav rägenheterna fanns vattenled- ll tra'rring"tni*idtiåri,-=.m6t Mrilisjö;ning (rilrsgenomsnitt g0 proc), 

, i ll ;;;-1,;; uppsöröisen -"d85 proc. avlopp (riksgenomsnittil +f.

datum och oftare försedda med i I för närvarande är lagets ryggrad.

:i:?1"J"'"rå"ålfi"ti[lår"",i; f,åi: ll . Muusj_ö-ervan gjorde ett sott in-
.t^ok håhoq ,,.,tonroJ'-"oä""i.iii tl tryck särskilt efter pausen då

90 proc.), i 70 proc. centralvärme
(rihsgenomsnitt 74 proc), i 58ll Denna spelades på en.torr och
ptoc.. eget wc (riksgenomsnitt ?() ll fin plan i Åsarp och bjöd på gans-

manhanget en befoll<ninqssam- ll gjordes. SåIunda stod Lennart
mangyttring, avgrånsad efter den ll Rutman i målet första perioden
fa,ktiska bebvqgelsens omfatt-ning ll och avlöstes av B-lagsmålvakten
och inte efter dd administrativa | | Ilåkan Arnesson, på Vilken ingen
gränserna. | | skugga vilår för de tre bakiänges-

ll måten den perioden. Likaså gjorde
I{ur man bor i Slutarp ll Lutz Hofbauer ett inhopp andra

ll halvleken-f landets glesbygder bor marr il"*"'"'--"
som regel i större utsträckning i ! | Om man ska se till de indivi
en- eller tvåfamiljshus äln våd fal- ll duella prestationerna så får man
let är i tätorterna men detta ptä- | | ge ett gott betyg till halvbacks-
gar uppvägas av att tätorternaslltrion fngvar Johansson-Kurt
fastigheter soin regel är av yngre il Karl6n-Roland Moberg, vilken

I nörer: för byggnad och m.ålning
I'oyggnadsfirman Johansson och
I Freij, Trädet, för vva Åsarps
I Flandelsbolag. för el.-installation
I Äsarps Elektriska såmt för stor-
I köksanlägginingen firrna Bengt
j Samueisson, Slutarp. Brandche'

din, Börstig5, föreslås att under- I^--
skriva kontrar<tsrranäri";;;;;. lP.:nn.': be-qtämmelqp -skulle salral
Hos fu-llmäktige föreslås go-"okät- ll]l'it^""],11-to,^.r{onrnt-rinde 

sommar' 
I

nande av ändring ocir utr,'iäåning |:3-"t-it":L.!11"{9lt*!9 ev' 'finge tal
av byssr'!ådspianerna ;"'ililä | 1^jii"111^tl!.jJil* vid kom- 

|

xinnaS'. och ödegården, slutarp. i 
*i"9:-:i:1'li]Liijl;^-^^.^^.*,,^ 

|

Kommunatassistenten Ii. "Vå;iö i . I.Kinneveds kyr:koherdeboställe
fick i uppdrag att rrån Äe xintr- l:T:li:..:::: reparationer utföras
arps Kdiiiorsirtibter intäpa *ol- l.t'l{ill"T:t och nordvästra hörn-
Ieåang tiu den nya koinmun"t- :if.Tlt:,,v/c sliulle installeras i
expediTionen. rr. väring o.i er- :Yt^"--h:tl:l för en offererad sum-
tnn -a.ilqvlst skulle tilt'nåstkom- it.i:l-"'g40 kr' {Jnder innevaran-
mande sammanträde inkomma (lF femåfsperiod skall, nä.r det så

mecl förslag till kommunalexpe- Iliit.;Ti^lötlvändigt' värmepan-
Citiånens ö[pethållande nln utt'yta.s mot en ny samt nya

kopplade fönster insättas, ev. i
Församlingsdelegerade i Kinne- :3T1""d- I"d tidigare fattat be-

vetlspaJtora.ts]lltomutbyggnadavprästgårds-
har sarÅmanträtt i centralskolan, arkivet'
lii""u"p, under kyrkoheÅe gen- ^:-5:1",*d 

Prästebolet skall
ning Ä?io.r..ons ärdförandeskap. lilY,lfl|d.'v fronten verkstålla's

'd" ao ta.tighetstaxeringsnäm;- i ^:nlr'ih^et -med 
u.ppqigrd -ritning

den ågatta pieliminära rrdioa ne- 9,":^tll:Ty"t anbud å 7'800 kr'
loppen för fa.vtoratets tastigheter :]tn:lil$" &v stuprännor upp-

tr. ^o. m. år 1965 godkanoäs pa skiut.es till,"nästkommande år'
förstag av pastorÄtskyrkorådet. ---i:l- "-YlI"{ät 

Gärdet antogs
EÄinrhd -., 6+^nhaLo^#a*";r."i.- byggmästare Lars Karlsson, Kinn_

dock många undantag, särskilt ll :t-{: "-::^t"Kuf, 
erLer rraus€' uä

när det eä1er smärre .år;;;;;; ll man äv.en hade fördel av vinden'
iåå;t"r T';;'1i."* g"rrvää;; -;;; l l 

Även här gjorde haJvbackarna bra
r.anlrieitn a;,ätt;i:taiojtä-S;;å; l , 

ifrån sig och särskilt Börje Abra-

"o" 
vio::iid'öil*; ;L;';;;;;-;;: I I 

hamsson och olle stahm.
stadsräkninqen 85 proc. av lä3en- | | Matchen dömdes bra av Bengt
heterna belägna i en- eller tv6.-j|Johansson, Ealköping.
familjshus -- motsvarande siffra ll G e s o n

I
L
C

för hela riket vär 47 proc.13 proc. i 

-

av lägenheterna var beläs;;i nrrs, i
L-.441^ -^.^^-^ *- L^r^ --: l I

{rorsraS iiv oan""'*^^vrLf,Jif;Iå'- tygg-ästare Lars Karlsson, Kini_lHöjning av stormskad
I eett häoe vid delegerades förra arp som.entreprenör för uppföran-
| --"-*r"i.naå-- arre' iantnats till 99 -av- !]-{oloTi--.. oeh garaqebygg-

i;;;il#;; i;" ,,t""å"ing, *"" pa 131."*lt-*' inlämna't anbud på

I dåss rörstag beslöts att iigen r''ä5- 1?.399--{:r Åt pa-doratskvrkorå-
ining skullE vidtagas, o.;r -Å det uppdrog's att hos statskonto-
rned dpn gamra rörsäk;röilåt l:l-l::""X::3:1t:1 :]:*I*,_ :-

byegda senare än 1950 (i hela 1'i- | | yq
kär var det 28 proe).' ,.q;i:p.;; ll KinnafpS SA|nhällsfötenil|0
lägenheterna fanns vattenleCning | | '
(riksgenomsnitt 90 proc), i oz | | håller årsmöte å Pensionatet,
proc. avlopp (riksgenomsnitt t)0 ll Kinnarp, tisdag 30 mars kl. 20.
proc.), i 89 proe. centralvärnrell
(riksgenomsnitt 74 proc.), i 60 il Styrelsen.
proc. eget wc (riksgenomsnitt 70 ll
proc.) och i 38 proc. eget båd-li-
eller duschrum (riksgenomsnitt 54 j

proc.) l\ted >tä.tort> menas i sam- !

ma,nhanget en befolkningssam- [

I mangyttring, avgränsad efter den 
I

I faktiska bebyggelsens omfnttning | ,

I och inte efter de administrativa I r

I gränserna. | 1

;;ö1; "?äiö ;;ililri;;iåk;;å onå*,3*I.o:'kott på 15.000 kr.
intiu i5 proc. a-v rii"o"J t"aåierr- I ^ T'1l1T3."tshöjning skulle fr'
iind i o. m. innevarande år ske för re-nind - l

rnar rÄ_' visorer och pastoratsombud till 40Genomgicks protokoll 1 r._ *e _^--r_^- _^__
retaEren ekonomisk r",sn in*g ;; i }:*f-:*sor' resp' ombud och
de båda pråstgårdsbå.lna?"n, i 

*nT":.t^1"*:e^*r-!-- 
_-,-äu,',t"å"'"a"i;'"ft;#;;äiä;; L Jilt sist genomsicks och sod-

Kinneved och Vårr{umr"."-S.låf_ | 
kä.19:: . pastoratskassan5 och

fande prästgårrlsträ,agaÄa;; ;;- | Prästlönekassans- ?äkenskaper för
strrtades, att den o"r ,oriää;il- I 31 1964...på revisorernas tiustyr_
ger 1.000 kvm skal1 .Iil ;"ä"i; il 

kan,beviljadgs- l.<a,ssören och pas-
ett par sånser pa -**ni"'""-";h I 1:1LTl{:l':-f9.t 1!}t qc-! !ac{sa1ni ö,irisr" få" väia rit" ;;id,;;;i: 

I lå#i,tlfl'å:t 
för det sångna årets



I domskälen säges att härads- 

'rätten funnit det utrett att nämn- 
|

demannen i Falköping bevittnat 
Idet aktuella l<öpekontraktet i" 
i

Nämndema nnen frikändes
Fältande villkorlig dorn=
för Kinnarpslantbrukaren
I tlom på onsalagen ogillaelo Vartofta och Frökinds domsagas

häratlsrätt åtalet för osa,nt intyga.nde möt en nämndeman I FaI-
köping och en lantbrukare från Kärråkra. Åtalet för brukande av
falsk urkund mot en lantbrukare från Kinnarp fa,nn häradsrätten
styrkt. I viss mån miltlratle omståndigheter förelåg i devrna del av
målet och tlet blev villkorlig tlom metl en prövotid av två år för
Kinnarpslantbrukaren. z519-65.

som skrev under kontraktet, vid
nå.gon tidpunkt kan ha fått ett aI1-
mänt hållet uppdrag av sin bror
att sä]ja gården, detta oaktat för-
säljningsfulimakten till ]romnru-
nålassistent Hilding Våring. Hä-
radsrätten finner det dock uleslu-
tet att den slagdrabbade brodern
vid iröpeöl'erenskomrlelsen på
Frökindsgården förmått gör'a sin
inställning klar.

Det framhålles ytterligare t
domshälen att Kä,rråkralantbru-
karen icke ägt någon kännedöm
om de närmare omständigireterna
kring köpet. Han har ulgått. fr'ån
att underteeknarcn halt sin brors
uppdrag. Namnbcvittningen av
Kärråkralantbrukaren har alltså
vårit en osanning alr oalrtsamhet.

Kinnarps)antbrukarens försva-
rare tillerkändes ersättning av all-
männa medel med 1141 kronor.
Det åligger den dömde lantbruka-
ren att till statsverket åiersälda
denna sumrua.

Borgunda i gungrung
men 3-2 mot Slutarp

r en DM-rnatah på Brunnsvallen i Äsarp mötte Slutarp och
Bo4gunda, varvial Ilorgunrla gick segrande ur matchen med
3-2; ett resultat som segrarna har all anledning a,tt vara nöi-
da merl.

Borgunala spetade näruligen inte så bra' sorn man her ett
fordra, av ett lag'i division IV. []n bidragande orsak vår alock
planens beskaffenhet. Underlagot var ganska halt och i ett hörn
av pla.nen fanns det is, men detta drabbade ju lagen lika.

Bengt Larsson otagbart i måI o'
faststälide därvid slutresultatet
till 2-3.

816 ytterhalvor
Borgunda hade två verkligt fi-

na ytterhalvor, vh- Bengt Lars-
son och hh. Kulle Larsson som
helt dominerade mittfältet. Des-
sa jämte cf, Jan Rosenkvist var
de bästa i Borgunda,
I Slutarp var det försvaret, som

fick dra det tyngsta lasset och
det var här, som de bästa spelar-
na i laget fanns. Mv. Lennart
Ruthman gjorde en mYcket stark
insats iiksom ch' Kurt Karldn o'
vh. l\Iokrerg.

En sak, som båda lagen bör
lära sig, är att snacka mindre På
planen, och där borde den för öv-
iist alldeles utmärkte domaren
A;ne Nilsson från FalköPing ha
ineripit.

u{245' -ss

I iärri.", men vy. Eckerlid var På-
i passligt framme octi kvitterade

Fröje, Halsängs vstten'
avledningsföretag

av ÅR 1954

Delägarna kailas tili ortl. sam-

manträcle hos undertecknatl, tis-
clagen den 6 aPril 1965 kl. 19.30

för ord. ärentlen'

Halsäng, KinnarP den 27 mars
1965.

Alex Johansson

Matchen inleddes i ett ganska
makligt tempo och med någon
dominans för Borgunda. I 23 mi-
nuten var det ktart för 0-1 ge-
nom hy. Stig-Aiian Larsson, som
efter klungspel framför Slutarps-
målet plötsligt befann sig helt
fri och slog boilen i nät.

Borgunda fortsatte
Borgunda fortsatte att skapa

de.bästa rnålchanserna och i 33
min. lyckades Slutarps målvakt
med nöd och näppe tiPPa en boll
i ribban, varefter bollen studsade
ut till en BorS'undaforlvards, som
okoncentrerat sköt över från ett
par meters håII.

Efter detta farliga Borgunda-
anfall kom Slutarp starkt och i
36 min. fick cf. Bengt Hermans-
son en fin passning, dribblade av
Lvå' Borg:undaförsvarare och sköt
i måI.

Siutarpsglädjen varade dock
lnte så länge. I 43 min. sköt cf.
.ian Rosenkvist i måI förbi en fel-
placerad målvakt och fastställde
nalvtidsresultatet tiII 1-2.

Andra halvlek var barå 3 min.
gammal då cf. Bengt Hermans'
son än en gång kom fri. Denna
gång sköt han dock mitt På mål-

blanco. Nämndemannen har, säger
häradsrätten vidare, haft goda
grunCer för antagandet att fastig-
hetsköpet i behörig ordning varit
förarbetat och klart och att därför
endast den foimelta bekräfteisen i
form av köpekontraktet återstod.
In blanco-b'evittningen har skett
av >allenast oal<tsamhet>.

I själva fastighetsåffären hade
som bekant en på Frökindsgården
intagen pensionär undertecknat
köpekontraktet med även sin tvil-
lingbroders namn. Häradsrätten
anför'att ingenting motsäger att
den brodär. vars namn förfalska-
des. innan han drabbades åv
hjärnblödning kan ha vårit inför-
stådd med försäljningen av brö-
dernas fastighet till Kinnarpslant-
brukaren. Inte heller finns det nå-
got som motsäger att den broder,

I(innarps Sanrhiillsf öreuitt g
har årsmöte nästa tisdag, den 30
mars.

Kyrkobrödraträff
i l{innarP tfu'aS'

Kinneveds kylkobrödrakär: hade
inbjuclit Slöta-Karlebygärdens
rnedletnmar med damer till möte
i Centralskolan, Kinnårp. Värdkå-
rens orclf. hr Daniel Abrahamsson
hiilsade gäste|na välkomna och
l r rmför'cle ocliså hiilsning ft än
kvi'koherde Henning Andersson
som på grund av sjukdom ei kun-
de vara mecl. Kaffe och fastlags-
bullar selverades och efter en

I{innarp
På grund av starkt minskat an-
tat försändelser, och ökade
fraktkostnader indrages medl-
cinlådan från Apoteket Svalan
i Falköping till Kinnarp vid
mars mårnads utgårng. Läkeme-
del till Kinnarp'kommer i fort-
sättningen att sändas med järn-
väg sorn paketgods mot efter-
krav eller med post mot post-
förskott. lhll- tS.

Fotboll

till 2_2 på returen. Härefter
fortsatte Slutarp att dominera o'
hade flera goda chanser att ta
ledningen,

Mitt i denna Perid av Slutarps-
press kom Borgundas segermål.
En BorgundasPelare krokades in-
om SlutarPs straffområde och
den påföljande straffen slog vh'

I strrn.is gernytlig samvaro vicl kaf-
I feborden följcle frågesporttävling
|mellan lag från de båda kårer"nå.
lTiivlingen leddes av hr Abrahams-
s{ l.

Fröhlnd

t7f9'6s'

Kinnarp mtsler
medicinlådan 

,

I och med mars månads utgång
mister Kinnarp den meclicinlåda
som brukat sändas från aPoteket
Svalan i tr'alköPing till KinnarP'
fndragningen ber61 pn att anta-
Iet försändelser starkt minskat'
sarntidigt som fraktkostnaderna
ökat.

I fortsättningen kommer läke-
medel tilt KinnarP att sändas med
järnväg som Pa.ketgods mot efter-
krav eller med post som Postför-
skott.

KINNrtRPs
MISSIONSFII]S

Söntlag kl. 10.00 Söndagsskola.
Kl. 19.30 Sång- oeh vittnes-
börclsmöte. Yngve Johansson
och GITARRGRUPPEN från

Åsarp. nh-bS- Kollekt.

NAGLARPS
vägsamfällighet

håiter årsmote hos Gunnar Jo-
hansson, SvenstorP torstlagen
den 1/4 kl. 19.30.

Ärende: K<ip av nY vägsladd.

StYrelsen.

Iiantor Eflåncl Lalsson, ,tsalp, I Vilshevallen sönilag kl. 14.00
h11 ] sg6l3n en passionsrbetlaktelse I Dll-match
mcd utgäng frrln Es. 53- vers 5. I KnNI{ARFS IF
Allvrrr tisr och sripan(le til:.,I.: l]:: I VIiSI(EjKLEVA BKolr J"sLr 1:älsalgätt:ing, Itur rl han j

i fLrllkomlig lyclnad för sin Fader, | :1
i sirr gllinri!ösa krirlek lill oss'I --.

:'lm':1:J:z,tå"å'ä;i:;'"J,H: I K i n n a r p s I d rol ls f ö r e n i n U I

(lå(la1e,. och bescgt'ade <lär'i4enom | ,_r,,-__ __-*_
syncl och r!öcl och f;;;å;;;; I hållet möte å Nva Pensionatet 

I

sirnrlaför'liL{;else, frid och barna- | torsdagen clen 1 april kl, 20.00. I

skap hos Gutl åt oss sonr annnrs I Styrelsen.
hil(lc val it föl eviqt för'loracle. Ge- ; .-*--tiit{lu vdt'tI I()l' evlxl 1uIluI drlc. ue- i .-
nlensemt låistes >Fåder vat'' 9"h I octsa konstaterade att efter dessaciet hela omrarnacles av psaht- 

I ;il;;;;;;ster hai, vi blivit r,ä.ttsåns. liltt;;;;.'-Kl"neve<t var nämrisen
Slöta-K:rllebykårens t:rcli fram- I lrjuclen till S1öta-K:u'lel>y för'ra

fö: 11,s irv orclf. 1r Åkc Skoc'g, som lhöstcrt.



BemU[ fieongsson lremålskytt
nör Kinnarp slo$ V-Kleva, q-z

I sönda,gens DM-match mellan V._Kleva och Kinnarp, Eom spe_
latles på Wilskevailen, segrado Kinnarp rättvist med 4_p efter
3-0-leilning I halvlek. Kleva höII spelet skapligt uppe, men ska-
pade måIchanser gjorde Kinnarp oeh 1_0 kom snart genom Bengt
Georgsson.

Ytterligare två mål btev det i f son. Kleva inledde andra harvlekdenna harviek och för des^sa sva- | bra octr kunde genom ctiiirå-wäi:rade Kjell Johansson och Georgs- ltanaer reducerali[ r-si""ä"'d"i
::: 

-

Kontorist - Kamrer
skall sköta vårt kontor erhåller oms. anstäl]-

KINNAR,PS TAXTILINDUSTRI
Tel. 0515/33085 .1alE_OS.

t
l
I Fr$kind

blu-bf.
I

som självständigt
ning.

AB

I

Igångsättninssklar, iii'?:äJXåfÅ''1ffå"?iiåå,åä:?äj
Itreprenadsum.må 83.500 kr. AB I

vid Frö kin rl s går d e" 
i å:iliåfi'å:1Tii3,iffi',,'l:T!1 3åä i

Fi'ökingsfullmäktige rntog i sa.;kt', För leverans-. av storköksut- 
|

entrept'enörer titl den föreslåe;de II'ustning svarar firma Bengt Sa-
tillhyggnaden av Fröhinrlsgär'clen, lnlllelsson - !-lutqlp, cntreprenad-
Arbetena är ome6elbar.t fOöstaen- ; summa, 16.005 kr. 

i

de, 
^senast_e 

igångsättningsdätum i Utöver entreprenadsurn*orna 
]är. 21 april. samtidigt krubbades t har byggnaaskommitten rrerår.nai i

!gt^^legärda tilläggsansiaget om I vissa ittt:igg, irktuderarlde pr:ishöi- 
l

90"000 kr. lningar. Döf sluiligen t<tuff;äAe an- I

Entreprenör för byggnads- och i slaget för utb5'ggnaden, innebä- |

målningsarbetena blev byggnads- | rantle den preliminärt beräknade I

firma Johansson 1 X'reij, -Trädet, 
I totalliostnaden, ligger på 650.000 i

som lämnat lägsta anbud. Entle- l kr. 
I

prenndsumman är 382.600 kr'. | \,i återkornmel. till är,en,_tena pä |För instaliation av värme, ven- J föredragninslistan ' i

FFöHnd 
>ha-bf,

&. JOEL{NSSOh:' KINNAIIP
ITYTTA I EOF"DTENNIS-R}I

Frökind
t/.1-6S"

90.000 kr mer begärs
till Frökindsgården

Länsstyrelsen har kr.ävt stör,r.egtil'yta för pensionärsrummen Iden bcsllttade tillbyggnaden åv
Ft'ökinds.*årrien samt -vissa 

.j rrste_
ringar av utrymmsr-r. för rullsto-lar etc. och clärtill inrättancle avomklärlningsrum och tvättrurnmed clusch för personalen. Mecl
nnledn.ing h.r.rav bceä.r bvggnatls_
liom-rn ittrin ett tiltirHgsanslåe på
30.000 kr. för att täcla melkost_
nF.ciernå. Konrnunålnämnden till_
styrker.

- Spmtidigt be.qär komnrittön at.t
i1 il]!."på ].rtci.ligal'o tomtnrfli,l{ror rrlroyg'gnaden. nämligen 1.b15
kvadratmeter å 2 kr.

Kommunalnämnden tillstyrker
en utrednillg om gatubelysning iBörstig, Brismenc, Vårkumla ochLuttra. trfotion härom har väckts
av en grupp fullmäktigeledämöter.

Fnölcind
Inskrivning av nybörjare

inom Frökinds rektorsområde
förrättas på följande tidbr och
piatser:

Luttra skola, tisdagen den 6
april kl. 11
Kinnarps skola, tisclagen 6
april kl. 12
Ekarps skola, tisdagen den 6
april kl. 13.30
Brismene skola, tisclagen den
6 april kl 14.15
fnskrivningspliktiga är barn

födda år 1958. Itallelse titl skoi-
rnognadsprov kommer senare
att utsäntlas.

Rektor.

FröEcimd
Kommunalfullmäktige

håller samrnanträde i Skolan.
Kinnarp, måntlagen den 6 april
1965 kl. 19.00.

8 PÄ MöNAN,P
Sedan finns dct 8 på Mönarps

gård. Godsägare Brorirall, har in-
köpt ett vackert brunidtt'.sto som
heter Cariokå. Detta tfa:trdr fatt
ett par vålskaptai föIuiigai :': ,

Äv dessa 8 hästar är'det 2 föl-
un$ar, z ponnys och eir vaClier
fullblodsvallack. Man kan nog i
fortsättningen räkna med att få
se hästar från Mönarp på täv-
ling:splatserna.

De två systrarna >>Bisse>> och
>>Cattis> Browall är för närvaran-

I de de skickligaste juniorryttarna
I och har genom lappa Browall fått
I ett så fint hästmaterial att ärbe-
I ta med. tl4-b5,

[nskrivning av nybiirJare
f 3'rökinds kommun sker in-

sl<rilrring av nybörjare tisda.gen
den 6 april. Barn födda 1958 är
inskrivningspliktiga. Kallelse till
skolrnognadsprov kommer att ut-
sändas senare. Inskrivningen sker

, i Luttra skola kl. 11. i Kinnarps
I skola kl.. 12, i Ekarps skola kl.
113.30 och i Brismene skoiå k].
I r+.rs.'
I

.lntirstigs SLS

. l På tisdag har Börstigs SLS
'årsmöte i Bygdegården.

Det blev Gotlands stora dag då
CUI-:s försia riksmästerskaP i
bordtennis anordnades' Värdar
var Kronoberss distrikt. Av Ska-
raborgs reprls'entanter klarade
sis Eriand Johansson, Kinnarp'
bäst med en hedrande fjärde Pla-
cering. De övriga två, Ingela
Eörjesson, Skörstorp, e. T,eif .To-

ha^nsson, Edsvära, blev utslagna
i första omgången. Leif f . ö. mot
juniormästaren UIf Holmgren'
Gotland, med siffrorna 4-27t 7-2L' Vq-es.

L

s
r
i

f,

C,

Järnvägsfrågan
. Fullmäktige tar stäilning till

dessa- ärenden vid sammanträde
på måndag. Härvid avlämnas även
en..information från järnvägskont_
mlttens arbetsutskott som g.ior.t
vissa undersökningar om barigne-
,.1,,i19" 

.iä rnvägslinjen F.'atkö;in;
--u lrlcelrarnn.

Sl,S-årsrnöte
Kinneved-Vårkumla SLS-avclel_

ninq hållcr år.stnöte i pensionåtct
pa rfedag.

Ordf.

l{rode kunder
Vi återupptar verksamheten och utför reparationer oeh
viss tillverkning den 20 april 1965.

HALLSÄNGS EEPAEATIONSVEBKSTAD, Kinnarp
Olof Berglund

Tel. 461 64.

I Kirrnorp r Lars westerberg, r.

' :,"r,:"?;run'""y*:t"i:t ; La ntbrukare.
hansson, Göran Grahn, Anders Il

stedt, Kjell Johansson, lJo Jo- ll l-.({ I I L [', I LIE\(M'
hansson, Göran Grahn, Anders Il
Ek, Bo lvarsson, Bengt Georgs- ll hel",- yngre, boende inom Floby
son, Göte Andersson, - f ieming ll resp. Kinnarpsområd.et, sökes
Tolstensson. l\Iatch mot Borgun- |

da sönd. 14.30. s""''ii"f"iäJå. l:?.- sprutförare. för ogrä'sbe-

Match Åsarps Idrottsplats. lKampnlng lno'Yl d6.qca omraden.

Kinnarp B: Stefan Johansson, I -ran*"". 
.I Ki"narp B: stefanKroir_ä,i:ff1 

I ffii 
I

l*+ftt*ä;l-qr,ml w 
Illön, Roy Andersson,

lhansson, Åke Persson. Matcl i Skara - 
'fei. 0.t1 1,132 50. l'rlmot Vartofta lördag --i Kättils lMånsson. bost. Tel. 0'l'629T4.liltorp 15.30. Avresa 14.3U. - I _ ||--_---;

|(inneued - I|årkumla
SLS-avd.

håller årsrntite i Pensionatet,
Kinnarp fredag 2 april kl. 20.00.

Styrelsen.

CUF-möte
I Centralskolan, Kinnarp
i kvätl kl. 19.30.

Aktuellt: Aprilskämt.
Resa till herntigt måI.

t/,t-OS- Styrelsen.



Med hancien i rockslaget, rent tiiitäiligtvis ä la Napoleoil, ses här tratikchef Siei:ljii,imaloso!i sor]1 sva;.lnce L cie äio;iE oeiiä:13,.1a ]i'Jlll-

munernas krets. tr r.v. kommunalassistent Hilding Våring, Frökind, kornmunalnämndens ordf . i Redväg hr Bertil Heiistrand, kommunal-

nämndsleclamoten Bengt Samuelsson, Frökind, och fullmäktiges ordförande i Redväg hr Linnar Johansson. Frökind och Redväg skall

enligt SJ-utredningen bli aldeles utan järnväg. Till höger, mindre beträngd, Falköpings utsände observatör, drätselkammarordföranden

hr Erik Nygren.

Utredningsf orslag :
4q- 6s"

Falköping-UlricehaEmKl i ärnvägsåöst
tllråc ehanmn-Laslderyd "p ers o nlö st"

Trafikchef Sten Hja,lmarsson, Borås, orienterade viil en sam-
mankornst på stailshuset i Ulrieehamn i går kommunernas om-
butl om resultatef a,v en SJ-uttetlning angåenite Falköping-
Landerydtlanans framtida status. Den har utmJinnat i ett för-
slag till SJ:s centralförvaltning. Förslaget går i korthet ut på
att all rlrift på deten Falköping-{Jlriceharnn läggs ner. På
delen Ulricehzrmn-Landeryal bör enligt utretluingen persontra-
fiken läggas ner men vagnlasttr'å,fiken fortsätta"

, Hr Hjalmarsson framhill s11;iala nanqyn ocn beredskapsas-

utredningen vilar på exklusivt 16- pekten' När staten övertog det

retagsekånomisk grund. Distrik_iprivata järnvägsväsendet var en

tet har iiaft uppdraget att göralhuvudaYsikt genomförandet av

erl. sådan utreaning utan sidollic- en behövlig sanering, docl< med

kar, enär järnr'ägsmyndigheten dessa av allmänsamhälleliga

behöver en över$lick av dett€ 
I överväganden förestavade be'

slag lika väl som den slutligen l gränsningar
beslutande politisl(a myndighe' I

ten, d. v. s. regeri.ngen. t >BiinhöftÄsoit
I l)ärför vore deL nlr viktigi'

Vitlgatle synpunkter Ifrarnhöli mötesordföranden tra-Vitlgatle synpunkter jfrarnhöli mötesordföranden tra- 
I

meal vid avgörandet i:lirchefe:o Hjalnlarsson, att kom- 
I

Frågan avgör's emellertid inte j :',:llnernas representanter tecknå- 
|

uteslutande på denna grund, villerlil sina >:minnessaker> till proto- |

hr Hjalmarsson vidare framhål- i licilet vid denna sammankomst'
la. Utredniagen g'år från central- 1 :isssa skulle kunAa vara till väg-
förvaltningen till reger'ingen och i ic'tning f ör mjrndigheterna viei

därifrån för vidare yttranden till i .r-s"t slutliga bedömningen av frå-

rolika mvndigheter och alla be.ip;an rtr andra si'npunkter än den

I rörda initanser innan avgörandell ieiretagsekonomi$ke'

l.irtri*å" i"u"t. Normatf stirtte I ordt' blcv ganska bönhörd pä

l;;;-;"";å;;;; t<unna t<omma in'irienna punkt' r"rån en låns rad

l;; ;,;;;;';it-i.äi"t år efter trt'ii:ommuner i västersöttand och

lrerlninsens färdieställande. I SmatanO korn kraf,tiga erinringar

I'ä;;;;;;"; tåi*-tr* nämligerl:r"ot r'rtrednin€ren' IIan irrågasat-

,"i""ir.u trr"'ol"-ra.!t":"exÅo.ite på ftera t:ått är'en cless >objek-

miska aspekten. Den f aitier oel ltir-;teto- . ur företågsekonomisk

stuUiga avgöråndet *ud na,,.5" l 
rlnpuukt' bl' a' ansågs utredning-

Lagen även tiII andra rO.natttt]'lc;r na anr'änl g:anska tvivelakti-

a.i. o"t gäIler håirvid br. a.ls". ii;*_*;::i"iJf i1lätT3ä:ä-
lur. -

1,5 ltilj, bokföringsvinst I
pr år rrd nedtäggning 

i
Bandelen li'aiköping-Landeryd l

!:ar ci-t svagt iönsanrhetslägc. 
I

I)et hår varit tlåligt ända från 
I

::tarten i början av seklet, Hr i

l:{jf.lmarison klargjorde den fås-
ia pnnl.it man skaffa,t sig sont
iras för Lltrednlngen.

Man gjorde en tmdersöhning av
irur mycket man skulle vinna to-
talt i SJ:s bokföring vid en full-
ständig nedläg,gning av denna
järnväg och kom fram till siff-
ran 1.449.0C0 ki'. Pr år. Denna
>>nettoförbättring> arr SJ-bokför-
'ingen vid nedläggning av förlust-
banan Falliöping -Landervd n'Lås-

te göras tiu ett riktn-rärke. Vid
iänkta rationaliseringsåtgärder
fick clen resulterande >förbätt-
lingen>> inte för mycket undel'sti-
gå denna summa.

Drillkoncr:tttration 8tr
Iika mycket

lrlan ) d{] stil.lerade> slutligen
franl en tiinkbar åtgärd varige'
nom bokföringsförbättringen t.
o. m. något [3p ått överstiP,å
denna summa, nänrligen det för-
slag som nu kontrner att tillstäl'
las centråiförvåltningen: nedlägg-
niiUi av hela dritten på delen Fal-
köplng.-g1.i"ehå.lrn ocn n9d]ägg-
ning av persontrafihen på r'esten
av bgrnan. Härvid blir nettoför-
bättringen av bol{för:ingen
1.5?8.000 kr, pr år. Denna åt:
sär'd sliulle alltså innebära en

!öretagsel<onomisk rationaliserin g

i eg;entlig meriing.
Visserligen till pr'iset av jäI'n-

vägens clelvisa försvinnande och I

persontrafiicens upphörånde 1ängs 
i

heia linjen.

ilingstr'åfik på landsvägsnätet.
Inräknade är även komplikatio-
n.errra på postsidan.

Många tvivel YPPades från
kontntunernas sida om effehten
av SJ:s >landsvägskalkYler>. Li-
kaså mrdlrade det en hel del i 

i

fr'åga om utsikterna på postsiclan. 
ifr'åga om utsikterna på postsroan. 
I

Ett konkret fall lades fram av 
I

överkontrollör Jansborg, Göte- 
I

borg, De båda poststationerna i 
I

Kinnarp och SlutarP kommer att I

försviffiå. I gengäld blir det 
I

emellertid en postexpedition för 
I

båda samhåillena, förslagsvis pla- |

cerad. i nora delen av Kinnarps I

samhälle. Därtill, och framför I

allt, ctet blir >villautlrärning> i 
I

w-



(rfu
båda samhällena, varvid folk får
sin post levereråd vid tomtgråin-
sen. I mÄng'a fa,ll siSalaleras lant-
brevbäringslinjer som ersättning
för indragna järnvägssa.marbe-
tande poststationer utmed linjen'

Det mlrllrade i ålla fail rätt be-
tydligt om detta, och än mer om
rlen kalkyleracie landsvägsservi-
cen,

Vägarna är heit enkelt inte så

beskaffade kring den hotade ba-
nan ått mån l(an tro På SJ-kal-
kylerna. Denna mening framJör-
rles praktiskt taget av hela ra-
den av berördå komntuner, Man
kan r'änta sig dyråre resor rnen
framför allt mera tidskrävancie
och tidtabellsosäkra. Om man
alls lrommer fram alla gånger.
Nej, SJ-utredningen är otillåtet
optimistisk angående den möjli-
ga ersättningsservicen pr lands-
väg. Bland annat homner sl.ol-
'rngdomen sr'årt i kläm.

5-årsplanen - och
20-årsdito

Vägförvaltningen i Vänel'sborg
gav genom en utsänd en översikt
av vad sorn kommer att ske in-
om nuvarande femårsplan franr
b. o. m. 1968. Så vitt man kttnde
se var det inte mycket som hade
verklig relevans till kraven. på
vägstandard kring den person-
trafiklösa bandelen Ulricehamn

-Lånderyd och den nedlagda de-
len Falköping-UIricehamn. Den
utsände talade slutliger) även om
vägväsendets 2O-årsplan...

Inbjudan till kritiken
Trafikchefen hr Hjalmarsson tog

kritiken mot utredningens indu-
striinventering till intälrt för en
uppmaning till de närvarande
kommunrepresentanterna :

- Försök att så skJ,'ndsamt
som möjligt inkomnla till utl'ed-
ningen med en preciselad kritik,
så att dessa synpunkter han bli
med till höga myrNiighetertra.
Vårt ärende är hela tiden att
lörsöka få fram en så riktig bild
rv lägel som möjligt jnst nr fö-
reta,gseiionomisk synpunkt.

Frökfnd
turt -

30 nybörjare i tr'rökind
Vid inskrivning av nyböriare i

!'rökinds rektorsområde anmälde
sig 30 barn, vilket är 5 mer än i
fjot. Av de 30 tillhörde 22 Kinn-
arps skola medan Luttra, Vår-
kumla, Börstig och Brismene sko-
lor fick 2 vardera.

$$tltarp$ Billacker$ffig
Tet. 332 13.

Utför atrl slags lackering

Kinnarp vann efter två
hdatt fieht mot Borgunda men seger 3-2

Två förlångningar fick tiilgripas för att få ett avgörantle till stånd i DM - ma,tchen rnellan
tr(innarp och Borguntla på Äsarps garnla iilrottsplats i söntlags. Efter ortlinarie speitids slut var
s'eä.llningen 1-1 och även efter första förlåingningen va,r resultatet oavgjort 1-1. Efter ytterli-
gare 2!15 minuters spel stod dock Kinnarp som segrare meal 3-2.

'Det ska l orngående konstateras att aktörerna i de bfia Iagen inte presenterade så vitlare värst
mycket posifivt i spelväg, Det var mest sparka och spring i 159 minuter. Mot sluået orkade man
dock inte springa utan slutet av uppgörelsen genomförtles i mycket maklig takt. 6(\-6f'

Båda lagens forwardskvintetter
hacle mycket svårt att få igång
något kombinationsspel på en torr
men mycket tr'ång plan. Man
tryckte samman spelet i mitten,
där resp. försvar samlade upp bol-
larna - för det mesta.

Lagen ställCe upp med reserver
för några av sina ållra främstå
kort, vilket kanske bidrog till att
spelet inte biev så mycket att
irurta för.

Bra rnålva.kt - lran bli- 
båttr"e

Borgunda, scm i år skall strida
i div. IV, hade man nog vti,ntat
något mer av. Positiva insatser i
laget gjordes dock av unge mål-
vakten Lars Gustafsson, som med
smidighetsträning torde kunna bli
en värdefull tillgång för för-
eningert.
Ytterhalvba.ckarna Åke Åkegård

och KaJle Larsson håller högst
klass av försvarsspelarna, där
stoppern C.-8. Hjortmar nu efter
några matchdrs frånvaro åter
fanns på plats.

Svag ketlja
Kedjan var inte mycket att

hurra för. Dagens yttersspelare
håUer långt ifrån div. IV-klass o.
även i övrigt vap det tii"rnligen
tunnsått med goda initiativ och
prestationer.

Bengt Irarsson försöker att fin-
na luckor i spelet, men för det
mesta förivrar sig medspelarna
och anfallen rinner ut i sanden.

>Blecka> i vårform
Kinnarp å andra sidan spelade

mycket bra försvarsspel,. där
stoppern Bosse Johansson var re-
sen tillsammans med brodern Bo
på en backplats och Änders Ek
på den anrira.

I{edjan är mycket lika med
Bengt >>Blecka>> Georgsson, Med
Roy Andersson sorn inner i denna
kedjesamling kan man dock vänta

förlängningar

sig bättre takter från mårga fler
hå11. Eosse Ivarsson gjorde en
mycket stark första halvlek och
var tillsammans med >Blecka> de
farligaste av Kinnarpsspelarna.

Ilo fem målen
I allra sista spelminuten av

första halvlek gav >>Blecka>> Kinn-
arp ledningen med 1-0 på ett bra
skott tätt intill ena stolpen. Kvit-
teringen ani2inde efter fem minu-
ter i andra halvlek genom Billy
Ärvidsson, som på nick efter fri-
sparkspassning från Bengt Lars-
son ordnade till 1-1.

Den.ordinarie speltiden förblev
sedan mållös och även i första

förlåingaringen orkade ilrte trötta
spelars med något måI. I den
tredje blixtrade några av spelarna
till och då kom också mål i gans-
ka snabb följd, Kalle Larsson
spelade in 2-7 för Borgunda in-
nan Bengt Georgsson kvitterade
till 2-2 oeh Fleming Torstensson
gjorde segermälet 3-2.

Charles Johansson ryckte in
som domare i stället för Ema-
nuelsson, Trädet, och verkade en
aning vårtrött. Betyget blir dock
godkänt och lite tiU.

Uppskattningsvis 75 personer
mådde utmärkt i härligt vårvä-
der, Båsse

Kinnarps och Slutarps s14"65'

samhällsföreningar gör
gemensam aktion hos SJ

Kinnarps och Slufarps Sarnhä llsföreningar skall gemensarnt
protestera hos berörda jli,r'nvägsmyndigheter rned ånledning av
den förmodade nerlläggningen av linjen Falköping-Landeryd.
Detta beslutades vid Kinna,rps Sarrlhällsförenings årsmöte.
En kommitt6 bestående av Hil-

ding Våring, Georg öhrnell och
Ivar Gustavsson, skall i sarnråd
med Slutarp föra frågan vidare.

Av övr.iga beslut kan nänrru,s
att el-ledningen från Koi:'srrägen
Pårades skall byggas om allt ef-
tersom ekonomin tillåter. Sam-
hällsföreningen har under året
haft 100 medlemmar vilka i med-
lemsavgifter inbetalat 1.350 kr.
Omsättningen uppgick till 5.420
kr. med en behåIlning av 1.052 kr.

Energiavgifter uppgick under
föregående år till 915 1<r. I in-
kom.iter lrar en Syföreningsauk-
tion inbringat 1.911 kr. och från
Frökinds kornmun ett anslag er-
hållit på 1.000 kr.

TilI styrelse omvaldes Arne
Sandahl ordf.; Håkan Silva.nder
sekr. Vidare omvaldes Lars Fale-
gård, Arne Ändersson och Gösta
Lar,sson på två år.

Till revisorer omvaldes Georg
öhrne]l och Hil*ing Våring.

Betesdi,#-"
även TJURAR, mottages På

MöNARPS EGENDOM
. Tel. 0515/332 64.

AB Klnltffrp$ $il & $fiotor
SLUTABP - TeI. 33262.

Utf ör alla slag av

O Bi!- och traktorreparationer
g Rostskytklsbehanillingar

O Reparation och kontroll för ilen
obligatoriska bilbesiktningen

t Besiktningar

BENSIN och oLJoR 
r'l,{-b$.



Slutarps Samhällsförening
har håtlit ordinarie år'sstämma
rned Sten Ählqvist som ordförån-
de. I(a-"san har balanserat på kr.
4..437:O8 med en kassabehåIlning
på kr. 387:46. 118 medlemmar
har betalat in 1.385 kr. i med-
lemsavgifter. Från Frökinds
kommun har erhållits 1.000 kr.
till driftsbidrag' såmt 300 kr. tiil
iordningstäilande av området
kring den s. i(. Slutarps-dösen.
Föreningen förfogar för närva-
rande över 65 ljuspunkter, varav
13 är försedda med lysrör, de öv-
riga med s. k. blandljuslampor.

Till styrelseledamöter för åren
1965-66 omvaldes Tage Hellman
och Nils Järneklint och ti]l supp-
leant för samma tid Sten Ahl-
qvist. Kvarstående i styrelsen är
Evert Sand6n, Olof l.[ilsson och
Bengt Samuelsson och som supp-
lea.nter Lennart Karl6n och Elof
Rehn. Revisorer är Martin öst-
berg och Gustav Gustavsson med
And4rs Andersson och Bror Gert-
ner som ersättare. Till parkkom-
mitt6 utsågs styrelsen.

Bland de beslut som fattades
vid stämman kan nämnas att sty-
relsen fick i uppdrag att tillskri-
va vederbörande kommunaia
myndigheter ang'ående flyttning
av vissa trafikskyltar inom sam-
hället Med anledning av den pla-
nerade indragningen av bl" a.
järnvägslinjen l'alköping - Lan-
tlervd beslöt årsstämman tillsättå
en kommitt6 på trs pglsoner med
upgift att tillstä]la vederbörande
järnvägsmyndigheter sn protest-
skrivelse.

Kinnarp slog
Kvänulrl'S-2

Kinnarp gick vidare i DllI
genorn att På lörtlagen besegra
Kvänurn rned 5-2 efter untler-
läge meal 2-1 i Paus. StoPPern
Boss'e Johansson och centern
Bengt Georgsson var KinnarPs
bästa spelare i en drabbning'
dä1 Kinnarp i antlra halvlek vi'
sade bra spel.

Bengt Georgsson gjorcle tre
måI, Grahn och Fleming Tor-
stensson var sitt. $lq'6,

I

iFrokindsprotest 4q-a'

i iärnvägsfragan
Sorn vi me<ldelade i tistlagens , nomibiträdestjänst, vid Frökincts-

nurilner av FT är d,et nu igäng- | Sården och om 11köp" 
uY ytt"Ili

sättningsklart för tillb5,gsfu"" Ig,1t: t:*T:rk för gårdens räk-

a.v Frikindsgården sefå;;n- lil:q *#t'å:l #*:"H1iiåtå!:a,v -rr( K[ru$Bafueu ssueu i.*,,- I ter ä,2 kr. Det sodkiinda tilläggs_
mäktige antagi6 entrepren.jrer lå"Srg"t - 

Sö.öOO't<r - 
innöträr

och beviljat begärt tilläggsan- 
| t1rttmät tig"s godkännande av ut-

slag. I ökad golvl'ta i tillbyggnaden'
I övrigt biföIl fullmäktige för-r vvrrbu -*-^^ --- 

; .--, 
"ko_ 

| ntmps sliolaslaget om inrättande a' '^- ---- | n- *r-x-^ inÄrr6+yi:"__,":_ --:_
I hos fullmäxtige begärt att få

Fröklnd

Kinneveds Jaktvårdsförening I anbud. Byggnaden skall värderas

har haft årsmöte på Pensionatet I 
innan försäljning sker'

i Kinnarp. Under ledning av ordf. I ttr,.ersåmt vägservitutLinnarl{ermansson. | - 
----

-'öili- 
'tf"i.å ro"' 1e65 valdes: i .B{gg:'d:".?P"d:L111:.l1cit*

orclf. Hairy Johansson, Halsarp, I 
att tå kontakta väg;förvaitningen

',r. oiOf. Linnar llermansson, kaÄ- langående det f-örslag lil] tlq-
sår Aimo Gustavsson, v. klssör I sträckning som är inlagt i nuva-

äå"rv Co.""sson. _seki. Börie Vå' i l,?i:r " l{ccT^d:P^1-T "X:: :-t.t, ::-;ö" "l-;;-k"" Åriå" 
'Äatfisson, 

lråde på .Fastorp Hulegår'den'

Yng:re Nilsson och Ivar Gustavs- l9y.-gåT9t1-?Tld:L^,9::11:^ -::
son] Styretsesuppl. Karl ö*"r, o. I 

prörrning aw'vägsträckningens ak-

nrii< Sv"nsson.-Revisorer Nils Jo- ltua,ti.te!' Det- inlagda reservatet

;;;;";;, i<i"tärp octr Åke Erodd' lrör'hindrar utbvgsnad av en in-
Kommitt6 för-älgbanan: kassör I 

Oustnnyggnad pt H,a:sia:',

Bö{e Våring, Riine Grahn och I . tr'ullmäktiges beslut t-t91 att
Åke Brodd., I kommunen hos vägförvaltningen-xommitt6förlerduveskyttet:ISkallbegära,ettsam'mantrzi"ffan.

f..l't" Sven F.riberg, Yngve NiIs- Ide på ort och ställe för att ta un-

"å", 
-'cuncre 

JohaniÅo: äch 
-Äke lg::-:-'::::q::å""-om vässträck-

ä;i".ä;ii";'i;å;"; Yngve NiIs- i"ilq+ kan ändras.

son. - I Vidare godk-ändes föN139 -tiuÄtt representera föreningen i byggnacl.splan för Hassla Väster-
vid länsförbundets årsmöte .rraläes 

I Såi'den i KinnP'rp och .föIslag 11.11

Äi*å custavsson och Börje Vå- | äldring .. 1v byggnadsplan för
ring. I SlutarP ödegården'

. 
o.* b9.:lot:" 

",y-- :1T:'i1,"": l Gahrbervsninsei
skottpengar på räv ""*t j:: t?:: I Motion haäe-tucri,=:;,n satu_eningen skall-fortsätta meo rt- 

| belysrrirrg i delsocknarnas centra-
plantering av fasaner. l .--'':':'--ö -

Nyvalde orcrr. Harry Johansson i l3,,f;iffi * TJlllt"ll"*"å"f3"",T"#:I\yvaluc urur. rrarrr ":jj:i,:::,: lmunalnämnden i uppdrag att ut-
r.iktade ett tack till avgaencie 

I råäa arenOet
sekr. Arne Olsson, Alary.

lKi."^"p" NTo-förening | - .. .Skolförbun'Iet
lrtÅiiä" ålt" i föreningllokalen på | Fullmäktige medgav..för sin del

lrreaag kvärl. Programmet upptär I "li ,lil9{99"T- *:]19,11T1,.f::

överta Ekarps skola i Börstig som
lokal för en utvidgning av rörel-
sen. Då frågan om fastighetens
f örsäljning så1undå aktualiserades
beslöt fullmäktige att den skall
för'säljas, men genom inforclran av

möjligheten och lämpligheten av
kommunalt stipendium för delta-
gare I ungdomsl'edarekurser.

Protestskrivelse i järn-
vägsfråga,n

Informa.tion lämnades från den
s. k. järnvägskornmitt6ns arbets-
utskott, Denna arbetsgrupp har
på kommitt6ng vägnar gjort un-
dersökningar om .förhållanden på
jämvägslinjen F alköping-Lande-
ryd, varns delviså nedläggande ak-
tualiserats genom en SJ-utred-
ning,

Kommunalassistent Våring, som
föredrog, riktade för sin del en
stark kritik mot SJ-undersöknin-
gen vilken delgett5 honom i hans
egenskap av delegerad för kom-
munen. FrågaJt om järnvägens
nedläggande är för tidigt
väckt, underströk hr Våring. Den
borde inte kunna aktualiseras
för'riin vägn:ätet byggts ut i till-
börlig grad. Och det är långt dit.
För övrigt presenterar S.I ett ut-
redningsm&terial som på många
punkter inte överensstämmer med
de verkliga förhållandena. Man
har ångett 4 företag i Fyökind,
där finns 15 etc. Postförhållånde-
na kornmer att försämras efter
en nedläggning, tväft emot SJ:s
försäkringar.

Hr Vårings synpunkter vann
stark anklang inbm fullmäktige.
Hr Gustav Gustavsson sade sig
ha ringa förtroende för utrednin-
gar från SJ-håll. D.et stämmer
nog inte den här gången heller,
sade han.

F ullmäktige enades om en pro-
testskrivelse mot eventuella pla-
ner på att nedlägga eller tunna
ut trafiken på banan.

Kommunens väga,r
Vid sidan av föredragni-ngslis-

tan kom vägarna i kommunen un-
der debatt. Det uppdrogs åt hr
Kjellström att formulera en skri-
velse till berörda myndigheter i
ärendet. Bl. a. har skolsk.irttsarna
mycl<et svåra förhållanfrr- i n1;1.11-

, ga av delsocknarna.

Tlllkännaglvandon

nom advokat Lars Ebenfelt,
Falköping.

Besluta om hur kanalerna i
fortsättningen skall underhål-
las.

Delägarna uppmanas att
mangrant infinna sig.

Slutarp den 12 april 1965.

'slutarP a: Lennart Rutman'
Anders Götlind, Lennart Petters-
son, Ingvar Johansson, Kurt
Karl6n, Roland Moberg, Lennart
Eckerlid, Roger Andersson, Bengt 

i

I{ermansson, Ingemar Lundahl, i

Kurt Filipsson. l\fåtch i ÅsarP 
'annandasen 16 mot Ton'lten B.

Avresa ltobergs 14.45. I

Kinneveds

Röda

Korskrets

har klädinsamling under tiden
26-30 aPril. Inlämning kan ske

i Centralskolan och samtliga af-
färer.

Stpelsen. 
I

Arssammantrflide
hålles med Slutarps Ekon. för-
en. för El. Distrib. lördagen den
24 clennes kl. 15.

Ärenden enl. $ 18 i staclgarna.
Lokal: Mobergs kaf6, Slutarp.

' glutarp B: H. Ärnesson, R. 
I

Gustavsson, O. Gertsson, O. Berg- |

, kvist, L. Filipsson, C. Stenkvist, 
I

lT. Pettersson, L Hofbaur. B Leif- I

I ter, S. O. Johansson, K. Å. San- 
|

laen, n. Sand6n, M. Andersson' 
I

llratcrr mot Falköpings BKB lör- 
|

ldag. 'samling Mobergs lördag I

115.30, Avresa lördag 15.30.

ffi
Påskafton kl. 15

KINNARPS IF'_FIF

Annandag Pask kl. 14

BRÄLANDA IF'-FIF'

Styrelsen.

Styrelsen.



'rslihelgen i l(inneved f'4ol-'6'
I långfredågens högmässa i Kin-

.ievecls kyrka medverkade kyrko-
kören under kantor Bengt KjeU-
str'öms ledning. Efter ingångs-
rsålmen utfördes clagens koralin-
troitus i A. Runbäcks sättning.
Efter synda:bekännelsen följde nio-
faldigt Kyrie. Som hymn för'e pre-
dikan kom en Bach-koral >-'O Jesu
kär, vad hår väl clu förbrutit>.
Läsningen av predikotextern, 5:e
akten i Vår Herres Kristi lidan-
des historia, och utläggningen där-
av ilterfolierades av versernä ur

Floby hade 2 -A

rnjul<t falla:>. Som postluc'lium
spelade kåntor Kjellström adagio
i a-[roil av J. S. Bach.

LångfredaSens aftonsång för-
rättades av vik. kyrkoadjunkt
Bengt Kullenberg, sorn talade över
6:e akten med ämnet >I heli.q våin-
tan;:> och ciärefter officielacle vid
nattvårdsgången med ett stort an-
ta] nattvardsg'äster.

I Brismene, där högmåssan för-
riittades av pastorsdiakon Anders
I{arlsson, medverkacle ungdotnskö-
ren under fru Ewy Hanssons led-
ning med koralintroitus och >>O

Jesu kär, vacl hår viil du förbru-
tit> ur IJåralcl Göranssons ul€iå-
va ä\r )\Kolåir''rusik III;.

I Kinnevecls kyrka firatles påsk-
dagen of'tesång. Kyr'kokören in-
lecide me.i ,'Krist är uppstånclen>
av Hans Leo llassler. I växelsång
sjörrg sednn I<ör och lil.urg ur 

'

mässbok II med Psalt. 134 som i

ledmotiv. Kvrkoherde Henning An- |

dersson predikade med utgå,ngs- 
|punkt fr'ån dagens episteltext ur 
I

I Kor. 15 om >>Den brutna udd'en)), I

Som postludium utfördes för kör
och orgel A. Runbäcks >>Krist är
uppstånclen),,

I Vårkumla kyrka inleddes hög-
mässan med barndop. Efter in-
gångspsalmen >Vad ljus över grif-
ten>> ut{örcles i växe1sÅnp1 da.gens
koralintroitus. I predikån över i:

men ltudagslöll
mot Kinnarp,2-3

Kinna,rps goda, fotbollselva
vann i lördags på Ekvallen över
Floby IF som, efter fin sPel-
öppning med ledning i halvtid'
haile en oturlig anelra perio.d
med decimera.t manskap oah
slutresultatet blev 3-P till Ivar
Gustavsscns säkra gossar.

tr'loby startade övertygande och
tog ledningen genom cf Arne Käil
sorn kcm igenom och dribblade
61', 1-0. I 12:e min. siog >>Ludde>>
som bytt halvbacksjol:bet rnot hi-
platsen, in en lyra som Käil ska-l-
lade i måI.

I{innarp hade fin chans att re-
ducera men hi. missade skottet.
Flobys vy och vi. nlissade ock'så
ett pår fina måichanser och 2-0
blev sålunda halvtidsresultatet.

2-.O blev 2-3
Andra halvlek var inte gammal

då Flobys säkre stopper ch Inge
Bergström skadades och lämnade
planen. Nu intog Ejvinal Josefsson
sin gamla post, och visade fina
takter.

Kinna.rp reducerade till 2-1 på
skott från hy Torstensson sedaxr
Holm6n i I'lotrymålet gjort en fin
räddning på bra skott av cf B.
Georgsson. tr"loby höll spelet uppe
någ'orlunda och var nära öka led-
ningen, men turen var inte med
denna, 669. Kinnalp utjämnade
till 2-2 på ett fint skott av Roy
Andersson.

Stig Gustavsson linkade tappert
sorn skadåd vy och kunde t. o, m.
slå på ett fint målskott som via
överligg:aren studsade någonstans
omkring mållinjen, men domaren
hann ej uppfatta säkert och fria-
de riktigt. Kinnarps vinstmål kom
Eienom cf Georgsson, som liggan-
de på marken petade bollen i måI.

Dåligt forwar'alsspel
Kinnarp visade i denna match

inte sin bästa sida och spelet I
forwardskedjan gick, dåiigt. För-
svaret fick kämpa hårt, och med
tlrvärr inte alltid så justa medel.
Mv Westerberg visar altjämt bra
form. Backarna Ek-T. Johans-
son svarade tillsamrnans med ch
Kjell Johansson för bästa presta-
tionerna. I anfallet var vi. Göte
Andersson mest rörlig' och väl-
spelande.

Floby, som hade reserver för
forwards Klarqvist-Klasson, ha-
de I backarna Henriksson-Isaks-
son samt halvbackarna Turesson

-Josefsson 
starkaste na..rnnen.

Holmen i måI var inte alldeles
hellyckad denn6 6sg.

Erland Molander, E alköping,
hade en svår matchuppgift sowr
ha-n lnte lyckades alldeles så bra
med. calvt,-bd, Håte

SLUTARPS
M$SIONSI{tiS

Fredag kl. 19.30 INDIAAFTON
med indierna Devilan Patil' Fat-
tesing Valvi och missionär Åke
Almgren. Offer. VÄLKOMNA!

koralintfoitus. I predlkån over l. I

högmässotexten talade kvrkoher- 1; ;

den över ämnet ))Att påskclags- Ji I

morg'on bida>. Pä kvrkans orgel 1 
t 

i

med verita"bel på-skklang utförde I t
till sist kåntor Kjellströnt >Christ I E

psalnren 89 >Du rrar Jiti- xot. '. I

Kyrkoherde Andelsson predikade 
I

över ämnet >:!ltt menlöst offer- |

Iamm>. Efter predikan sjöng kö- 
|

ren f. Wid6ens >Vi för korset öct- 
|

,-i"i.r t61Id,. q^na n^elhrr'liilm I

högmässotexten talade kvrkoher- 1; ;

ist erstånden, ,rrlJ. S. Bach. 
I 

t

I'
1il1'6'

Earnrniitesvecka, rned familje-
gudstjånst i Kiunarp o. Slutarp
Under rnånga år har Kinnarps

och. Slutarps missionsförsamling-
ar under påskveckan anordnat
barnmöte med samlingar i de bå-
da missionshusen. Som vanligt
irar clessa rnöten sainlat mång;a
barn. Söndagsskolsekr. Gösta Er-

I leclal har varit ledare. för serien.
I På tångfredagens förmiddag höl1s

I avslutning på serien med famil-
I jegudst.iänst i Kinnarps Mjssions-
I hus. till vilken det samlat s så
I gott som futlsatt lokal av bal'n
I öcn äldre.

Fotboll
å Vallensås, Trätlet

lördagen den 24 april kl. 16.30

Div. V
KINNARPS IF'-TBÄDETS IF

Tvm $ -& -våussf,er t$r Vaffiofrfr*'

- f;Hesg Kmrshetr$a, mo[ Kånmmr$
Valtorp an'verkade uniler påskhelgen två träningomatcher, vilka

båda slutarle meil 3-O-vinst. Fåskafton bosegrades Korsberga
och på anna,ndagen var det Kinna,rps tur, eller otur, att möta ett
Valtorpslag på utmärkt spelhurnör.

För att börja med matchen mot I
Kor',sl:erga så var denna dock av 

I

det enklare siaget. Försvaret spe- |

lade visserligen starkt raktigenom,
men kedjan verkade inte inspire- |
rad, om det nu berodde på det I

svaga motstånden. 3-0 var all-
deles för lite med tanke på den
starka pressen under hela mat-
chen. Sk;utförmågan var skral,

Piggast bland forwards var yi
Ingvar Nilsson. Målen gjorde cf
Åke Andersson, Ingvar Nilsson
och ett sjäIvmåi - en dundertab-
be av Korsb,erg'as mv.

Mer rneritoranile
Kinnarpsmatchen var betydligt

mer meriterande. Dels sPelar
Kinnarp i högre serie och det var
även lagets första förlust under
våren, dels var resultatet sn&råre
i underkant då en del goda mål-
chanser förekom, medan Kinnarp
däremot knappåst hade en rejäI
målchans under hela speltiden.

Visserligen brukar Valtorp ha
ganska lätt mot just Kinnarp men
spelet denna gång gladde onekli.

ne Vesterling och Hasse Johans-
son, den sistnämnde biir få epite-
tet planens bäste. Lovande insats
på hb av unge Putte Larsson.

Kedjan spelade under första de-
len av matchen alldeles utmärkt
men föll tillbaka i andra halvlek,
dock inte heller då ofarlig.

Båst denna gång var hl Setter-
berg trots en del slarv .med mål-
chanser. Bra lpel åven från hY
fng:ver Nilsson och Bo Gustafs-
son medan cf Åke Andersson inte
frarnt?ädde. Vy Ove Irind ser ut
att komma På, allYar.

slnnalp on boovikolso
Kinnårp eaknade sin ch Bo Jo-

hansson, vilket förstås betydde
myeket, men åndå - Iaget var en
besvi]<els6 denna går19. Trots nå-
got spelövertag I andra pehoden
kunde man inte skapa några söm
heist måltillfäIlen. Naturligtvis
kan man bättre. Mv Vesterberg
ch Torgny Johånsson, cf Bengt
Georgsson oah hi IvQrsson lYcka-
des någoriunda. Målsklttar var vY
Ove Lind 1-0, hi Setterberg 2-0
samt i åndra halvlek hY Ingvar
Pettersson 3*0. eftef utrnärkt
uppspel åv SetterberS'.

Bra dornare var Charles Jo-
hanssoR,

Bra
F örsvaret

halvbackar
spelade överlag bra
då halvbackerna Ar-L"...i:::t

@
hä

$t!r
Isar alla inbjudna och intresserade välkomna till

IITöTE MED i!!ETiSMAK

i NTo-lokalen, Kinnarp, freclagen den 23 april kl. 20'01' Prick!

1lI.M.M.-korrmitt6n.

Möte Mem,
KvälI för hela familjen i NTO-lokalen, Kinnarp, 

I

sönclagen den 25 april kl. 19.35. 
I

F'amiljemdsterskapet, servering, unilerhållning, paketauktion, 
I

dans m.m. OBS! Fri entr6! Paket mottages tacksamt. Behållning- i

en går tiil Mems föreningsgård. Alla välkomna! 
I

Kinneveds CUFr I

$uenska Liv $tädern&$-fl4il$a
söker representanter å följande orter: 

I

I{INNARP.SLUTARP, SANDIIEM, STENSTORP OCh ÄSARP I,
Närmare upplysningar gm Distriktschef Gunnar Tylestam,
S:t Olofsgatan 21, tr'alköping, tel. 0515/111 59 el,74142.

K$sTs$$ved$



IiK-kretsens klädinsamling
Kinneveds Röda kors-krets

klädinsamling pågår t. o. m. den
30 .april. Inlämnins i Centralsko-
lan och samtliga affärer-

Stiftsmöte
TiIl ombud vid stiftsmötet i

Alingsås den 24 och 25 april 1965
har från Kinneveds pastorat ut- l

setts hyrkvärden Erik Bohman, I

Slättäng, Vårkumla, och kyrk- I

värden Carl J. Holm, Prästbolet, l

Börstig, och tilt ersättarö för
dem kyrkvärden Harry Larsson, 

I

Börsholmen, Brismene, och kyrk- I

värden Herbert Andersson. AI- l

arp, Kinnarp. 
i

Stiftsungdomsting I

TilI ombud från Kinneveds oas- I

torat vid stiftsungdomstingel å I

Flämslätt den 28-30 maj har
pastoråtskyrkorådet utsett frö-
ken Ann-Charlotte Gustafsson, i

Giaskulla, Vårkumla, och herr l

Rune Johansson,'Huiegården,
Vårkumla, med herr Lennert iv dr hurrrrd, lrrsu IlEl r lctll]vr L I

Grxtafson, Vintorp, Börstig, och j

herr Kurt Bertilsson, Skattegår-
den, Vårkumla, som ersättare.

Syföreningsauktion
Vid Slutarps kyrkliga syför-

eni.ngs försäljning, då kyrkoad-
junkt Göran Levrin medverkade
som talafe, blev det ekonomiska
nettoresultatet 3.562:90 kr., mer
än 200 kr. över fjolarets resultal.
Som auktionsutropare fungerade
Håkan Silvander, Kinnarp. KYrk-
värden Carl-Arne Adamsson,
Slutarp, framförde i ståIlet för
kyrkoherden, som på grund av
sjukdom var förhindrad att när-
vara, alias tack till syföreningen
för alit dess arbete, tiII talare
auktionsropare och skrivare samt
tiu allmänheten, som bidragit tiII
dei Eoda resuitatet. Av influtna
aul<tionsmedel frambars 500 kr.
som offergåva till Lutherhiälpen
vid Palmsöndagens högmässa,

Cyklist över vägen

rarnmades av bilist
En cyklande tlam krockatle

på tisalagsmorgonen med en bil
i Kinnarps samhäIle metl På-
följd att hon kastades i ga,tan
och ådrog sig hjärnskahni,ng.
Hon fördes för omsyn till asa-

rettet i F al]röping varifrån med-
delas att skadorna inskränkte sig
till en iindrig hjärnskakning och
skärsår i ånsiktet samt möjligen
ett revbensllrott. Det senare skul-
le undersökas Senom röntgning,

Olyckan inträffade vid Hassla
vägskäi i samhäIlet. CYklisten
kom från Hasslahållet och sväng-
,r.e ut på vänstra vägkanten där
hon fortsatte några meter. Bilis-
ten fick då den uppfattningen att
hon'ämnade fortsätta längs gå-
tan, men den cYklande damen
svängde plötsligt utan tecken ut
över-vägbanan åt höger. Den'o-
förberedde bilisten, som höll mYc-
ket 1åg fart, bt'omsade genast,
men högra delen av bilens front
träffade cykelns bakhjul.

Klnnarpstränaren Roy Anders-
son hede på torsdagskvällen ge-
nomgång med spelarna inför pre-
miäreh mot Trådet, Roy diskute-
rade träningens uppläggning med
gråbb&rna och övade in vilttiga
moment I spelet. 10 av 11 A-lags-
spelare fanns på plats - den elf-
te hade giltigt förhinder.

- För att vl skall nå några re-
sultat i Klnnsrp i år fordras att
vi mangrant aemlas till träntng,
sade Roy bl.a, Gllttga förhinder
finns ibland, men vi måste vara
övereng om att eamlas I allra
största utsträcknlng till träning.

Och grabbarna samlats denna
afton lyssnade på Roys ord och
lovade att träna som aldrig förr
även i fortsättningen.

På stora bilden säger Roy någ-
ra )väl valda'ord> till Kinnårps
spelarkvårtett Bengt >>Blecka>
Georgsoon, Göte Andersson samt
bröderna Torgny och Bo Johans-
son.

Balansprov och även styrkeprov
kan m&n kalla det som kvartetten
Bosse lvarsson, Göran Grahn, An-
ders Ek och tr'leming Torstensson
sysslar med.

Skall man döma av träninEsln-
tr€sset Eä blir det ett bra Kinn-
arpsår.

Skall man döma av träningsre-
sulteten blir det ett topår.

Trädet blir förstb svåra serie-
uppgiften!

TRÄDrT - KINNARP
Seriepremiär btir det på Vaf-

lensås i eftermiddag och denna
får en derby-betonad karaktär
då det är Kinnarps Itr', som sva-
rar för rnotståndet. Det gästande
låget har gjort en räcka.av fina
m&tcher i eernior-DM, där man
efter tre om.gångår fortfarende
är med i tävlingen.

Hemmalaget å sin sida har in-
te övertygat i sina tränings-
matcher, men >generelrepet> mot
Tomten gev dock vinst. Detta

lKinnarps l{TO -törening 
,

I tråtter möte i föreningslokalen 
I

I fredagen den I april kl. 20.00. 
I

IBINGO 
m.m. Alla välkomna!ll

innebär inga&rnda någon favör Inär det gåiller dagens kraftmåt- |
ning, Någon decideradfavorit kan I

man knappast utpek8 i dagensf
mateh där dagsformen torde bli I

den"avgörande faktorn. dlrl-bf,, I'
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I ett blåsigt och gråkallt aprilväcler begicks årets seriepremiär i material kunde kamratlaget visa 
I

på vanensås, där riinnarp inre rrert oväntat *.: :":::"_11-rii: I äi:":'å"f3" 
"liXffi*:"ä?åffipoängen i likhet med förra året då spelplatsen var Kinnemo och I pettersson och- Hänrv Fischer. I

resultatet blev 3-1. Besultntet får anses va,ra rättvist, även om i ocir för laget gåiller ätt Ae pro- 
I

hernmalaget kuntte fått pryt[igare siffror. 
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ducerar fin fotboll. 
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KINNARPS
MlssIoNSHtls ,

I'retlag kl. 19.30 Församlingens
gåvo- ooh paketauktion till för-
mån. för verksamheten i sön-

Fa

&

Inget värma,nde spel
Något mera värmande spel rrpp-

visades inte i matchen, där Kinn-
arps-elvan besatt den största
spelgiädien. Laget upvisåde ett

, starkt försvarsspel med i överkant
lresoluta. iugr,ipanden. Backarna
lrorgny Johånsson och 'An'ders Ek
I järnte chb Bo Johansson utgijorde
I starl<a kort. Kjell Johansson var
I offensiv i sitt spel. vilket kunde
I hä,mmat sie.

I'rärnst i kedja.n får Göte An-
dersson sä.ttas 'iämte Bengt Ge-
orgsson, vilken dock inte var vän
med bollen i sina snabba attacker.
Ett gott komplement var också
Roy Andersson.

IlemmalaEet får ilet svårt
I Efter vad man kunde snåra av
I Caqetrs insats får hemmalåget det
I svårt att hävda sig i årets serie.
lÅderlåtningen av Bo Nelander
i,*
I oeh Benet Emanuelsson i l<ediån
I har inte övervunnits. Ingvar Lars-
son får -såi"ttas främst i kvintetten
genom sitt slit, där Olle Nelander
i viss mån nådde en del fram-
gånear.

Iförsvaret toppades åv F red
Gustavsson som hade bästa hjäl-
pe4 av Bo Bergsten och Leif Berg-
man. Bernt Ändersson i målet
ejorde hyggligt ifrån sig, även om
det sista målet inte såg otagbart
ut.

Domaren Leif Lundh, Skövde,
gjorde ett gott intryck frånsett
den omtalade straffmissen!

Geson

dagsskola ooh UV.

Gåvor mottages tacksamt.
Servering. Lotteri.
VÄLKOMNA!

Kvinntrig eller manlig
arbetskraft sökes omgående till
vår tapetserarverkstad.

AB Kinn*,rps l(ontorsmöbler
Kinnarp. Tel. 0515/333 ?0.
tuler-6t\

ter, sång och mnsik.
Vt/,4:hS.

Kin narns
NTO.r'öEENING

håller möte i Föreningslokalen
lördagen den 1 maj kl. 19.30.

Teater, sång" oeh musik, av
föreningens juniorer. Thesupö,
clans och lekar.

Alla välkomna!

Kommittera"ile.

Fotboll
Ä KINNEMO, KINNARP

Söndagen. den 215 kl. 74.30

Norra Västgötaserien
HÄLLEKIS_KINNARP

Lörd.agen den 714 kl.17
N. Västgöta Reservserie

TIERO B-KINNARPS B

Grolanda'lP
Sönclag kl. 14.30

SLUTARP A_GBOLANDA A
Kl. 12.30

Gustav Ailolf B-Grolanila B

Kinnarpslaget inledde matchen
hårt med ett par snabba anfall
men efter hand tog Trädet initiati-
vet och efter hörna i 16 min. kun-
de Ola Nordqvist sätta br:llen i
nät. Gästerna å sin sida noterade
ett skott tätt utan:tdr målet av
Göte Andersson som sin fräirtsta,
farlighet denna halvlek.

Trädet hade mvcket svårt ait
få någon fason på sitt kedjespei
och det var endast Ingvår Larsson
och O]]e Nelander, som kunde
åstadkomma något oroande för
Kinnarps försvar. Greppet om spe-
let behölls emellertid oqh en
chans till 2-0 hade man i 31 mi-
nuten då Westerberg i Kinnarps-
buren blev håri ta,cklad och inte
gjorde sig av med bollen varvid
den egna centerhalvbachen slog
boilen med hand och sparkade
bort den ur grannsl<apet av måIet.
I halvlekens sista minut kom
Kinnarps-kedian upp i ett kont-
ringsanfall och Flernrning Tors-
tensson kunde då utjämna till
1-1.

Straff gav 2-1
Andra perioden var inte garn-

rnal förrän det blev 1-2 och det
på str2Lff efter det att Bengt
Georgsson dragits omkull. Göte
Andersson slog in bollen sorn
Bernt Andersson hade fingrarna
på. Trädets försvar var nu hårt
pressat och kunde inte hindra alt
Bengt Georgsson hittade rätt i 1?
minuten på ett skott via ena stol-
pen.

Så småningom fick Trädet i
gång någia anfall där bl.a. Len-
nart Ragnarsson hade en S9d
chans men sköt över ur fritt läge.
I 40 min. kom fjärde målet och
det var Roy Andersson, vilken på
ett skott, som överraskade Bernt
Andersson, kunde avsluta målra-
den.

Kinnarps NTo-förening
håiler möte i föreninsslokalen

på lördag, varefter förenings-juniorerna unQerhåIler med tea-

sil.t konto och i övrigt tyckt-es
n _ I f .. r.7. ttlrt BenE;t Hermansson ha kömmituerDyseger lor Klnnarp -hI" i,#ui,?å? åäil.l"å ä? *:r

stighets

Betesdiur
även tjurar, mottages på Mön.
arps egenrlom. Tel. 05151332 64.

lösöreauktion
LöRDAGEN DEN 8 MAJ 1965' kl. 11.00' låter Västergötlands
Missionsförening genom off' frivillig auktion, som förrättas å
stätlet, till försäljning utbjuda:

AXTOBP LEDSG,&RDEN 2:6 (If[issionshuset) i Kinneveils s:n.
bel. vid allm. landsvägen Kinnarp-Floby, c:a 4 'km. fr' Kinnarps
samn. fastigheten bylgd !925 ai 2-tumi plank utv' bråidfodrad.
Tak av plåt. Inneh. en större sal, ett mindre rum samt kök och
tambur,-Även finnes uthus med vedbod etc. Taxerigsvärde kr.
5.000:-. Tomt på 620 kvm med högt och soligt läge.

I handpenning erfordras kr' 500:-. En halv timmes fri pröv-
ningstid förbehålles.

Ornedelbart efter fastighetsauktionen, försäljes all i fastighe-
ten befintlig lösegendom s. s. Orgel i prima skick, oljekamin,
obetydligt begagnad, bänkar, bord, stolar, julgransbelysning' div.
kokkärl, porslin och köksattiralj m. m. m. m.

Auktionsvillkor före auktionens början.

.... HoYnÄTrtfiofaetS

AISFRT &ttr6r#$ F#Sffe#g
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