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Servering.
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ALLA VÄLxO*lNat

Kinnarp

EgE\lG0

VI HÄLSAR ÅTERIGEN ALLA

BIIVGOSPEI,AEE

VÄLKOMNA TILL PENSIONATET. KINNAR,P.
sönclagen tlen 12 jannari kl 19.00.

Jokerbrickan värd l0O:- på I :a enkelraclen
I öwigt kan Ni på en rad vinna: Plastmattor 120x180 cm.
2 rader 40:-. Full bricka 75:-.
öVERRASKNINGAR
Stådbingo

- Sidovinster.
NYIIET! Språngbingo. Vem vinner blomstafetten?
Väl mött tiil en trevlig afton med många nyhe'ter

!

Kinnarps IF

,l
it
lll

ffi

boll_för Kinnqrp kommande spel_
ar. Ek som är 28 är biir speltilar
med två månaders karens.-

Kinnarps Missionshus
IRETTONDAGEN kl. 19 iIuI- |
r

möte under medverkan av past.J
Göran Carlsson och sångarna
fi'ån Åsarp.

,

Frökind

Dens[<urs @

anordnas i NTO-LOK.ALEhr. KINNAlip,
med början onsdagen den pg jan. 1969.

10 danskvällar (onsdagar) att se fram emot!
tilt Håkan Karlstedt,

I

"l

I

l ,l

llltis,

srönsaker.

I lHtrndäeare erinras orn skyldigheten att fiire janu,ari månads
utgång anmäla innehav av

hund samt inbetala fastsfälld
hundskatt, 20:- per hund.
Beloppet inbertalas å postgirokonto 12 14 37. Fröl<ind,s Kom-

W

munalkassa, 520 44 Kinnarp"

I}AG

Huntlens natrnn, ras, föd.-år,
kön oeh färg skall an'givas å
tralongen.

-

ilulfeet I Axtorp
I Axtorp församlingssal, Kinn-

arp, a^nordnas på tisdag kvliJl en
jul: och famitjefest, Oar-nt. a. kyr-

Ungdottt$-

Eu del höper för dyrt

$tyrsl$elt
verksamhet

i

nlt.(1,,

Rum
m. värme och wc, hyresledigt.
Egen ingång. Tel. 331 06.

(6uwr
Slqm!$Jvrrlrl'rrho
lg;nuCIrrnesKöNiRA'ii_.sE

k*-;,;;eP

Falköpings Lontrakt startan för tenninen på följantle tider och pl,atser:

14.1 Brorldetorp Kyr&ans Ungdom kt.

19.00. 20.1

l

llrFrökind
tl

SÄIJES PLASTMATMR.
Tel. 332 98. G. Carlsson, Krogstorp, Slutarp.

koherde Henning Ändersson och
skolbarn kommer a.tt medverka.

I

I

ltl

Kinnevetls CUF

I

apctsin. F : pepparrotskött, pota-

Frökinds kommunalnämntl

SLUTARP

|

tingon, vitkålssallad. O: stekt
potatis, rå morot. 1':'
ltorskfitd.
I I grönsakssoppa, skinksmörgås,

tel
Kurt Bertiisson, tel. BB0 46 ,Roger Adotfss,on, tet.

PÅ TORGET

I

i

i

1

Alla välkomna!

RöKII.ID

tt-6e.

risgrynspudding. korvsmörlllSås, äpple. T: köttgrotta, potatis,j

A^nmälan senast den 2617 _69
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::,
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Trädets främste anfallsspelare
Gösta Ek skall spela aiv. IV-fot_

SI\{}I.i}'?ATSEDELN

Srtenstor,p Kyrkans Juniorer

kt.

18'00.

21.1 Jäla Kyrkenrs Ungclom kl. 19.00.
15.1 Floby Kynkans Ungdom kl. 19.00.
16.1 Odensberg Ky$kans Junioren kr. 16.30. 22.1 Floby Hobbyktubb k[.17.30.
Grolancla Kyrkans Ungtlorn kl. 19.00.
Gökhem Kyrkans Ungcl'orn kl. 19.30.
23.1 G,utthem Kyrkans Junioner kl. 17.30.
17.1 Kint'rarp Kyrkans Juniorer kl. 1?.30.
Gutlherr Kyrkans Ungclom ki. 19.00.
Kinnarp Kyrkans Ungtlom kl. 19.00.
NYA SOM GAMLA MEDLEMMAR HÄI,SAS VJiLKOMNA.
prograrn kan rekvireras från Ungdomsstyre,sens expeditlon, Dansha vägen
F'ALKöPING.

193,

52142

Skoldkandidatr

TILL ÅS,l,nps MEJERI
Eannt leoerantörerna Axtorp - Bristnene - Hög

Bengt Georgsson) Ifinnarp

ett hjiirtligt tack för julgåvan.
Thoro Äkerblour meil familf

Bengt Geo gsson, född 18i6
1947, började spela fotboll i Kinnarp redån som pojklagsspelare vid
12 å,rs ålder" och bar seda.n dess

variL Kinnarp trogen, med undan-

HJÄRTLIGT TACK
lill.

postabonnentema

på

tag för 1967, då han gjorde en
ettårig sejour 1 dtv III med Il'K

KÖRKORT

lbb-

linjen Kinnarp -Brismene-Börstig för jul- och nyåLrsgåvorna,
samtidigt soun jag önskar eder
r,lla ETT C;OTT

Ulricehamn. Men redan 1968
återkom han till Kinnarps IF,
för att där ta hand om triinarsysslan' och givetvis förstärka

Ny TEORIKUBS böriar
månd. den 13/1 kl 19.00.

I{YTT ÅR!

fotbollslaget.

År 1968 blev ett lyckoår.
lyckades redan under
sitt första år som tränare fö'a
upp laget i div IV. Han bidrog
genom sin målfarlighet på planen till att laget lyckade5 göra
hela 115 mål und'er året. Av
I dessa tillverkade han 70 själv,
loch spelade fram till åtminstone
I hiilften av de övrig'a.
i >Blecka>> tilldelades av X'alkö-

Välkomrnen med Eder an.

WobCt€r Martinson, lbb.

>Blecka>>

mälan personligen eiler tel.
330 60, 332 01.

GöSTA LAR,SSONS
TBAFIKSKOLA, Ifinnarp

Bertil Gustafsson ''
lämnar V-I(leva
Går till l(innarp
En av tliv.

Vl-fothollens

i

Vilske-Kleva.

Gustafsson

Möte måndagen den 2017 kl,

skall försöka kvalifieera sig
för Kinnarps iliv" IVJag. Och

19.30. Textilens lunchrum'

tle försöken torile lyckas. Berårens lopp slcrt
en ratl imponerande matcher

Viktiga frågor bl.a. bingo.

til har under

Möt upp mangrant.
StYrolsen

Vilske-tröjan, varför l{innarp här säkerligen får en firr

i

kraft. Han btir spelklar på två

månader. ft(t _64.

för Slutarps IF

-64'

, J#;JTiä;:i:l""i#ä1fiili,T",#ä"1;;'*H1:Låä:T*
Ilemrnaprerniårcn spelas den 20 april mot Tranemo.
aun 12 april.
-.rrr.."r
, r^*o
sf,zltår rFK
rs'l< ridaholm
Tida,holm på
nå, bortaplan
bortanlan mot rFK
startar
l.i:T'sruppen
Skövde den 12 aprll. Laget spelar sin förstzi, hemmåmatch den 19

ä"ffit-ä;;igt Andersson-:^ sekr. I
Matö
I mot MBK på Tidavallen. Tidaholm, som lä.mnat protest mot
1;ö;r
a' av att
rramgår bl.
br' a.
Gustav Gustavsson; v' ordr' HIr- I snel'rosrammet. har fått
rättelse, vilket framgår
rått rättels€.
S#Tr"t$å?"i:"lJ-,I dä3å !li;i T*"""Sammet,
avsluta höstsäsongen på hemmaplan den 5 oktober mot
ää:J;.;-;åmuisa^t?1i-L:"-g::
Ordf' år- qmo I :1:""-1it-

l--E5g:ge'-

fråsa om återval.

P.g.a. ornibyggnadsanbete kom-

mer krra"ftleveransen att va,tra
bnuten lördagen den 18/1 kl.
13.00-16.00 för abonnenter
tillhörande: Gnolanda m.fl.

fli,tri*,"u"*r,

distri,butionstör'
ening, N. Åsarp mJl. el. clistri-

butionsföreningar sanrt Slutarps ekonomiska förening fön
el. distrib'ution.

Krajtverket förbehäler siC I
dock rätten att kunna sPän- |

ningssätta anlåggningarna n?ir I
I

l"

I

]

i:!!,?lli:."o!::-ll K0NT0RIST

"y Stenkvist,
nen--vatdes Bengt

el.

rffiax'rvERK

fördelades- de ol1-

i
lTJj"ääiir'#t"ä;#;ä"-;ö-i
tötiande:

JÄLA

lRol,glrrE

tYh

I finuarp startar mot

Vid sammanträcle rned styrelsen

SLUTAAP
KINNARP
N. ÅSAEP

som helst uncler ovan angiven

IF

p{}s{'ern'{r I
I

STRöMAVBROTT

tid.

'Bortapremiiirer far dia IV-Iugen'

I(ronäng
faråe{'ad€,,r,- 6q I IFK'ficla}rolm möter skövde
Sl,wiw,rps-

Tillkännagivanden

sooknarrs

dagens miin och även repr. V?is'pings l'otbolldomareklubb priset tergötlands jun.-landskapslag.
'som
>Planens gentleman>. Detta
Bengt Georgsson åir även aktiv
säger en del om, att han kan inom friidrott och handboll. I
på
utom
sorn
uppföra sig väl såväl
handboll har .han representerat
planen.
såväl FAIK som Västergötlands
Under tidigare år i KIF har TV-Iag.
Bengt även fått iiran att deltaga
>)Blecka>> får anses sorn en av
i jun. tråiningsläger fön morgon- Falbygdens
bästa representant för
fotboll under år 1968.

KINNARPS IF och
Supporterklubben

fråimsta försvarsspelaxe, Ber-

til

rbl -11.

vil-ll

'rvr-r
-rrr-'
förekomrnande kontorsgöromåi anstäIles o,mgående.
uu'u
i
5:1".'[,!|"Ij||tj""ttt"?å*'åå:":ll*ua
utsågs r(arl-BinK
ll aB wöd. Karlssons plastind,wstrio Ki,nnurp
fTlåtl':'o""nen
-äil-""p"."entera föreniLg:n vtd I
fel. 332 03
Västersöllands Irotbollförbundsl
Mik-korg
Eino
Äff;;ä;ääLundin med Bengt
":1|
ft-u*i-o"ix
Bengt

rrermansson

SLUTA,RPS MISSIONSIIUS
*'ARTAR I$Y TERMIN och böriar
.IUNIORFöRENINGEN
lubileumskommitt6n va
-Änr{orsson.
19.30. Julklapp för 3:- medtages.
kl
fre'dag
JIILFEST
srvretsen'ii*roi att mett
vaktmäsför
up,på.t från hela Kinnevecl är väloch
72
är
i
åldern
Ung4omar
;;;"#ä;"g.leåente
srutarps run.rörenins
komna.
:1;.#3LJå"åiiåä:-1åftåffi;
gåvs i UPP-

:itr*'Jåå*.
--titl styretsens.-repre,lenttfttri

tr'otbollssektionen
araE att undersöka möjlighet€rnai
äii-"tail" upp med ett juniorlag.

serie' Vidare beslöts
ä" piå"""u.i
-""äui febr.
ev' mars månad
ätt
anordna en träff för föreningens
pojklåSssPelare"

I

NY ]TERMIN MED SöNDAGSSKOTORNA
i Kinnarp och Slutarps Missionshus
börjar sönd,. d,en 26 ian. kl 9.45.

Förutrsarande samt nya eleoer ör aälltomna

ROKIND

Beg, bra bilan

Frölcind godkänner inget
s amrnan slagnings alternativ

R,NNAULT B 1,6
dem.kör'd 500 mil

1"969

N,ENAULT R

1968

9.000 mii

16

till

2.400 mil

studimirklar

bordlades. Förelåg en promemoria, från kommunikationsdepartementet angå,ende >Kommunindelningsreformens fullföIjande>.

Kommunalnämnden beslutade

1 april i år.

Kommunalnämnden

föreslå fullmäktige .att avgiva beslutade att utse en kommitt6
följande 3rttrande : Kommunalfull- för E rökinds kommun för sammäktige i Frökinds kommun an- manställning av material till denser att de riktlinjer om frivillig- na budget och valde5 följande:
het som riksdagen fåstställt

ge-

Elof Rehn, byggnadsnämnden

och

nom 1962 års riksdagsbtlslut allt- sammankallande, Sven Andersson,
hälsovårdsnämnden, Wemer Gran-

jämt bör gälla. l"ullmäktige kan
alltså inte ansluta sig tiU något
av de alternativ, som promemorian innehåller. Ett friktionsfritt
samarbete mellan komrnunerna
inom blocket pågår och fråga om
sammanläggning är föremål för

utredning vars resultat iinnu icke
har förelagts fullmäktige för yttrande. Tvångsåtgärder skulle skapa oro och irritation och leda till
annafs onödiga motsättningar
mellan kommunerna. Det är en-

lund,

s.ocialnämnden, Gunnar
L4rsson, kornmunalnämnden, och

Sixten Johansson, lokaliserings-

nämnden.

i

att tidpunkten för ett eventuellt
samgående får avgöras av kommunerna själva.

Stillsen Fröktntl;
Hyresbostäde.r

hade hemställt att

kommunen

måtte verkstålla avstyckning &v
tomtmark från fastigheten Kinne-

5-årsbualgot

Samarbetsnämnden i E aJkö- ved 5:1 för uppförande av pensiopings kommunblock hade beslutat närsbostäder. Tillstyrktes och ett
anslag på 800 kr beviljas. Stiftelatt Iåta upprätta en s. k. 5-års- sen
hade även hemställt att fullbudget för tiden 1969-1973 fitr mäktige
beviljar kommunalborvar och en av de i blocket in- gen för den
pågående byggnatiogåends helä kommunerna och att
nen
fleffamiljshus
av
för Hassla
uppdraga åt stadskamrer Hans
BIom, Falköping, att utföra detta 2:80 med 222.000 kr och för Slutarbete, som skaJl vara färdigt

Slutar?s juniorförening

arp 7:19 108.000 kr.
till ningen
bifölls,

Flamsuill-

hade till,, I*F"_l1Tj.nämnden
ansökningar om bidrag till
styrkt

börjar
-_.".-

startar srutarry i3:ålräå11å'*""ilr T*qrl#
,,. I::giå_51,"u
en nv termin med holm, f,ultra, f.OSa:50 kr, Ragnär
JunrorrorenrnE
sedvantig jut_fept i stutarps ;i.- ;i;;i"ä,
Börstig, 681 kr, Berta
Julklapp för.. tie t"o- Lä.r"", 3i;rny 205:Bb kr och Äke
1i-onshu1,
nor medtages- Juniormötena-ko4. Danielsson,
B-örstig, 1?1:g3 kr.
mer sedan att hållas på måndagar och alternera *eifan xi"o- . Ansökningar håde inkommit

3ä#0"",T."åyff;ä:'åf#31.åä?ä'J#r1triåifJåTåH:?ä:'äåI
båda orterna är vdlkomna tiil- Gert!:ox... S.lutarp,._ och Rolf Walbaka. Ungdonrar från 72 it ooh lin' I-alköping. Kommunalnämn-'
den-beslutade btfalla

yppåt är

välkomna som nya mgdremmar.
zr/t-tor.11 {._T^1lj::,till

|

-J.-

l"

^-

-_._.r_,_
I IrOKfnO
Kinneoeds

CKFyt:it.

sta.rtar vävstugan i

Sör,by skola. Alla initresser,ade damer'i
komrrurnen är välkomna att deltaga. Anm. ser,ast den 30/1 till
tel. 330 08 eller 331 54.

ett

att tomter-

,

_pri: aJ .3 kr
med ti]!ägg av avstycknings1."T
kostnader. En framställning hade

I

åiiTtu*'åä'{j*?f;-y}:11

i

SBP

OPEL RAKORD
6.000 mil

1965

SIMCA
SBP, 7.500 mil

SAAB 96
5.000 mil

1964

Samtliga

Jf-

-1,i, '.-i'" 1

KINNEVEDS CUF
har årsmöte i Vårkumla bygtlegård söndagen den 26lL 1969

kl

19.30.

Ärsmtitesf örhan itlin gar.
Servering.

Styrelsen

1958

SBP
1959

bilar säljes metl

garanti.

Bll & Motor

Tth-bq.

SLUTARP, tel. 332 62" 33292

Klmrrorp
Sönclagen tlen 26 jan.

kl

BUNGCI

19 å Pensionatet, Kinnarp

öVERRASKNINGAR
Jokerbrickan värd lI-0:- på I :a enkelraden
I övrigt återkomrner vi med presentkort sa,rnt fmktkorgar
på enkelrad.
med vår populära språngbingo som förra
gångon blev succ6. Blomstafett. Stätlbingo. Sidovinster.

Vi fortsiitter

Kinnarps IF

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

KINNARPS
MISSIONSHUS
SöNDAG kl. 19 Off. evange- |
liskt möte. Inger och Göran
Carlsson samt en sånggrupp
från Äsarp.

2

dreverhanhundar

vglV be,

i KINNARP den

13/4 1969.

i Kinnarp d.2217.
Tel. 333 14.

bortsprungna

Ett hjärtevarmr TACK
för alla

Välkommen!

tr.esse-rade..-_!'ramstälrn-ingen bi_
I föl1s
fram till 1 junj 1969, såvida
I

llg;dl#

vol,vo allrazoN

1965

i

kommunindelnings-

frägan kan.ske utan tidspress och

1961.

SAAB

REI'{AULT 4 L
4.000 mil

Iagt betropp av t!.499 kr tillstyrkes hos fullmäktige, AB Ruth-

mans snickerifabrik

1967

I-6

42 ansökningar orn bldrag tlll
ytterbelysnin.g för ett samman-

Slutarp hade anhållit om subvention fii,r
tomtma.rk med 1:50 kr kvm för
utvidgning. Tillstyrkes
ligt fullmäktiges mening en vä- rörelsens
hos fulknäktige. En liknande ansentlig förutsättning för ett gott sökan från Gert Johalssoh, Slutresultat att utrednin.gar och över- arp, rörande 30Q kr tillstyrkes.

läggningar

RENAULT R
2.200 mii

1963

VOLKSWAGEN
9.000 mil

Frökinds kommunalnämnd har hållit sammanträde. En från

fullmliktige remittora,tl fråga angåentlo btdrag

1964

VOLKSWAGEN

bl.omrnor, presenter, te-

legram, tal, sång och musik,
som gjorcle min födelsedag så
ljus och minnesrik.
Edit Josefsson, Kinnarp

J

2S,iqnuori 1969

frökind hänvisar till

RöK{ilD

riksdageffis
V&ivstuga

eget heslut

kommunen erbjudes delta,
Söndagsskolorna börjar

Kommunerna bör utan tidspress själva få bestämma tidpunkten för ett samgående, säger Frökindsfullmäktige i remissyttrande med anledning' av en promemoria från kommunikationsdepartementet. l'ullmäktige ansluter sig sålunda inte till 11 å g o t av de alternativ som departemeiitet
framlägger i sin skrivelse. Ett friktionsfritt samarbete pågår i nom blocket, heter det i 5,ttrandet,
och frågan om såmmanläggning är föremål för en utredning' som ännu inte förelagts fullmäktige, Yttrandet klubbades vid sammanträde i går kväll.
Fullmäktiges yttrande ansluter trahtas kommunalnämndens god- uppdrag att ansöka om statsbisig helt till kommunalnämndens Iiännrndc av redovisningen. Det drag för projektering av kornmuytirandeförslag. Det har tidigare vore likväl tveksamt om subven- nala va-iedningar öster om järnåtergivits i F T. Intressant är att tion bör ifrågakomma i sådant vägsstationen i Kinnårp. I ett tifulimäktige hänvisar till ett beslut fall då industrien inför markäga- Cigare lämnat uppdrag till nämni riksdagen: De rilrtlinjer för ett ren tillkännagett sitt intresse för den förutsattes utbyggnaden strie
frivilligt samgående som riksda- köp. Itrn ansökan till kommunen om den kunde utföras som bereclgen fastställt genom beslut 1962 bör föregå subvention.
skapsarbete. Denna punkt utgick
bör alltjämt gä11a. I övrigt Hr Gustafsson reserverade sig nu av formella skäI. Ingeniing
säger tr'rökinds fullmäktige att mot ytterligare ett subventions- hindrar emellertid att arbetet tr<an
tvångsåtgärder skulle skapa onö- bcslut. Det gällde 300 kr. till en komma att utföras som bereddiga motsättningar mellan kom- annan industri i Slutarp. Denna skapsarbete, om detta är påkallat

mark var

subventionerad redan av förhållandena på arbetsmarkNågon debatt föregJick inte be- vid överlåtelsen, anförde hr Gus- naden när företaget blir aktuellt.

slutet att tillstäi]a departementet tafsson.
Till avstyckning av tomtmark
tlessa synpunkter.

för

Till

kostnaderna

för

om samlingslokaler anslogs 20.000
kr. I utredningen skall även ingå
frågan om det kommunala stödet
till befintliga Iokaier i delkorn-

i samhäIlena
En skrivelse från postverket
Postgången

uppför'ande av pensionärsbofick bostadsstifteisen 800 som svar på en hänvändelse från
kornmunen ang. postbefordringen
Kommunal borgen
från Kinnarp och Slutarp lades
Fullmäktige ställde borgen för till handlingarna. Den väckte föga
pågående byggnåd av fler{amiljs- entusiasm i församlingen. Hr Gushus i KinnaQ och Slutarp. Bor- taf Gustafsson: Man kan bara
gensbeloppen är 222.000 resp. konstatera att avgående posten

ståder
utredning kr.

Samlingslokalerna

munerna. Efter yrkande av hr
Kjellström kom beslutet även att 108.000 1<r.
försenas.
innefatta utredning ang. lokal'för
Från föredragningslistan ströks
postanstalt.
ett ärende gällande ansökningar
Tack
om bidrå,g till enskilda va-anläggEtt tack från föreningen av förBidrag till gatukostnader ningar. Sådana årenden bör få en äldrar till cp-sjuka barn i länet

Fullmäktige beviljade

3.250

kr annan behandlingsgång; var mo- lästes upp. I'ullmäktige hade un-

som bidl'ag till bostadsstiftelsen tivet.
der 1968 anslagit 600
Byggnadsnämnden fick förnyat eningen.
för anläggande av gata för stiftelsens fastigheter i Slutarp. Hela
kostnaden

är

6.500

kr, varför bi-

draget är 50 proc. Gatusträckan
är 120 meter.
Byggnadsnämnden

fick i

upp-

drag att utreda frågan orn avledande av dag- och yt-vatten från

bebyggelseområdena.

till ytterbelysEtt sammanlagt bidrag
Bidrag
ningar

kr titl

11.499

klubbades.
inkommit.
.

på

ytterbelysningar

42 ansökningar

hade

Marksutrventioner

hr: Gustaf Gusta,fsson

Teserver:r,r sig
Lokaliseringsnämnden hade föreslågit en kommunal subvention
till tomtmark i Slutarp med 1:b0
kr pt' kvadratmeter för den marl<
som skulle komma att tas i anspråk. Kommunalnämnden håde
tillstyrlit, och fullmäktige följdc
n&mnden.

Mot beslutet reserverade siq ledamoten hr Gustaf GustafJson.
":- J.ag är faktiskt inte nöjd med
det här, sade han. Lokalislrinssnämndin var inte beslutför tid

tillfället, endast tre av siu ledamöter var närvarande. Likafullt
hade kommunalnämnden tasit

upp

lokaliseringsnämndens ie_
kommendation och tillstyrkt den.
Kommunalnämndens ordf. riksdagsman Gunna_r Larsson fram-

höll att kommunalnärnnden inte
av sådan anledning bör avstå från
att åvlämna ett förslag. Ärendet
vore vidare en ren beredninssfrå_
ga, och som avgörande måsie be-

Kinneved

tar inom kort vävstuga i Sörby
skola. Älla intresserade damer i

forkastar deparEeyslentsforslag

rnunerna,

i

Kinneveds CKF-avdelning star-

kr tiil för-

Kinna,rps IF sats{rr

pe

wngdomsfotho\,l,

Vitt ett ordinarie möte

i

måndags beslutade Kinnarp

att under

det komurande året satsa mycket hårt på sin ungdomsfotboll.
För detta äntlamåI tillsattes en komrnitt€ bestående av Gösta
.;:ÄfalelaBon,'I(arl ffns,faf ilohrnsson,'IlMi'A$'--*'e!rnaf,t Qlde,l*'

rTommy.sandahl och Kjell ,AhI' vilkes även,skau fwrgPIF, som

träna,re.
De kommande

Lrn- n.
planerna för ar-

betet är nir att försöka engagera
så många ungdomar som möjligt.
Dä.rför kommer fdrottsf öreningen
att anordna en sammankomst för
pojklagspelare och andra intresserade måndagen den 27 ianuari'
Därefter är det planerat att PoJk'

mana alla damer

är

i'liinnarp

med

intresserade av
att stödja föreninBen, att kontak-

omnejd, som

ta

ovannämnda två personer.

Kinnarps il'iatsar nu På flera
verksamheter för a{:t lYckas få
behålla sina fotbotlsPelare i den
högre division som man nu nått

till att börja med efter många års federmödor I
i veckan lägre divisioner. För att lYckas
i Centralskoians gymnastiksal'
med detta vädjar ma.n nu till alla
Kinnarp skall även försöka få som är intresserade av föreningen
att
igång en damklul-.b och tiU
att på alla vis stödia den i denna
detalj utsågs Gösta
Iagsspelarna

skall få träna en gång

ordna denna
Ändersson och Tord.Torstensson.

Vi vill redan nu pAssa på att

UPP-

dess strävan.

KUt

I Kinnarps och Slutarps missionshus startar söndagsskolan ny
termin

i

morgon, söndag, vanlig

tid och på vpnlig plats. Älla för-

utvarande elbver hä"lsas välkomna åter liksom Du är välkommen
som ännu inte går i någon söndagsskola.

Möte

i Kinnarps

missionshus

Söndag kväll hålles i Kinnarps
.missionshus ett offentligt evange-

liskt möte under

medverkan av

Inger och Göran Carlsson samt

en

sånggrupp från ÄsarP.

Slutarps hockey-bockeY
Lördagens matcher:
13.30 Bil- & Motor-Jordbrukare

Vallhaga-Möbel
Äsarp-Diverse

Söndagens matcher:

11.00 Bil- & Motor-Äsarp
Diverse*Möbel

Vallha ga-Jordbrtrkare

STRöM.
AVBROTT
Slutnrp
Kinnarp

N.

Åsarp
JäIa
På grund av omibyggtxadsarbete
korrnmer kra^ftleveransen att va-

ra bruten lördagen den 1/2 kl.
13.15-16.15 för abonnenter
til hörancle Grolancla m.fl. socknarts e,lektriska. distrjibutions'
för'ening, Norra Åsarpe m-fl.
elektriska diatrirbutionsföreningar samt Slutar,ps ekonomiska
för,ening för elek'trisk distriibu-

tion.
Kraftverkert, förbetråller

s,tg

doek rii.tten att hunna spän'
ningssätta anläggntrgama nåir
sorn helst und€r ovan angiYen
11, r;."
tid.
TROLLHÄITE KBAETVERK

l

Vinterpromenad,

i Kinnerp

RSKg$$D

Äreanöte mecl Strutarps
mai*s$io ars f

örsar*alin g

Siuta rps rni.rsionsför'satnling har

';it'rllit å.rsmöte i m1ssions;irrset.
X{edlemmamå r,ar mangrant förs:rnlade. Årsn1ötet leddes av crilf"
Nrils llvaidsson, -&så:p, soin dock
liri Cctta årsn'ötr,, eftcr ntån:a

å.r's ci dförancieskap, iäl-nnåde. den

porttn.

Kr"äilen inledCes med en holf"
predikån av pastor Göran Cåris-

;
i

scl). Därefter välkornsthåisarle

crdföranden. Den lilh, församliugen rned sina 12 nteclieinmar har

bedrivit en ganska legelbunden

ksail'ihet, därenrellan har
det r.arit cfferhögtider. tältmölen,
en Jiteil höstmöiesserie samt en
illöfesverf

inissionsförsäljnine sorn g'itv

l,c-

kordresnltat, l'örsan"rlingsliassan
hade on')sllrtit 12.294 kr'.
Virl rral a.v st.vrelse oinvaltleF de
a1'gående

l-ars Fredriksson. Mär.

tha Wilheln:s$on såmt suppleanren Hulclr Bruhn. Ny..'ald - ettter

Nils Evaldsson biev Gör'air Carisson.

'fiU

re.visorer r.rtsågs Lydia

Sanddn och J'-lstus

Ändersson"

Församling;sförestdLndare

är

Gö-

ran Cårls$on och Folkn Pettersscn vice. Sönda.gsslloians förB-

,
.

ståndare tr"olke Pettersson onivaide's liksom Asta, .Iohansson, Mim-

mi

Jonrqson ocb tre ungdonrar fran
Asarps i'r',issions församlingsom l,ä,-

rare. Foli<e Pettersson

är

också

ot'df. i juniorföreningen, övriga

Januarivy från Kinnarp. över orten lägrar sig dimmorna och över trottoarerna snöm&ssorna. Men det
som göms i snö kommer fram i april, är ortsbornas Jörhoppning. /d/l- 61 .

genömströvade i tisdags
Kinnarp, den lilia väna, fram.
ålgående orten. Därvid iakt-

Vi

tog vi en snöröjningsbil. Nå-

riskera atL koliidera

gon snöröjning iakttog vi inte.

framfarancle fordon eller stän-

Vi

obsenrerade

att

med

ka ner dem fötmedålst

ortsbor-

ett

na vandrade omkring i körfi- plask med foten på den vatlerna blandande sig med den tendränkta kl!i].nan.
hjulburna trafihet. Det var
ganska stånkigt, och väiigt\ri kom på att trottoarerna Posten
Vid en eventuelt inskrdnknlng
i Kinnarp doldes under avse- i driften på bandelen FalköPing*
värda snömas,sor ditlagda av Ulricehamn behöver Posten större
i Kinnarp.
pas,serande snöröjning:sfordon. och bättre lokalernu erlrjudits
Postdlrektionen har
Detta stärnde såtillvida med ått hyra lokål i en tillbyg$lad till
fastigheten Hassla Västergärd
iaktagelser av ort,sborna.
t.ea
Minnesgoda. sådaua berätpostdirektionen tar sluttar att den extratjocka vita IisInnan
ställnins till detta erbjudande
vintedållen över <leras trot- bäeär ntan i sklivelse till konr'
i 9rökind att
. to,axer först var myeket vac- | munalnä*trnclen
kommunen skall fråmföra sina
mYcket
än
om
samtidigt
ker,
Av den frarnlagda statistikerl
synpunkter på en flyttning åv
opfaktisk, i synuerhet vid fot- posten till angivet läge.
rörånde verksamheten under 1968
uuu
posf,ansf,alter4a iI KinnarP
-rl'urrrär'P och
vld postanstaiterna
vid
gångares möte med mastiga
Slutärp framgår följande: 1967 fofdon av exempelvis tYP snöparentes.
Antalet
års siffra inom
utlärnnade rek. I". 79,5 (756)' s. i röjningsbil. Numera år de På
gF
406-'(512)":ass" brev och: Paket K.
tidttodierna hbpade rnaterial' i
6 (?511 S.'zz (20),'vailiigå palret massorna mycket smulsiga
K. 1.564 (1.48e), S. 8e8 {893), och oväna att se på.
brevpostförskott K. 1.005 (1.141)'
tr'otbollstråniag fredag kl 19 i
S. 520 (519), paketpostförskott K'
under Centralskolan, KinnarP. Efter
har
Kinnarpabor'a
686 (?81), S.'375 (417), utbetalaeåclana förhåltanden kornmit
cle barnbidragsanv. K' 310 (368)'
på att det kanske vore lika träninrgen ka.ffe i samlingssalen
S. 200 (201). folkpensionsanv' K,
Sturarp galt -64.
1.682 (1.678), s, ?17 {656)' Po6tbra om de kunde trajikera sianv. K. 268 (269), s. 991 {1.161},
na trottoarer s.om fordonr
utbetalningskort .|K. 3.553 (3.37?), II ":..."."""::'
e
1 Ale r1
il. återbetalnings'
årorhrorqlninss- | Stället för att Valfdra Sin Vä
(.717),
S. 1.636
kort I{. 270 {257\, S. 88 (114)'
i körfilerna och därvid
Under året inlämnades i Kinn181 ltill b4.190 kr {46.431) i Kinnarp
årp 156 rek. (1991, Slutarp
-5.3881ä;;it;.t58
(eb1), vaniisa paket K.
kr {24,61?) i Slut(4.314), S. 1. 703 (1'772), ass^ p&- | arp. Poststationsklass för Kinnarp
ket K 2 (2f

Poststatistik

från Kinnarp
och Slutarp

I

|

I

l

I
I

j

$IUTARPS

1

meciarbetare pastor Carlsson, .Asta Johansson, Evelina A.ndersscn

sanit nyvald Jenny 3'reden frårr
tTög i Äsarp. Föreståndårinnor
för syföreningen är E,cter Johansson och Augrrsta Abrahåmsson.

I birlrå,g beviljå des till

Äs-

a1'ps :'nissions örsamling 2.000 kr,

försan:lingens söndagsskola, 500
kr, SAM 200 och VMF 100 kr.
Till de senares år'skonferenser
vaiCes ombud.

OfferCagar för byggäadskassaR

siiall håilas annandagpingst såmt

i oktober. I övrigt
bl. a. tältmöten i hör:
ji:n av juni, skördefest 12 oktoi:er, rnåndagskvällsmöten siutot
okt.-*börr:an av november, satr;t
missionsfö.rsäijning vicl månadsskiftel no:,'.-*,dec. Vidare drogrt
'1et upp några, rihtlinjer föf detr
sista söndagen

plåneras

regelbundna verl{samheten. Be-

höv)iga leprrt'ationer av ntissions-

husct beslutades. Sist tackade
Nils Eva.ldsson fiirsa.mlingens
medlenrmar för deras insats i a.r*
hetet sant, för förtroendet de 1"1sat sin r::'clf . Folk-e Pettersson
tåcl{acle Nils Evaidsson för hans
månp,år'iga gärning som ordf. i

försanrlingen samt avslutade med
bön.

Vid llonstituerande satluranträ;
cl' inoru sltreisen vald+s pastor

ile Pi:ttelsscn emvalcies 5on1 ,:.

ordf., Este:' Johansson som irassör. XTär'thir. Wilhelrusson utsåg:s
tiJl sski^,
\ricl eLt säi:rkr'änr på söndag'x.
6fip,rrirr/lår.an ettackädps Itriis

Elaldsscn 5'iierligare och han
fick nlctta;i:I" blommor från försair'1ing.. juniorföreniirg och söir"
ctågs;.1{ola,.

PLASTBAND OCH ITYIONVARP BILLIGT

Skogsiigaretrd,ff

i

Plastmattor i atla färger och storlekar. Garnmattor
terylene. Tel. 332 98.
GöTE CABLSSON, Krokstorp, Slutarp

Y*e"* manlig eller kvinnlig arbetskraft
sökes sorn fan6rklistrare. Ackordsarbete.
AB KINNABPS KONTO SMöBLSE
520 44 KINNARP. Tel. 0515/333 70.

förenlngens motllommar i Börstig, Brismene och Kinnevetls socknar. Närvarantle var Zrt skogsägaro och på programmet stoil
sedvanliga årsmötesförhandlinga,r samt föredrag av kamrer K'
Awidsson och jägmästare A. Ilanielson från Ska'raborgs skogs-

ägarförening.SammanträtletöppnadesavGustavÅkelskog'som
hälsade tlo närvaranile välkomna och uttryckte sin fiirhoppning
om att sa.mtliga skulle ha nytta och nöje av sammanträffantlot'

kinneveits CUF
trar håft åtsmöte i Vår'humla byg'
sedan verksam- 4egård. Till ordf. r'aldes Kurt
Att leda kvällens förhandlingar mar och 277 baskrevs.
Antalet Ilertiisson, v. ordf. ove Persson'
hetsberättelsen
till
samt
utsågs Gustav Äkerskog
sekr.. llarita Ädolfsson' kassör'
selrreterare och Pressreferent medlemmar var den 3 februari,
139 och skogsarealens storlek il Ässar Karlsson, v, kassöi', Rune
Gösta Larsson.
Vartofta Sbo:s årsberättelse uppgick
-Eiter till 3.886 ha.
Gustavsson,
Roger
l

I

tävlingsledare,
val fick förtroenderådet I
upplästes och godkändes' SamtiGran- i Adolfsson, studieledare, Sture
Yngve
utseende:
följande
LarsskogsinsP.
meadehde
did
Oisson, Programledare sture Anson att Sbo ökat med 7 medlem- lund, KättilstorP, ord., Anders
Bergstrand, Åstätt. suPpl., Äke I dersson, Stytelserepresentånter i
Karisson, Utvänqstorp, ord., Curt
lfockev-boekey i SlutarP
Sandstedt, Sandhern, suppl.,'Gus-ll| Cp och CKx'": Bengt Nilsson' Kin'
Fölianäe mafcher sPelas i dag: täv Åkerskog.'Vartofta, odd'.; hsvefi nel'eds Cp, Rut Gustavsson, Kintot. i3.go:
Johansser\ suppl., Insemar rErik$r ll neveds CKtr', Änn-Charlott GusBil och Motor-Jordbrukåre
son, Kinnarp, örd.. Stig Karlsson' ll to,vsson, Vårkumla cIlF, och Jån'
Möbel-ÄsarP
Vartbfta, suppl., Ivan Gustavsson, ll
Vårkumlå CP.
Diverse-Vallhaga
Kinnarp, ord., samt Gunnar ll Erik Gustavsson,
Kretsorhbud Rudolf , Adolfsson'
Söndae kl. 10:
Hjortsäter, KinnarP, suPPlll
Diverse-Jordbrukere
Ett förslag framkom ått Sbo ll Ässår Karlsson och Ove Persson.
Åsarp-Bil och Motor
skulle anordna en resa för att be- ll Ett 60-tå.1 medlemmar har anVallhaga-Möbel
se Vänerr$onens sågverk i Bil- ll nriilt stg till den danskurs som
CUF i
Iingsfors och mötet beslöt att li årordnas av Kinneveds Bröder'
Kinnarps rnissionshus
under- li Centerlokalen i Kinnarp.
skulle
Larsson
skogsinsp.
det
Söndas kväll kl. 19 blir
söka intresset och försökå ordna ll na Kurt oeh Gunnåt' Äugustsson
offentligi möte under medverkan en bussresa dit i månadsskiftet ll är kursledare och kursen startaav evangelist Ing-Britt Ekblom- maj-juni, Då inga fler frågor de i onsdags.
I

I
I

I

I

Nilsson, Pastor Göran Caflsson togs upp lörklarade ordf.
för-ll
-1t

rr"?arinää"r'u

avstutaaå

samt

till jägm. Da-;
nielson. Denne höll ett initierat
anförande om beskattningen av

överlämnade ordet

nöxtxu
I
I

I

I

Betr. vinterns gång
I centralorterna
Genom ett sammanträffande
som vi gärna noterar kom en snairöjning i gång i Kinnarp strax ef-

ter en

k&merapromenad genom

och

6lz-fr.

Lediga plaber

å'rsr'nöte

Va,rtofta Sbo ha,r håIlrtr 6""-6*e i Börstigs bygttegårtl' Ärsmö'
tet var sarntittigt en skogsägareträff med samtliga Skogsägall

med flera.

ylle

*/z-6.

Börstig

med Vartofta Sbo;s

i

det enskilda skogsbruket både vid

I

I

I

KINNEVEDS
Skytte. och Jaktvårds.
föreningar

köp, tillköp och försälining av
skogsfastighet samt ställde slut- ånordrar pris,utdelninå med
Iigen Skaraborgs Skogsbyrå till dans lördagen den 8/2 kl 20.00
förfogande vid uPPrättande åv de- å Pensionatet, Kinnarp"
'öf,iretsen"
klarationer och utredningar för
lösandet av skogliga skattefrågor.
Efter kaffedrickning talade
kamrer Arvidsson om nödvändigheten av kontinuerliga leveranser rerade

virket. Dessa skaaor ter i I
både på timmer och barmassa- skogsägaren på ett eller annatll
ved och att det från vissa verk sätt betala. Kamrer Arvidsson ll
framförts krav på långt gående framhöll även betydelsen av attll
leveransplaner. >>Det gäller att skogsägarrörelsen hade egna in- ll

Kinneveds CKF och
Kinneved-Brismene CP
gemenrsarnt årsmöte i
Stiftelsens lokal, SIutarP, måndagen den 3 febr. kl. 19.30.
Kinneveclrs bygdespelrnän medverkar. Utlottning bland när-

håller

varancle medl.

All,a medl. och övriga intresserade Centersympatisör'er hälsas välkomna.

gtyrelserna.

ta

UI SOKER EN
F'öRSÄLJARE
Lill ett av våra distrikt. Egen
bil oc hordnacl ekonomi förutsättes. Skriv några rader till
JöNELL & LENNARTSON AB
Papper & Kortvaror en gros.
520

45

Slutarp.

4t.(1.

llåkan Karlstedt

till Slutarp
SlutarPs

fått klart

IF har i

clagarna

meal en sPelarförstärlrning. Det är KinnarPs IF:s
Håkan. Karlstedt, som nu skall
gå över till g:rannen i kontrlunen, Z5-årige Håkan blir sPellilar på två månailer' nb-6Q,.

vi företog härom nedbringa lagerkostnaderna På dustrier och inte helt behövde lita
vid det- alla sätt>, sade kamrer Arvids- till de privatägda industriernå. Inta tillfälle att de hopade snömas- son. Nu konsttorkar allt fler såg- dustriplanerna är nu att fördubbsorna längs gen.omfarten var illa verk sitt virke så att ej avverk- la kapaciteten vid Billingsfors
medfarna av ålder och vägsmuts. ningstiden spelar någon roll. Svå- samt byggandet av ett plyrvoodVid fenna nyliga snöröjning righeten att inrangera de själv- verk i Otterbäcken. Detta är reframkom trottoarer längs genom- verksamma leverantörerna togs dan beslutat och i framtiden är
fartsleden. Ortsbefo kningens ti- också upp och det talades om må- en sulfatfabrik i Vänerregionen
slutarps mlssionshus lk-5\'
digare lämnade uppgifter om att nadsvisa avräkningsnoteringar, ofrånkomlig. Var den skall placeSöndag eftermiddag Predikar i
det funnes trottarer och gångba- där priset på virket skulle be- ras är dock en svår fråga att lömissionshus Pastor Sven
Slutarp5
nor i samhället måste sålunda an- stämmås av vilken månad det an- sa. Ällt detta skulle kunna finanAndersson, Huskvarna, tidigare
ses bestyrkta. tr'olk på orten har mälcles klart till mätning. Det ta- sieras om det satsades 50-60 kr
pastor bl. a. i FlobY. För sång
nu, om iin något ovant, börjat be- lades även om att de drivningar per ha produktiv skog:smark i enöctr musik svarar Kerstin och
gagna sig av dem.
skild
ägo.
som gick i Sbo:s regi skulle förTorsten Persson, Vilske-Kleva. I
I Slutarp som rhåste nämnås söka
En
smalfilm
om
sågverket
i
jåmna ut leveranserna. Det
mötet uppbäres offer för Svenska
jämsides med Kinnarp
de b{da gäller att kapa av toppen På an- Billingsfors visades därefter och
Alliansmissionen medelst sParorterna utgör förstäder till varann mälningarna under mars månad. man retade på så vis aptiten för
bössetömning och kollekt. 'K}'n* ligger alltrrjämt mäktiga plog- Samtidigt betonades att delanmä- ett besök där.
är SAM:s offer'
vallar längs genomfarten. Orts- lan till mätning skulle ske för Mötet avslutades med att skogs- delsmässodagen
dag. Pastor Göran Cårlsson medbefolkningen uppger likvisst att att medverka till en spridning av vårdskonsulenten G. Gustafsson
verkdr i offerhögtiden.
här döljer sig in.ga gånglranor un- leverånserna. Det är nämligen framförde ett tack från,de närder snömassorna. Dessa inkräk- omöjligt för mätningsföreningen varande till Skogsägarföreningen, Examina
h(å6q.
tar iindå på det begränsade ut- och sågverken att klara en sådan sorn stod som arrangör, och hophar avlagts
I'il.
mag.-examen
rymmet mellan villahäckarne.
anhopning på kort tid utan att pades också att det skulle ordnas vid mat€rnatisk-naturvetenskaplidet blir skador på det sent leve' något liknande på fler platser.
ga linjen,iid Lunds universitet av
bland andra Anita Göransson,
samhiillet som
dagen.

Vi

konstaterade

Frökind.

-rdes

RöKtHD

lda

iän

i\=

fifu-$4'

I

innevod-Bris
-Brisftlene Cp o{
och
l-Brisftrene
lKinnevor
(QKF-avd.
Kinns rsds
ods QKF+
vd.
Kinnevsds
har
på
[r haft
års
årsriröte
haf b årsdröte
å, sl

färden i egna bilar till Tiarps'g
t! hembygdsgårO] aar auO. t aitoå- l Besöksförbud nå Frökintlsgården i
nades av värdavd.:s ordf. Kerstin I pa grund av Hongkonginflueni

Gustavsson.

Gott kaffe

servera-F

I

san hår besöksförbud

;ldes, en vaeker lJucia-tåblå -up.1l' linföfts på
ll ftiroes. Kinnarps bygdesPelmä
llsrrelade och allt var trivsamt ord-l

tills

På grund av
sjukdom i familjen

|

vidare

I

Frökindsgårclcn.

s

undanbedeis

llnat.Hernt<onsuient fru Ljungmanl Georgsson 4, Gijsta Andersson
I har fOrelast på en kursdag överl 3. Möbel: Lars Westerberg 2.

all ev. uppvaktning

på min födelsetla,g vänligt men

b€stiirnt.
höpa I Conny Qvist, Staffan Nielsdn.
och
Ingrid
Andersson
il bättrer:"
I
Sven Arviilsson, Slutarp.
.stiftelserr$ lliiåiiä'"ro^åä-'"t';;;"'ä;i;;sii--il,roranrura,re-Bit oeh rtotor 3-P
.stiftelt
lokal
ruL4r P.
kål i Slutar
I ;lutarp.
G{z'64.
Anders'
Målg.
Bengt
med
Jordbr.:
ämnet I
iörhandlinS "år
förha.
' le
lecldes av i l en tr.irs nå E länrslätt,
lecldes
cp:s förhandlingar
Cp:s
Bil
son
Kenneth
Palmqvist.
2.
Torsten
lrsten Gustavsson,
Prästgår
Prästgårde0. iiuKvrt<a'-- stats. Märta Wil-{
Gust.
}ustavssor ,, Präs
och Motor: Bengt Persson 2,
ill ordf.
Till
ord f.. för
för år
år 1969
omvaldes lltretirssson har deltagit i en två-i
69 romva
I
Torsten
:rsten Gustavsson.
Gusti
Gustavsso:
r. övr
övriga sty- ll dasarskurs på, Ftämslätt, anord- | I(:nnet Rehn.
övriga
I
Bordtennisderby
rlseledamöter
,möter
nöter blev
lror And
blel Bror
Brof
Anders- ilnaä av Lanibn:kets upplysnings-l
I relseredå
medlem'lÅsarp-lrdbel 6-?
son,
)tr, Lennart
'sson, L
Le nnart Petterssor
Lersson,
Lars' ilt.ianst, Flera av avd.:s
I
IFI( mot Kinnarp
lof Abråhar
Sixt'en
Jixt'en L
Lind- llmar deltaser i nu pågående kur'l MåJg. Åsarp: Jonny Teodorssor'l
At rahamsson" Sixti
lolof
2. Karl-Åke Largson 2, Claesl
rchr Be:
lrg, Arne
Ar ne Olsson
Bertil fiKjel- llser i flanrskvävnad och keramik'l
och
Olr
lberg,
IFK spelar på fredag sin näst
nredl
Möbelrl
Perseon,
Thörnell.
stucliecirkel
Olle
en
samt
därav är Lars-C
rrs-Olof Ab- lldreinine->,Vår
I lander.
Lars-Olof
,nder. därav
franrlidsmiljör. avd'l Staffan Nielcdn, Lars Wester-l sista match i div. IV och möter
rahanlsson nyvald. Till revisorer ilamiret
då i Oilenhallen lokalkonkurstartat en vävstuga, där a'llal berg.
t valdes Herbert Ändersson ocll illrar
I
damer i kommu- |
llvävintresserade
renten Kinnarp,
Lennart
Persson.
Distriktsotnbud
a
i
blev Lennart Pettersson och Sven ilnen kan fa fillfiille att komma I Divorso-Vallha.ga 3---6
l'ör båda lagen har matchen
Andersson. Till ombud till lands- lloch lära sig att v61r4 svf1i6,1e ss,-l Målg. V+dlhaga: Gösta Ek 3, ingen större betydelse, då IFK
gardiner
2,
Jan
westermark
Anders
trasmattor.
ker.
såsorn
i
I
I
tingskretsen utsågs Bror Andersendast skall bevaka sina DositioI Lilrdstr,öm, Diverse: Thomas ner
v son, Rune Fredriksson, Gustav ll*. *.
mitten
tabellen och Kinn:;
Kjellander och Bengt ARdersson. ll vio rlet genlensåmmå -keffe- i Pettersson 2, Roland Moberg" I arp iredan äravklara
för nedflyttHarry Lagerstrand, Daniel .A,bra- llsrrmkr'ä,met som fölido medv-erka-l
I
ning.
hamsson, Karl-Ärne Ada.rrsson, i lde Kinneveds bygdespelmårr' lÅsarp-Bil och lfotor il-s
IF K tar därför tillfätlet i akt
Sixten Lindberg, Ivan Johansson llGunnar Karlsson och John Kar{s-l Målg. Åsarp: Ingrar Petterssoul och prövar
Conny Hermansson i
I Z, Lennart Pettdrsson, Olle A-lag;ssanrmanhang
och Elldor Andersson valdes till I i son.
och laget får
Karl-Åke r'arsson' r3il
landstingskretsombud. Till leda- ll*urrrr,**"o*teua i Kinna,rp
och Motbr: Bongt Georgsson s I därför följande utseende: Ärne
mot i CKF:S styrelse omveides | | Frökinds kommun ''"äåt r""* Ii lft*""]t'
Ove Nilsson, Conny.IIerHiiding Våring, i Kinneveds | | Arrs om starsbidrr- ?ff"Ir"rt Jå: I p".,"sT"r"*"on, cusrav n.rutj Johnson,
r9/7-5q .
mansson.
CUF:s styrelse Bengt Niisson och llSet<tera utbyggrad av vatten' ochl
i Brismene-Börstigs CUF Arne
*;gg-gg'g;t*lri"u

l,ämnel ;,Kunåa rnera

I

I

I
I

1

I
I

I

|

1
1

I

ri:

:1,

i

I

I

I

-lt'
1l*rt1å*rm:
Lru'r

Andersson.

** |
|
Efter förhandlingarna företogs | |
I son 2, Jan Ändersson, Roland I
utiottning bland niirvarande m€d- I I
I Mouerg. Kurt tr''ilipsson. Jord- I
lemmar. Vinnare blev Bror An. i I ttinnarps N1'o-föreniflg
dersson, Ledsg{rrden, och Elldor | | natter årsnröte på Nya pensiona. I brukare: Bengt Anderssotr ?. I
å"å{äg:lä:

RöKINS

Ove Persson, Kurt Adamssou'
Xinnalp, i nrorgon. fredaglltut,
|
Hockey-bockev i Slutarp l:rtomt-r'uttlta'ga ä--.4
telse kao noter&s att fyra proto- I I
1 ltatg. Möbel : l,ennart Echerlici Ljusstakar i gåva till I{inneveds
kollförda möten har hållits och llV"urt"goJtrsarp 2-ä
kyrka
att avdelningen har varit repre- ll Målg. Äsarp: Ingrar PeLterssonl 2, Lars Westerberg 2, Conn)'l
I samband med Kyndelrrässodaseuterad på samtliga distriks-, I I 2. tennart' Petierssorl Ingvar I Qvist. Vallhaga: Anders wesÄhlqvist, olte Thörneil" Vallha- | termark 2, Jan Lindström 2'
gens ljusmässogudstjänst i Kinnelaodstingsvalkrets- och t<onrmun- |
Ek;
Bergman,
Gösta
ga:
Leif
krekstämmor. Medlemsåntå,let i 1
veds kyrka överlämnades som gåi
I
var vid årsskiftet 86.
va till kyrkan två nya ljusstakar
TabeU
och Motor-Möbel ?--4
CKtr'-avd. onrvalde till ordfil"
till frarirlidne !'erdinand JohansMålg. Bil och Motor; Bengt Åsarp
?51132*1S11 son, Slutarp, minne av dennes
rande Mårgit Andersson. Också
10
650126*23
Diverse
de övriga styreiseledamöterna
syskon. Ljusstakarna placerades
g2'*27
Andersson, Lillegården.
Ur 1968 års verksamhetsberät-

I
I

|
I

omvaldes, nåmligen MäIte Wilhelmsson, Ingrid Olsson, Ingrid
Adamsson, Ulla Karlsson o. Ruth

Bil och. Motor 7 'å L 3
Jordhrukare 6 3 0 3 26-*-24

KINNARPS
NTO.
förening

Till ledamot i Cp:s sty'
relse valdes Astrid Thörn och i
Persson,

Vailhåga
Möbel

CUF:s styreise fnga L&rsson, Re'
visorer blev Stiaa Gustavsson oeh håller årsmöte på Nya Pensio-

Dagny Silvander,

kretsombud
Märta Wilhelmsson, Elly Anders-

natet, Kinnarp, freclagen

den

son och Kari:r Hjortsåter, dist- 14 febr. kl 19.30.
riktsombud Thyra Thor och Ing'
Kaffeseryering m.m.

rid

Olsson samt studiesekr. Mar'
got Pettersson. TilI tävlingsiedare'
valdes Tora -A,ndersson oclr fiil
kommunkretsombud Eva I{arlstedt, Märta Wilheunsson, UUå
Karlsson och Dagly Silvander.

Ur

Alla välkomna!

att tio

lemmarna hållit

ett

inledningsan-

En studiersa till Småna Lorentz' hem i Burseryd, besöktes, har företagits. Fru Lorenlz visade sin kryddgård o-ch
bjöd på kaffe i det skolmuseutrr
hon inrett i gåfdens lillstuga.
Kryddgården var sårskilt iuhressant för de CKF:are som låst fru
Lorentz studiekurs >Krydda *
förande.

läkeväxt och trolldomsört>. Stu-

arps

i

KinnKontorsmöbler, Kinnarps

Textilindustri oeh Fålb:fgdens \,?veri Ä8, Slutarp. Distriktsorgåni-

satör Gunilla Ändrde har medverkat vid en familjefest ocir ytterligare en familjefest har anordnats tillsammans med Tiarps
QKrl-1vo" Vid Lusqe-tiden ställ-

Vid gudstjänsten ledde Anneti
Johansson, Halsarp, barnens ljuståg till altarct, där barnen läste
bibeltexter och psalmer samt

gångeD;

540122-128 sjöng sånger.
Åsarp
Dlveise
540123-148
Hockey-bockey-spetet
Bil och Motor 6 3 0 2 25-19 6
Jord,bnrka,re 52 0317-15 4 {.iirdag 13.30
S?0316-294 ' Möbel-Åsaro
Vallhaga
*
5nR514*trfl
Möbel

Besöksför,bud gäller

tills vidare på grund

Faökinils socialnämnil.

rr/z -64,

Klerllarp BING0
onsdagen den 19 febr.

(OBS. dagen!)

kl

Vi hälsar alla hjärtligt

19.30 på Pensionatet, Kinnarp.

till

en-'n--F-btrrge[väll,
dår Ni på dubbelrail och full;bricka kan vinna pres,entkoit.
Specerivaror utgör vinst på enkelrad.
" :,.IOtr{EtsBFICKAN värd,l"l0:- vid första, spelet.
.

vä'll<omna

,., . .," . öVERRASKNII{GAR
,l.

Y---'--

Städ,biago, blornstaf,ett, språngbingo,

Vallhaga-Bil och motör
kl. l0

I Söndae

II

Divei"se-Vailhaga

Åsarp-Jordbrukare

Möbel-BiI och motor

a.\r infl'uehsan.

laud, där bl, a. författarinnan An-

diebesök l'rar också gjorts

koherde Henning Ander.sson, som
också tackade givarna för gåvan.

Tabellstållning efter törsta, om-

Frökindsgården, Kinnarp

protokoll-

fördå möten, förutom två st)'relsemöten, har hållits. På samtliga
niöten har givits utrynrme för en
politisk kvart varvid en av med-

på altarbt och invigdes av kyr-

6
4
2

Diverse-Joräbrukare

1968 års verksamhetsberät-

telse framkom,

Styrelsen

720522*39
?10621*39

1

$doviffiarps
lf,.

Christer Claesson
går till Kinnarp
Christer Claesson, framgångsrik anfallsspelare i Åsarps IF, skall pröva på div,
Iv-spel i Kinnarp. Han blir
spelklar på två rnånatler enligt en överenskommelse, som

i går träffades
oclr Kinnar:.

mellan Åsarp

6lZ-64,

zf/L-6q.

@@@

I{.i,runarp hesegrade Floby
Hockey.bockey
i Slutarp
asarp-mOnet f-S

Nyföraiiru gludde,

En rekordtidig \råirprerniärinnebar fotbollsmatcht'n Kinrrarps IF-Floby IF pri El<vallen i söndags. Båda lagen stäildr: 111vp nreil en blandning av A-B-Iag på ett Yintrigt planundcrleg, merr då plnnen påfiirts grus under pausvilan kuncle andra halvlek spelas under någorlrrnda betiugelser.

Åsarp: Karl-Äke Larsson 2, J.

Teodorsson, Cirr. Cla6sson, I.
Ahlqvist, G. Rylancler, självmål.
Möbel: L, Westerberg, S. Niels6n, Conny Qvist.

BYTASBILAN
:I VÅB BILIIALL

Jordbrukare-Diverse 4*7
Diverse: K. F'ilipsson 2,

66 fiää"*'i"'t

7.600

*'

5.600

ff:?:ååf

S.-O.

Johansson 2, J. Ändersson, R.
Ändersson, Il. Moberg.

EXEMPEL,

66

Jordbrukare: K. Palmkvist
Bengt Andersson.

3,

Xrilske-Kleva BK ocliså gjorck
debut i cliv, IV-klubben, och sorl hålier årsmöte i skolerJr, Kinnar.p.
ch spelacle lovande och var lrett tisdagen den 4 mars. Major A.
dr.erlägsen i luftrummet, ser Lindahl, Skövde, berättar om och
I{innarp ut att gå mot en ljr,rslvisar bilder frå.n Bia.fra. Dessutvår. Flemming Torstensson ble.r om metiver.kar bi. a. Brift-Marie
också'målsk-vtt och Kinnarp krul- Karlsson. Slutarp, merl sång och
rle öl'ertygande vinna med ?--1. musik.

Bll och Motor-Vallhaga 6-2
B o M: B. Persson 4, Kårl-Åke

Ung 2.
Vailhagå.: J, Lindström, Chr.
Stenkvist.

Äsarp-Iordbrukare 5-3

Åsarp: Jonny Theodorsson

Irigvår Ählqvist, Christer

65

3'Ti,i:fd'

7-I

*' 7.900

63 H#oo
SAMTLIGA BILAR
SKATTADE

FöR 1969

AB KINNARPS

BIt E MOTOR
Tet. 05151332 62, 332 92

son, Lennart Pettersson.

2,

Claes-

F

Jordbi'ukare: Kenneth Palm-

Diverse-Vallhaga rv.o.
Åsårp
Diverse
Bil o. M.

.8 1å

7
7
3
5
7
8

f.

i

]

i fi.edags sitt

namn

44*25
35-27

15
74
11

KINNARPS MISSIONSHUS

t/{z'6q"

45-35
951
33-36 6l
830
OBS. tiilen! SöNDAG 16 ))SöNtr)AGSTIMhIEI{).
24-45 4l
920
Göran Carlsson m.fl. medv. Duettsång.
tl
30-53
910
Möbel
Serien 2y5lrrtas instundande l{nut sven€son-besöker Slutarp
veckoskifte då fötjande matcher vid möte
KINNEVEDS
På söndag kväll i
spetas:
' Slutarps missionshus talar. den

Jofdbr.
Vallhaga

kr. 14
Diverse-Åsarp

kl. 10.30
Bil och Motor-Diverse
Jordbrukare-Möbel

Söndag

finns båtle en snitslad milbana
och en 2,5-knr-bana. På söntlag

|,uttra R.LF-ayct-elni1Ä

Diverse

Vallhaqa*.Torrlbrukare

Kinnarps IF:s friidrottssektion är'ansvarig för de skidsPår
som utgår från Hassla' Här

tur med i

denna mat.:h. håller årsmöte i Byglegård'en pa
rrnen det må vara en tröst ai.tlfredag. programirröf upltar tt.a. i
qvist 2, Bengt Ändersson.
gjordc
något hedersanr:narelföredrag och uilottning.
'rran
Bil och llf,otor-Möbel ?-G
i
I
än vad som nu speB-|
i
B o .1\t: Gösta Ändersson 3, B. r nrotståncl
lrsinralsifffor.'F.ö-r-årcts.först.-rJrrömnasModerataSamIingsGeorgsson 4.
svaratie Hasse Karis- | parti
Möliel: L. Eckerlid 3, L. trVes- iFIF-mul
son.
högerför.ehing ändla_ j
I
IldeI'rökinds
terberg 2, K.-G. Ähl.
,
--1_vid år'smöte
in11en

I

LiiXTjp:^"il*T:l::':-,j:t:^"9':
kände förkunnaren missionsföre-

Lörcrag

SnöstjärneproY
i KinnarP wlz'ffi'
Start i Hassla

loby hade sr'årt att utnytija

målchanserna och skotten var clet

r

I

I

ståndare l(nut Svensson. Vidare
iI ;ä;ä;ä'Käiii'is.;åÅ1äil"'ii
medverkar pastor Carlsson
j| *^r-.^-t--.,
Carlsson och
|

m,fl. socknars

I

T{INGSTFöRENTNG
sangare.
";;;;;;
l"*"b--''
m,b.p.a. har orcl år:ssammanträtl
farre jordbruk i Kinneved
Kinneved
de å Björkhaga, Kinnarp, den
ira"ru
I
Av statistiska centralbyrans
centralbyråns s)utsh.rt. 8/3 1969 kr 19.30.
I
rapport från 1966 års allmänna
jordbruksräkning framgar att
Ärenden: Enligt stailgarna.
I

I

I

I

|
I

antalet brukningsenheter om var.- |
I

@IiffifläHry*ffiH#i
\:/
zlc-m ililffi'ä
dera mer än två hektar åker i
Kinneveds församlins. minskat

I

Styrelsen

I

från g5 vid föregående.iordbruks- |
t'äkning ;ifi'ä"11å"i".*""siiJ5l
till 84 vid den senaste.

Av d.q
de nu senåst
senast kvarvarande
kvarvårande
missionshus
| å_"-.,
ARSiWÖTE
på 2.1
4 eå
eftermiddag inbjudes I brukningsenbeterna var a
Söndäg
trlir
14-16
och
mellan 10-12
nek[ar.
hektar.
]4
l4
på
"t"
yd
5.1-10,0
5.1_10,0
d,r-avru
en ))Duuu4E;sLrrrr>Söndagstim- [ 11..0
""':--''
Ltll ell
allmänheten till
allmannelen
I med Kinneveils Föda Kors hål,-ö'u
nektar,
det prov för Snöstjårnan.
21 på
10,1-15,0 hektar
Pt 10,1_IS,0
me>> i Klnnarps missionshus. Det llgkta:' -2,r
les tisdagen den 4 mars kl 19.00
14
på
15,1-20,0
hektar.
hektår.
hektar.
pastor
19
r9
på
oå
me<lverkin av
Göranllf
blir medverkan
-n1^rs'r=30,0
-Pa^^rc'r.1o'u
20.1-30,0
i
Folkskolan, Kinnarp.
hektar,
på
11
30,130,1'
Carlsson m. fl. från Åsarp,
139'1
.39'9
DU,u hekta.r
ne]{ta.r
och 1 på sb.r*roo,o
b0.1*100.0 I
I 50,0.
IVIajor A. Lindal, Skövde, benektar.. ;."
hgktar.r...
SLUTARPS
i orct och bild om Biafra.
totäla
rät1"ar
åkerarealen
ilonrJ
_
-..Pen
KINNEVED S pastorat l r**ål'.r,li"Jå,1"
rorsåmlingen
var
1966 1.696 T:f;
hek_
Sång
och
rnusik av Britt-tr{arie
MISSIONSIIUS
".l\iåäå::iåk
tar, varav 1'242
1.242
hektar brukades Karlsson, Slutarp,
Kyr.koh. And,errs,son är semes-ll]t,-"1t-1
av ägarna och 444 hektar l,ar
Söndag kI. L5
terredig tiscr. den rs/a_rrldrs,l
18/i-*å;;.1 bortarrenderade.
il,.,*fl.XTåf;}.
Dorrarrenderade. Den
#å kultiverade
kultiverarle
I(retsen bjuder på kaffe.
FASTLAGSGUDSTJÄNST
den2412. Kyrrkoh. Eval,tl Svens-lbetesmarken
betesrnarken utgjorde 142 hekthelrt'I lll lfrll'lt(t OeSOK lllllJlider
(PRK)
ar. (pnx)
Göran Ca,rlsson m.,fl, medver- son (tel.
0327132387)
,,,t^ ta
ö' '' vrKa'e-l
vikarie-|"r.
4^
r"'' vöäLtözö
L4z-61,
,r{2-61,
I
kar.
:;;.
:^'..'..:*"
Kinnevecls Rötia Kors
Snöstjärneprov
tio"r?åä?"*'
VÄLKOMMENI $lZ-ffi.
Pastorsämbetet I i Kinnarp
I
I

Kinnarps

I

|

+

I

|
I

I

|
I

i'Jlil;l:

I

I

|

I

35 personer prövade skidspå- |
ren vid Hassla, Kinnarp,
sön- I
-vari s-öndags. Äldsta deltagaren
deltagaren var Elon I
Bloberg',
vnssta I
F_io_t9"S, Slutarp, (68) och ymgsta
Nicklas Eclcerlid, Kinnarp.
Xinnarp. (b).
iåi. I
På
hålls
nya
prov
mel- |
,ran xlockan
.lördag
14_16 och på
Då sön- |
dag mcllan 10-12 och
oclr 14-16.
14-16.
I

I

Fem öre högre literpris fo, Brickmjölk
Husmödrar klagahgpen, pu förpachningen
Förra månilagen börjado MC "leverera konsurntionsmjölk i fyrkantiga Brickförpackningar till affärerna i trl.
a. Sandhem, Mullsjö, Kinrrarp, Kättilstorp och Vartofia.
Därmed höjdes i ett slag priset på treprocentig konsurntionsmjölk motl fem öre per liter. Husmödrarna klagar. t
Ifinnarp exempelvis kostar tlen nu 102 öre mot titligare
97 för tetran. Priserna på skummjölk och filmjölli ändras
dock inte. Man säljer inte så mycket av de varorna. Affärsmännen föIjde Köpmarrnaförbuntlets rekommendationer
om nytt prissättningssystem orsakat av fördyringar i sarn-

band med omläggningen.
Underligt, tycker en del konsurr'renter, och pekar på att mjölkpriset i Faiköping är 97 eiler 98
öre per liter, trots att man irär'
har mjölk i fyrkantförpackningar. MC:s Brick jämförs nled
Pure-pack. En jämförelse som på
vissa punkter inte utfaller till

att få dit sex Brick, Falköpings
är högre och mera fyrkantiga.
De går dit bättre. Varför måsttr
egentligen mejerierna ha så olika förpackningar.
Brickförpackningarna är' för
mjuka
att hålla i när man slår,
anser fru Gun-Britt Westerberg.
fördel.
Brickens
Pure-packen är hårdare och meAlla är dock överens om att ra häIlvänlig. Barnen säger att
den gamla tetran rnåste bort. den nya förpackningen är tuff.
Fru Britta Karlsson arDen var för otymplig att handsbetar i !'alköping och måstc av
kas med.
En rundvandring bland hus- tidsskäl göra alla inköp i stamödrar ocn affärer i Kinnarp av- den. Hon har ba,ra gott att säga
slöjar att många är positiva till om Pure-pack.
Brickförpackningarna från JönEn del vill väl alltid klaga.
- min
köping. Somliga pekar dock, utatr För
del har jag inte hittat

atL direkt angripa, på nacirdelar några nacl<delar på Bricken, säman upptäctrrer trots att man sei' fru Oeis Elmestra nd.
haft Brick bara ett fåtal dagar.
Formen är bättre än Falhöping's
Fru Berit Joelsson hus- men förpackningsmaterielet är

Fru Rut Ärv'idsson konstaterade att Brickförpackningarna tar
plats som tet.ran. En för'del för handeln.
man
Når
slutar hälia ur hälften så stor
Jag vår tvung'en att bända förpackningen
det tiil
ul- dör'rfacket på kytskåpet för och man spiller klnnkar
på bordet, berät- för hälften så stor plats för.u*-llLdt33^1^j"tte Andersson
volym miölk viä t"srft;.' | *-tJä?l:1cötlands köpmannaför'
tar pensionär Julius Karls- mavidare
Köpmännen rrrasLe
måste betala
oeLaiä
virtqro kan
Lqn konstateras attII bund.
li'l":. AuP.rrrä''€'
s o n. Det är fel på förpåckning"^-"*-i..^å''-'-*.
per liter
mjöIkbilen komi'ner
tiii-?in""Ä | 2,-10
9L9 i leveransavgift
eD. fnte på oss pensionärer.
sötmjölk varJe
gång er
varje gang'
leverans
en levelans
11.30-ticlen, *i-""-i",*il
Vid 11to_rirten
Några lcve--| soLrlrJ'rl(
Brickförpackning'arna är för först virt
- säger fru Ebba Julius- rånser sker inte på riirä"å"-'- |sker' I-ltslaget På..volytn q1'r de.t:
fulla,
r,ångt irrån å'irrå"l p".it,i"' trn- | l* ?l:Tq:t"i:.10*_d^""^l.1 lltT^ l:d
s o n, och jämför med Purerirt*å. vuä-.ä;;;;ö;"- | 20 liter och ett öre om det handpacken hon som medlem a.v Do- ganga:r
- Disponent
Äffärerna i
syen re?äti*"hr'- lar om 200 liter'
gör
>storköp> av i 3'aikömus
regel- minclre än
skjuter
frå.gan
tlrlo*
iriifJr.""".,,I fl"liP,,?.I
ping. Bricken rinner över för def
Alltså.större, leterit a k e ie' r' u. s. ö"1;;-;;-1
*-- 9:-i-lllllBins'
är svår't att hälla utan att kläm- för
veråns.av.sift:l
b].
föI3'ancre:
a.
]
.i:1,^lgll_ryj""19!;
ma ihop förpackningen, Den är
Vicl ett möte i Mullsiö var I -. Någon kostradstäckning vad
för fuil.
har affärsmännen
- ett
det
ålinänt onsr.cniai" fi.;;
-iri":II FäI.: .mjölken
n-og inte,.medan-.tlet
köpmannahå]l ått ila; ;l
I {a.lköping
l;Ltt att arbeta rned
ae3- ng-n\-!en-i-{jnl'
Att r.i".åi'.u'lio I i1 laltre-1e
Vi tar mer för mjölken nu dalsleveranser.
S-lutarq' !1ndhem, Muilsjö'
Kinnarp så >sent>' ;;;;-;
| 3r-rp,.
än- tidigare för att inte förlora nåi
varlorra ocn
Kättilslorp. Våra
och r'-a
a.tt brilen
trriten fn'ån
fh.ån Jönkönins
.r;nr.ii.L" I)ä,f
t.il II Vartofta
att
på den, säger köpman Gunnar Finnosrekommendationer
rÄh-.e^
{--*
.';-i-^^;:[
Kinnarp
tänsre
rram
i'
kä'.;;;Wilgotson. Bricken är dock mat än den hade duri'"ui"i"i I :.1::::-l^u"tl:,1u1_*.^__:!y:t.l?:
Oa
| _exempelvis
.att . köpmännen .får
stapelbar och mycket lål.t och
lassu .till sju öre..per liter tre'
från
Götene.
I
bra för oss att arbeta med. I'olk
_ Det var intressant att hö_ | procextig. licnsnmtionsnrjölk, om
köper falctiskt lite mera. iin de
ra
att Brick skulle vara för miukl han betalar 10 öre i leveransavgjorde tidigare. Nyhetens behag
i pspperet. En sak är dock kiar.l Srtr' -,
kanske.
självfallet ett
år mera fatgranierjie: å, | - : Idealet vore_^
l'ruarna Rut Arvidsson Bricken
för handeln och
Pure-packen
garrei
t
ao
;.
ui.
1
{?:t,,iryöpspris
arbetar
i
Astrid
Kling
och
rasL utförsäljningspris,
likaså fast
uLrorsarJll]rgspns'
staoliig i kylskåp
kvtskån ä.n
r.urÄ*1r," II ett
och l:anrleins
:lt_,li"i:-?,
Ärvidssons affär. De intygar hur stapling
täg:""
ombudsman Ändersson'
nariteråg.
Fire-pä"rien
dl'r;:|
ä;
Fru Berit Joelsson måste bän- lätt det är att arbetå med Brick re i inköp
Någon j"ur
rurl'
som artrur
anförde
atl Dr
l3rickue örL
inlröh per
ner 'tifprfärn""r.iir.l
literförpacl(ning
1] i:,"11.
da ut dörrfacket innan hon fick jämfört med tetra. Den tar unge- fOr meierierria, ett ftiine.UanC-e | ."
förpackl:ngarna
träffade
läcker
I
I'orts. på sid.. 13
plats med önskvärt antal Brick.
sonr hdrger samman m.,r iåi'- I li ilt: Konsuient:'Gerberg understryker också. att",ftirpacknir8arhåliar åt en
Hon säger:

sexpersonel'sfamilj.

mjukare.

pacl;ninge-ns

hårChet.

rrry(
hållbara. Att en
är mycket
._ Dct
cä ryar hr
hr' na
T)ef ör
ciÄ1rl.1qrf qäda?
är sjäIvklart,
'rd ar
Gerberg,
ait rdC satsact'e pTä'i"i, P.-i:,\ t gl!-t'fl på 6'000 liter gick

på att. den av
i klätn.
fylls utan
, P.,lt"1t-f"."Puckningar
i motsats till Purefur$oqlatt
D. :!uplas- sedan på pap!P3:T'
i kartonger. Från
PIi:|",i- o"h
handeins
sida understryks att
upp.
variationer ar I ly:d:1.1" är de första som rör'
- Mjölkprisets
mycket
komplicerade ;;;.p;l I vid själve förpeckningarna'
-

i ställei'rör pure-pack,-.ä; Ä;inar ett någor säfrre är-otroui*rri
utby'te. Desäutom maste- vi ,i: rr.tionaliseringssynpunkl ir"
"ii "nheuigt s;'stäm. öet år orrs"ritt
l"te värt iel att mitlrrprisåt gåCt
mellan många-faktorer säger om-

|

:?-1q:1"1'iqdde
ollc\:lr?l9eise kom

Kinneued CVfi-wuasture
Kinneved

blev

i

t

juniormästare

hord,tewnws

/z-61

,

inom Centerns tugdcrmsförbund
efter att i finalen ha llesegrat
Elangelösa med 6-1. Detta var
Kinneveds andra mästerskap i
denna klass. 7967 besegrades

i finalen.
Gunnar Samuels,son-Göran
Lundqvist 21-77, 21-15; Jonny
Nilsson-Ingmar Johansson 1921, 79-21; Jonny KarlstedtErik Andersson 21-11, 2t-11;
Sventorp

Resultat: (Kinneved först)

Gunnar Samuelsson-fngmar Johansson 20-22, 27-77, 21-19;
Jonny Karlstedt-Göran Lundqvist 21-J"8, 2I-17; Jonny Nils-

son--.Erik Andersson 27-77 22
G. Samuelsson/J. Kartdiedt

-20:
--4. Lundqvist/I. Johansson 2422, 21-!9.
Kinnoveds RK-krets
håller årsmöte i kväll i folkskolan, KinnarP.

|

I
t

I

|

Kinneveds CuF-mästare: Gunnar

och Jonny Nilsson.

I

vrlJ

^ bQ

Kontorlst

Gatuasfaltering i KinnarP
och Slutarp för 350.000
!'rökinds kommunalnämnd har stadshus inom kommunen. tr'irhållit sammanträde. Den bordlag- man hade samtidigt anhåIlit om
da frågan om anslag till studie- dispositionsrätt eller köp av 8-10
cirktar bordlades på nytt för att st. tomter. Komnrunalnämnden

erh. omg. anrställn. för orderutskrivning samt or'dennottagning'

AB KINI{ARPS KONTORSMötsIER
KINNARP, tel.

1

I

undersökning skulle göras hur an- treslutade, efter tillstyrkan av
gränsande kommuner trehandlar byggnacisni{Gnden, att för'eslä
densamma. tr'rån Postdirektionen fullmäktige försäljning av tio
Byggna<isnämnden hade
i västra distriktet förelåg skrivel- tomter.
se med begäran om Yttrande be- gjort framställning om ett anslag
tr'äffande ändrat läge för Posten på 25.000 kr för utbyggnad av

ÄB KINNARPS KONTORSMöBLER

erbjudande

Extra billigt
Herr- o. gossbYxor, r."estartiklar i kraftigare kvaiit6er,
arbetsskjortor, gardiner, )a-

kansväv,

crimPlene-tYger'

fyncl, restgarner och andra
ga.rner'

KINNAFPS

IIANUFAKTUB
Tel. 331 34

KINNARP, tel.

nän'rnclen

bli taget ur till fullmäktiges för- de

byggnadsplanen

Pä

Hassla,

Kommunalnämndens och hälsovårdsnämndens ordf' lämnade en

Kommunalf ullmåiktige hade läm-

nat nämnden och kommitt6n för
tillstyrker.
Ägarna av fastigheterna Slut- utredning av frågan 6vn uPPföarp ödegården 1:7, Slutarp 1:36- rande av en samlingslokal i uPP3? och FastarP 1:4 hade hem- drag att utreda kostnaderna samt
ställt om utbyggnad av det kom- söka statsbidrag. Nämnden UPPmunala va-nätet. Kostnaderna ha- dros nu åt Gunnar Larsson, Håde beräknats till .11.000 kr vartill kan Silvander, Sten Ählqvist och
kommer inlösen åv avIoPPsPumP- Elof Rehn att arbeta vidare med
station med 4.000 kr. Kommunal- frågan.

kl'

StYrelsen

för ett sammanträffande med representanter för
Lantbruksnämnden och ägarna
till jordbruksfastigheterna Slut-

den.

Göteve Församlingsgård

14.00.

redogörelse

taktorgan med Lantbruksnämn-

i

måncla,gen den 17 mars 1969

fogande stående medel.

Vttrande.
tätbebyggelsen. Kommunalnämnden beslutade utse byggnadsI Byggnadsnämnden hade begärt nåmnden
som kommunens konlett anslag på 3.000 kr för ändring

lVästergården 2:1 öster om Ftöikindsgården. I(ommunalnämnden

i ilIönarps llossutitikningsf. kallas härmetl till
orclinarie a,llmänt särnrnanträ-

Delägarna

Tillstyrktes och beloppet föreslås

i

05 '5/333 70

SAMMANTRÄDE

tillstvrker framstäIlnin

sen hos fullmäklige.
Förelås 39 ansökninEar om bi'
drae till*ytterbelysningar för ett
sanimanlagt beloPp av 6'?50 kr,

jektet var preliminärt kostnads- arp Leclsgården 2:4, Backgården
beräknat tilI 350.000 kr fördelat 7:7, ödegården 1:19 och ödepå utgrävningar och grundför- gården 1:21. Vid sammanträstärkning 100.000 kr, asfaltering det dishuterades frågan om Lant250.000 kr. För finansiering av bruksnåimndens övertagands av
företaget föreslås upptagande av nåmnda fastig'reter för rationaliett S0-årigt amorteringslån På seringsändamåI, även hade.frågan
260.000 kr samt ett kommunalt om att kommunen skulie förvärva
90.000 kr fördelat På vissa områden; lämpliga till tomtanslas på
-Ärendet
remitterades till mark behandtats. Detta för att få
tre å"r.
j Kinnarps-Slutarps vägförening för bort ekonomibyggnaderta från

iav

vår rnaskinverkstad'

Arbetskraft sökes orng.

i Kinnårp. Postverket

likaså inl<ommit med kostnadsberökning för asfaltering av gator
inom Kinnarp och Slutarp. Pro-

v3-6q'-

Snickeriarbetare
till

I

leclninga,r till planerad villabcbyghade fått lrcL'ur115q,r
att få hYra lolial i en I geise öster om Frökindsgården.
tillbyggnad på Hassla, Västergår- I Kornmunalnämnden beslutade att
den 2:38. För Ytterligare informa- I hos fullmäktige tillstyrka beloption i frågan beslutades att till- pet, som tages ur allmänna inveskalla postmästcren i FalköPing teringsfonden.
till nästa sammanträde.
Uppgjort arbetsschema för a.nEtt par ansökningar om studie- stä11da vicl Frökindsgården godbidrag tillstyrktes. Fastigheten kändes. Ersättningen till skrivbiSlutarp, Ledsgården 2:4 hade an- trädet på kommunalexPeditionen
slutits till det kommunåla av- fastställdes till åtta kronor Per
loppsnätet och ånslutningsavgif- timma järnte reseersä.ttning.
ten fastställdes till 1.600 kr. I'irVägkommitt6n hade anhållit
ma Gullringshus AB i JönköPing
På 1:500 kr.
hade i skrivelse meddelat sitt in- om ett tilläggsanslagFramställninvägar.
titl
enskitda
av
bogruppbebyggelse
för
trcsse
gen tillstyrktes. Kommitt6n hade

0515/333 70

1r-4.
PÅ TORGET
lördag försäljes Pl,astmattor.
GöTE CARLSSON
i
]

l
i
|

I

|

KrogstorP, SlutarP.
Tet. 332 98

Aktiua ung& i Kinnarps MO
Teaterpjiis första "tageft utz -6q.

Mlssionsföreståndare Knut Svenssgn
talar

i

Åsarps Missionskyrka lördag

kl

19.30 och sönclag

kl

11.00.

Slutarps Missionshus söndag kl 19.30.
Me'clv. av församlingens sångare och pastor samt trion
Ann-Christine, Miriarn och Ulla.
VÄLKOMNA!
Vt-61'

I . . . cch

Vartofta Kinnaffil

I den andra Dkvallensmatchen slog Vartofta Kinnarp rnetl
r[-3, Planen blev till denna match på grund av efteruritltlagskylan betydllgt sätnre än den vat i första matchen. Sllelarna sats;rcle i bland onödigt hårt på det m.vcket hala untlerlaget. Matclren blev clock trots underlaget ganslia r'äispelad. ttl}-h,\.
Stig Dairlgren trörjade med att andra ha1'rr1ek ökarle Kinnar,o
ge Vartofta ledningen med 1-0, tenrpot och cfler ett hart trycli

r-arefter Bengt Georgsson kvitte- mot Vartofta-måIet kvittei"ade
rade. På ett snyggt inlägg från Ben.gt Qeorgsson. Vartofta koin
Sandblon, slog K. G. Ehn strax doek igen och Stig 5a)rlgt t'n ceh
clärefter in 2--1 för Vartofta. In- Sandhlom ökadc till 4-2 rnnrn

nan halvtidsvilan hann också >>Blecka>> avslutade med e.tt rullda
Vartofta missa en straff, vilken Bengt-Ärne Käil och fastställa
, slogs i stolpen av Ulf Leijon, I 4-3.
Kinnarpl kedja hade svårt att
komma ig'enom Vartoftas handfasta försvar. Bcngt Georg!son
KOMMUNvar emellertid ett ständigt orosmoment och på mittfältet arbeMÄSTERSKÄtr
tade Bo Johansson föredömligt.
Kinnarps båda nyförviirv Gösta
Ek och Bertil Gttstavspon prövaför Frökind
des i andra halvlek och av dessa
avhålles sönd. de.r 9i3 kl. 10.00 var Gösta den bättre, men Kinnarp får säkert god nytta av båda
vid Hassla, Kinnu'p.

i

Klassindel'ning:

framtiden,

f Vartofta,

so'm kämpade bra

överlåg:, vår Dahlgren mycket bra

Herrar:

i kedjan. K. G. Ehn var som vanf. 1926 o. tidigare ligt
snabb i både fötterna och
föCda 1935-1950 munnen; oeh i försvaret gjorde
Yngre oldboys t. 7927-1934 östman och Hend6n br6. ifrån sig:
Äldre juniorer f. 1951-1952 östma|t fick dock lämna planen i
sedan han *anat
Yngre juni,orer f. 1953-1954 andra halvlek
på
omkull
isen och ramlat så
och vikingen tager sig en mö... r rolrerna curt-owe Brodd,
ll;;j",*r'ä"'"'i.åauä iöro-r-s,5o olyckligt att han fick ett fult jack
Barbro Andersson oc,h Arne Thuresson.
Ätdre oldboys
Senio,rer

I lfo3,f.a,

e

födda 1gb?_1gbg över ena ögat, Det bästa har jag
spåret tiu sist. I.[ämligen måivakten Bengt-Arne Käll som ar-

blivit fart på ungdomsaktiviteton inom Kinnarps NTo.
C födda 1959-senare
Åtte medlemmar i ungdomssektionen övar under feA"ing av p; I lPojkar
II lO"*"",
,,Hugo Claesson in pjäsen )Frieriet genom tialern"r. ;;-;;;";
li
födda 1950 o. tidigare
6-ex a,vsnitt. samtiaist håuer man;å;ft p];;;"il'-j;'äi,i
I
lSeniorer
juniorer f. 1951-1952
få fler medlommar till föreningen och
åcn man r"t""
lutar alttteles tl-tlIrt I lÄidre juniorer
åt att även icke absolutister b ör få vara med. "iia"r"^;;"r;; I lYngre juniorer f. 1953-1954
Det var i oktober förra året r I lFiickor A födda 1955-1956
sgp ge unga börj.ade diskutera I Det går nog bra' resonerar ung- |
ptt något öaste iorJs ;äh iil ldomarna'.för vi hpr verkligt.bral lructor B födda 1gQ7_l_g5g
^

,Det

ha1

betade storartåt i målet. Hans säkerhet på höjdbollar och närskott
är verkligen imponerande.
Domate var Erland l\{olander

coilf htiL-Jaoåp"gpp-1".*itrmlrvens>
kIäss, men iindå får fullt godkänt.

Lidas
fram t1r att det ta*t, ""ä|"^ä'di I ocir irvgsriga >>gubbar> i ledning- | lFlictkor C födda 1959-senare
dis.kuteras
Likaså
en'
kr.
börja med ett teaterstycke. Manu- |
?!! 119_1i I lStartavgift 1
skript skickades eftef från NTo- | sag-ostunder för barn. och borJa | | .
'lAnmälningar senast fred. den
med
att_intresseral
grunden
sekietariatet och de ."i1"'i"ä"ä. lrra-rit
Kinneved-Vårkumla
Nu håller de åtta
mottages per tcicton
laet unga släktet för NTO-verk-lrl7/3,
,
"o*-u6i--pä
att. finslipa_detaljerna
gg, BB1 1g.
inför pre.. || . lggf
RLF-avd.
Inittattvlusten och ideerna är
miären i Hjo den 14 mars, då I _"?T.l"l_*
l--Kinnarpsföreningen gästar t<otte-l$ef sannerligen inget fel på. Bra
K;nnrrls IF Friiilrottssektion håller årsstämrna med familje
gan i Hjo.
_,-->l.l
sarnkväm å Nya Pensionatet,
l_
Ungdomarna träffas i NTOJo- I
Kinnarp, torsdagen cl, 13 mars
g'ångiveckan-minst-l
lT
kalen
en

l

:"iåå:?'l;är'lJ*å.i'1'r,T?fii:
Iror, om det rinns *oiiål.'i:;:l| ||
sjärva snyssa upp Nr3-tnf,ijl;'i: I I
Likaså viiäan oidna myskvälhr | |

fä"l"H3i"låålå"*f'Tffi:äl
oräna diskotekdans
len.

il

qll[1T33t
ä:l:il| | tt',-'"*d*"dil li
- " - -:::--.:-::
tt
I
li HINGSTFORENING
I I FRöKINDSGÅRDEN llm.t.p.a. har ortl årssammanträBjörkhaga' Kinnarp'

å"JäT ä*å*td"iäftff',:f
skapstiden.Rokkokotiden,Riddar-i
tideir, vl<ingatiden ocrr' stänär-l

dern'

|---

I

i NTO^-loka-,

KINNARP

.-;:'.':.--"...,

Besöksförbuilel upphävt
fr.o.m. i tlag.

Frökinas socia|eämsrr

,r^o''

den
I de å
|8/3 1e6ekl 1e'30'
ll ar"naen: Enligt stadgarna.

ll

l'

Styrelsen

kl

19.30.

av agrono'rn Sven
Johansson, Lidköping. Musik
tr'öredrag

av Kinneveds bygdesp'e,1,män.

Kaffeservering o. utlottning.
Välkomna!

Styrelsen

Kinnarps

NTO 6b'la'

har haft årsmöte på Nya Pensionatet. Ungdomsarbetet har ökat.
Bi. a. har ett antal ungdomstråiffar hållits under året. övrig verk-

samhet har varit ett mopedrallY,
och den traditionella Lucia^festen'
En danskurs har genomförts med
bröderna Kurt och Gunnar Äugustsson som ledare. Ett anlal

i
I

Brodd, Kinnarp, Siw Ahlqvist,
Slutarp, Barbro Ändersson, Vår-

@@@@@

llumla, Mona-Lill Karlss,on, Åsarp
och fngela Melander, Åsarp. Som
representant

från

huvudstyrelsen

studiecirklar och fritidsgrupper valdes Stig-Äke Brodd, Kinnarp.
har varit i verksamhet. Tre ungTill " revisorer valdes Sigvard
domar har varit på en ledarkurs Gustavsson och Gustav Gustavspå Munkaskog t Habo, och fyra son. I biblioteksstyrelsen omvalpå Vistaholm i Ulricehamn.
des ordf. Sven Andersson, KinnTiIl styrelse för år 1969 valdes: alp, Sigvard Gustavsson, Kinnarp,
ordf. Sven Andersson, Lofsgår- Elsa Johansson, Kinnarp, Änn-

Byteshilar i
uån bilhall

den, Kinnarp, v. ordf. Sten Ähi- Marie 3'alegård, Kinnaxp, Arne
qvist, Slutarp, sekr. Stig-Äke Karlsson, Vårkumla, och l"rans
Brodd, Kinnarp, kassör l-ers F a- Svedberg, Slutarp. Som korrelegård, Kinnarp, v. kassör Flans sponderande vaides Stig-Åke

9"200
$$ uu*oo,,r 4. lboo m'
-l
4zoo
10.
vit
mir
uu*ou,,r
.600
$$
$$ o"u" KADErr. gul. mycket välvårrlad 4.400
6.200
64 o"t" BEKonD. bIå

Svedberg, Slutarp. Studieledare: Brodd, Kinnarp. Till pressreferent
Ärne Karlsson, Vårkumla. övrig valdes Stig-Åke Brodd, Kinnarp.
ledamot: Håkan Silvarder, KinnF'ör distriktsårsmötet i Finne-

rödja den 12 april valdes Per-

arp.

En nyhet för år 1969 är en ung- Hugo Claesson, Åsarp, Curt-Owe
domskommitt6 som skall arbeta Brodd, Kinnarp, och Arne Turessjälvständigt. Till denna va,ldes son, Kinnarp. Representant tili
Per-Hugo Ciaesson, Åsarp, Artre studieorganisationen NBV:s möTuresson, Kinnarp, Curt.Ove ten biev Sven Andersson. Kinnarp.

Sl,utarp w{fl,ww
mot, Gd\tstwd'

\tlt-h-

Stararnu har!
'Våren vei:kat att våra här. Stararna har kommit. Tre exelnplar
av dessa vårens budbärare sågs

Robert Gusi gar morse av hr.Bör'stig.
tavsson, Kringlårp,
Stararna pickade nuntert i sig å,v
den havre man lagt ut för sirta
vänner småfåglalna.

8-1 i

Matchen, som'spelaales

i

i

kinds hommun, där inte mindre
dn tre ulika damgluPPer sYsslat
r.ned clenna teknik, som även kal'
las flamskvävnad.

Den grupp, sorn haft Central-

skolans siöjdsal som lokal.för sin

kurs har avslutats. Kursen har

i

studieförbundet VuxenskoIa.ns regi, med fru Erna !"redrikseåtL

son, SIöta, som kursledare' Del-

tagarna, som helt fångats

facinerats av

och

bildvävningens

konstart, kunde vid avslutningen
visa synnerligen goda resultat av
sin flit. !'ru Ragnhild Grånlund,

till

kursledarinnan, samt uttalade ett tack
från deitagarria, för vad de med
g]ädje fått lära.
överiämnade blommor

torp på tl{ hyggligt unilerlag'
gick i full snöYrtt.
Det var en synnerligen belåten
lasbas Karl-Erik Lundin som X'Tspärt kontaktade På. lördagen, för
att ttöra efter ytterligs"re omståndigheter kring matchen'
Srrelet gicl( mYcket bra På de
flesta håli i laget och i synnerhet
spelacle Roland Moberg mYcl{et
starkt som ch, en Plats som nog
är vikt för honom i fortsättningen'
Bra assistans hade han i Jrtter-'
halvorna Alf Adamsson och ChrisHåter Stenkvist. I ked.ian va"r
kan Karlstedt en mycket god tili-

€;=

I

I

eång tiltsammans med Roger An-

äersion och Tomas Pettersson'

I

tör Slutarp Håkan i
KårtsGdt 2, Roger Andersson l-'
Tomas Pettersson 1 och Guståv
tr13_ge.
Eckerlid 1.
IVlålgörare

i
I
I

l

Kinnarp B: Vinfred Nielsen, B.
Persson, Kjell Karlstedt, I3o
Ivarsson, Christer Johansson,
Rune Torstensson, Bertil Gustafsson, Staffan Nielsen, Conny Qvist,
Flemming Torstensson, K-G Ahl,
Carlsson.

fF Heimer B. Samling

söndag 8.15. Avresa 8.25.

A: E. Andersson, P-o
Gustavsson, Lots Hofbauer, A.
Adamsson, L. Pettersson, R. Mo'
berg, L Lundahl, R. Andersson,
Slufatp

Kinnarp.

A:

Stefan Johansson,

Kjell Johansson, Tord
Torstensson, Anders Ekh, ClåesGöran Göransson, Bo Johansson,
H. Karlstedt, K. SJenqvist, T. Pet- Kjell Ahl, Christer Claesson, B.
tersson, R. Gustavsson. G. Ecker- Georgsson, Göte Ändersson, Torglid. Match mot Gällstad. Samling n.' Johansson. Match mot Itr' HeiMobergs 10.30 idag.
mer Ä. Samling söndag 10.
idag 15 tel. 60303.
vlv-g.
L.
Eckerlid,
G.
Slutarp B:

Å. Samuelsson, I. Johansson, L. tr'ilipsson, K. Filipsson,

Gösta !lek,

Svensson,

L. Eckerlid, B.

Hermansson, T.

All uppvaktning

R. Gustavsson, B. JonsMatch mot Floby IF B. Sam- på min födelsedag undan;bedes
ling Mobergs 11.15 söndag.
vänligt och bestärrrrt.
Alma Fettersson, Kinnarp

Person,
'son.

eft-6q.

sortak 3.5S0

6/t -6?.

I{renfurrs- &
Lösöreauktion

A NAGLARP, KINNARP (bel. cå 12 km söder Falköping).
Onsdagen den 19 mars 1969 kt 12.00 låter lantbr. Stig Gunnarsson, tel. 0515/33426, p.gr.a. skedd fastighetsförsäljn. och upph.
med jordbruk genom off. o. friv. auktion försälja sitt därvaran-

,

Match mot

r.200. brå,

ff,*

i

Tommy Sandahl, Uno

ooo*wa*EN

Dals-

I

för bildvävning har
under vinirern varit stort i Frö'
lntresset

$$

Tel. 05L5/33262,33292

]

l{inna'rp

1500

hösta's'

|

Iirrrsavslutning

to"^sr'acE-\*

AB Kinnarps Bi! S Motor

SlutarP segrade i sin årstlebut och besegrade Gållsi;ad trF'
vitkå vial sitt besök På Tångavallen vann meil

v-{RIA\r 5,ö00

${

de yttre lösöre, ss:
2E st nötkrsatur, vårav 9 st kor och 4 st kvigor, varav de flesta i snar katvställning, 6 st kvigor, 2 st tjurar, 1t1" oelr 2 år, 1 st
större stut samt 6 st mindre djur.
Maskiner och redskap: traktor BM 320, registr. d. 30112 1962,
hytt, 3 st hydr.harvar, varav 1 st spadrullharv, 2 st hydr. plogar'
2-sk. o. l-sk., överum, ny 3-sk Kvernelandsplog, 3-del. ringvält'
skördetröska BM 4-fot, jeep, Willys, såmaskin, Harvester S 6*4'
21 skivbill. hydr., gödn.sprid., Vilmo, dito, Sylvis, stallg.sprid.'
Harvester, tippkärror, 5 tons med hydr. brornsar och 3 tons' 1 st
vagn, halvband till BM 320, slåttermaskin, Ava, hydr.' räfs_a, Tive kombi, tröskverk, OllÖns ?00 mm med fläktar' halmfläkt' 6fots bindare, dir.driven, utemjölkn.agggregat' mj.flaskor1/zm.m.,
mj.maskinspump, hösvans, Kverneland, kvarn, el'n-lootr, 7 llk.r,
m.m., sorn ej här sPecificeras.
Sex mån. villkorlig kredit rrted sedvanligt äganderättsförbehåll.
övriga villkor vid auktionens början.

rl rovtll?ttotanl3

atBERT Rtils t U s Fesrlle E
Tel. 0515/113?5, 10975, 11475 'f,''alköping - Bost'tel'
I år 60 år i jorilbrukets tjänst

0515/11675

)NING Torsdogen den 13 mors

'1969

Kinneveds Roda korskretq
rapporterar livlig verksarnhet

KäNzuARP-ENruSO
OBS

Kinneveds Rödakorskrets, som I måssakrer anstäildes på stäm'
även omfattar Vårkumla och I mens. medlemmar. Bivcs flYdde
Luttra församlingar, har hållit I då till den del av landel, sonr nu
årsmöte. Årsmötet inleddes med , är Biafra. 1967 utropade sig Biföredrag a,v major Ä. Lindahl, afra som Sjäivständig stat. NigcSkövde, sorn berättade om 3 rnå- ria anföit då Biåfla och försökte
naders tjänstgöring i Biafra, Ta- tvinga biafranerna till nntierkaslaren inledde ned en historisk re- teise. Nigeria understöds med va-

I

!

Centralskolan' KinnarP
kt

MORGON, SöNDAG,

19.00. OBS. loka;len!

Vi kör återigen BINGO I KINNARP,
gång i skol,an.

pen av Englend, som hår storå
ekonomiska intressen i landet,
semt av Sovjetunionen. Biafrånerna får' sina våpen från l'rani':rike. Talaren ansåg att ont inte
na stam fanns utspridda över he- stormairterna underhö11 de stri-

m€n ilenna

sume,

Nigeriä var förut en engelsl{
koloni, men blev 1960 -självständie sLat. Bivos var den ledartde
ståmmen i Nigeria. Folk av den-

VINSTER: Specerier och
Inträde: 10:-, 5 brickor.
Vair tionde vinner. Vid 170
Utmärkla parkeringsmö jligheter.

la landet. Efter självståncligheten dande med vapen så. skulle l<riget
förföIides bivos och formiiga ebba ut. Tjänstp;öringen I'ar ofta
mycket svår. Biafrånernä var

vanligt blomstafett, språngbingo o. städbingo.
Kinnarps IF
Hjärtligt välkomna!

mycket misstiinksamnra, en föl.io

En tippkänra
50 om lämrnar, plåtflal<, 7,50x
17 tum dubbeldåicfi<. Pris 2.750:-

till

s,al,u.

Tjiltlverrkar känron

på

bestä'lrl-

av kolonialherrarnas
mot de infödda.

Röciakorspersonalen

Sorn

bet(.ende

var

fth-6q.

uppde-

lad på 25 läkarstationer utspridda över heia området. Då Röda
Korsets I'esurser ej lnotsvarai' det 6n. Suppl.: tr<-ID Urtksson, lnge
stora behovet, har man fått be' Eckerlid. tr'örrådsförvaltare: Ängränsa sig till ått, då det gäller
-un- na Sandin, Valborg Clausson. Le-

dåre för syföreningen: Valborg
Clausson, Brita Wilgotsson. Valberedningskommitt6l Sten Ahl-

livsmedei, söka hjälPa bårnen
der 10 år. Kostnaden för den mat'
utdelas, belöper sig På 10 lrr
Hallsängs Reparationsverkstad som
pr barå och månad' Företlraget
Kinnarp flt
-4^-r.A
aPPiåder.
---J
^'.^lAÄa+
starka
belönades med
Tel. 0515/461 64. -bq. , En kollekt upptogs till Biafra och
ålitså
inbringåde 142:50, vilket *---'..^tn
rrru'r'r6@us
ning.

it
!

Korrrmunmästerskapen på skidor lblcv inte av i söndags.. Snövädret'

lade hinder

_-

i

vägen. Istället g'

t'dv.tingen nu på qöndag, varför
a.naåilning'arnå
kvårstår. Samma
oeh plats som meddelats tidiI til
I gä*e. ÄIltså väl mött vid Hassia
I på, söndag förmiddlag för rlästerr.skap i fjorton kladser.

'; .'-

Karlsson, Slutarp, med sång till
Årsmöte med
eget dragspelsackomPaniemang'
Kinneveds j*ktv,fören. Skönsjungande Britt-Marie belömed blommor och varma
tisd. den 18 mars kl. 19.30 på nades
applåder.
Styrelsen.

l

qvist, Torsten Gustavsson.

räcker till 14. månadsbarn- git:i I tföredraget underhö11 Britt-Marie

Pensionatet, Kinnarp.

ROi(!HD

-'---

Sar,ntligs bjöds På ka^ffe varef-

ter årsmötets förhandiingar vidtog. Ur årsberåttelsen må följande utdrag göras. Anslag har beviljats iili katastrofbercdskapen i
öst-Pakistan, till KenYa, Ugånda'\,
samt till Skaraborgs distrikts in- 1,.
samling till ambulans i Nige;ria'
|
I

Ånsnnörn
Kinneveds- Skytteförening den
/3åä Pensionatet Kinnarp kl.
21/3
.30,

Styrelsen.

#

I

varderä 500 kr. En klädinsåmiing
gav 600 kg. Kretsen har alordnat

1'alllorgsmässofira.nde, en utflykt
för de-äldre, sirnskola med 50 del-

tagare. Genom kretsens försorg
har försålts 1000 DSJotter. Insamlingarna har gett gott resultat. Till Bia.fra 123? kr, vå1kol-

&
s.
4ffi.
&
6s
&
#*
&

lekten 1191, riksinsamlingen 2192,

luciainsamlin€fen 2AO, Vietram

vltn

1A7 och Sföreningens auktion

treviigt belägen i Kinnarp.
Villan är bYegd' i trlz
plan och klädd rned fasadtegel. Den innehåi1er 6 rum och kök, haliar, kapPrum, badrum
och wc.

Källare moil tvättstu-

ga, garage och hobbYrum.

Stor välPtänerad tomt'

kr. Kretsens utlåningsförråd
har utökats med ett läsbord. En
olycl<sfallskurs, OKl, har anord3161

i

nats i Vårkumla BYgdeE ård under
ledninE åv överf. S-O Johansson,

Renault 10 är
Det mest kritiska ögonblicket för en

ffi;o?pa a.it"tniska och bedömt utseendet'
en chans

I

kursen deltog 24.
Kretsens medlemsantal hår gått

Falköping.

upp från 610

tili

619,

"fi;ttäinatt
iil

vilket utgör

42,6 proc. av befolkningsunderlå-

_-___'
och vY-rÖs
övriga funkav styrelse vvrr
ev
1 Val
vor
ionärer: Göran Anderss6h ^?^r

TönkBåersiöilu

|'

n rlggen, stjärten eller benen'fått
Mä sattär i bilen och kör den en stund'

ä'tiiä-äiiän.
snabbt hur lättkörd och bekväm den är'
låä3iaäilini
"-NIT#1;i.ii'*ii"tu bland brd mycket d;rrare biiar fix

till sittkoriifort' Oöh Renault l0har det

"tiiriiätat."
ffiffiaä;fuat
-ä;;;;iää"tt

i sig som görden så.rolig att köra'

to.iarro.än bil än-är på utsidan

så

den från
toÅä.t niandå nästan alltid att se och känna
ni sitta i tusentals mil' I hundratals
timmar. Tänk På er själv.

ärid;il;tUn

NAGLARPS
vägsamfällighet ,-

håller år'smöte onsciagen den 19
tnars kI. 19.30 hos Görran Anilerss,on,

StYrelsen'

AB Kinnarps bil & Motor, Slutarp
FALKöPING

-

Tel.: 332 62.

IDNING Tisdosen den 18 mors 1969

SLUTARPS IF
håller allmänt sanamanträde
fnetlagen den 28 rnars kl 20.00,
Lokal: Samlings,salen
Frökind,s Hy'r,esbostäder. Ärenden: enl. stadgarna.
Styrelsen

Ånss,rnnMANTRÄDE
med delägarna i Axtorp-Halla-

gårilens dikningsföretag hålles

i

Fröj'eredslecl ons'ilagen den 26

mars 1969 kl. 20.00.

Styrelson

'-

Änn-Katrin, 7 år, har gjort
tionärer vid målet.

Kinnarp slog Btridsberg 1-2
l\yförvärv blir förstärkningar
llt' och Bliclsbergs IK möttes i en träningsrnatch på
i söndags, va,rvid Kinnarp vånn rned 4-2 eftel en i stolt

Kinna,rps

[kvallen

sett ganska jänrn match. Kinnarp mönstrade nu ett de-lvis nytt,
o.ch kanske något starkare, lag, än tlet sorn på lörrlagseftermiddagen spelade mot Floby ltr'. Nu sågs å,ter från denna match lagdirigenten >Blecka>> Georgsson, sorn på det något hala underlaget
hade fra[rgång rned sitt smånätta, passningsspel sorn öppnade ra-

der av farllgheter,
rch^ 6q.
Intressant var ått se nvförvär- som stoilag >>ryckt i> och.brödervetGöstaEk,frånTrädet,somna.Petterssonhållerfintännu'
väl ännu inte har irögre leÅpo - Älgotsson bör komma starkare
inne men som bör tylla"en ptatå i d-enna säsong och.lag&aptenen Bo
Karlsson .likaså när han hinner i
Ä-laget väi efter hairs goda'förut-iamte

att döma,
Cfr. fatt med träningen, efter sin borfllrån Åsarp, som visade tennlssasong:'
verkligt goda sidor, trots en beMålen
svärande- ryggskada, Staffan
Niels6n, 18 år, fäste man sig för
Kinnarp tog ledningen på straffsättn"ingar
Claesson,

spelare.
mål av Georgsson, 1-0 vilket blev
Eljest var det gamla säkra kort halvtidsresultatet'
som fråmträOOe starXast. såsom .Blidsberg utjämnade efter fyra
sorrr en lovande

mittfältsmannen

Bo .l"ft."i.å". min' spel till 1-1

genom sin och

Bo Ivarsson och Göte Andersson. planens iildste' Nisse Pettersson'
Kinnarp har ett stort spelarmo- SS, viiken {int framspelad avånceKinnterial ;tt välja ur ocft åät-å" en rade och sköt hårt i-krysset'
styrka inför d'ebuten i div IV, men arp återtog ledningen genom ny
heller inte lätt att under v'årens Christer Kiaesson som fint frammatcher mecl svåra planförhållan- Il spelad av Bo Ivarsson sköt 2-1.
jl Samma rnålskytt svarade för daden spela in rätt maitnar.
ll capo lite senaie, 3-1, och >BlecGealiget

Blidsberg

ll

t ao Ceorgsson ökade

till 4-1

ef-

ter. fintu'iig >dragning>) åv my:
Biidsberg har rnistat starka
ll
till
namn inför denna sasån*. -"" ll Slutresuttatet med reducering
kanske mer på pupp""nt-'o"it pÅll+-Z faststätlde !e-r-1dt. Rask på
det psykologiir<a pränet an på på- ll }3"gl. från nära håll utan chans
Jonen.- Laget"verkär ändå ååolå.t ll tor xinnarps gode mv Stefan
och bör"tlots motigheter iävv"er- ll hånsson'.
kade matcher kunnä lägg; .ig it1 ll sg* domare sågs K'-E' !lmamed sjätvförtroencle. Ni-ro.ro-raa" ll nuelsson, , Trädet, vilken ))tände>>
före matman missvisånde stort uit." ili" ll recian vid ankotnsten
föT:
slarvig försvarmarkering--i-51rll- ll ciren då h,an gav planägang.e
utkvarten.
ll eningens ledare en ordentlig

Imåletharmanensäker,klip-||s]iällningförattplanenintevaT

han ut och
pa
i tränaren .lan Lncie.sson, åäit ll linjerad'
.Door gicksour
-bara
bara bedet är halva. fager-Sa ftr" ll dti*ou på.ett sätt
nt en av landets

man kvar Gerhard Sa;;"l'"on t1ffi:f:t"1,1"å.'"

. Håte

sitt i

kommunmästerskapen på skiclor. Hon prickas av heirar funk-

Frökindsfight pe, skidor
I stnåIande sol, dock blås{:e
det lite snålt, arrangerartres på
Einalagen kornmunrnästerskap

23.1,4;
zo,J l

?

) Jörgen tr'alegård,

K,

.

'Pojkar B, 2 km: 1) Rune ÄhI.
vdn, K, 8.00; 2) Arne Ekbom, L,

i

Kinnarp. Det var mycket folk
såväl i spår som på åskådarplats viil start och rnål i Hassla. 13 klasser awerka,rles och

8.31; 3) Klå,es Falegå.rd, K, 10.111

4) Lars-Oiof Silvander, K, 10,39;
5) Göran NeJnnan, V, 10,39; 6)
Bengt Andersson, K, 10.44.

de tlästa resultaten framgår av
f ötjanile resultafl ista :

Fojkar C, 2 krn: 1)

Gunn&r

I{, 12.23; 5} Glenn

Johans-

9.51; 2) Ingemår Jo'
3'ör"kortningar: K: Kinnevecl; Kjellön, L,
L, 10.04i 3) Håkan Än:
Br: Brismene; B: Börstig: V: Vår- hansson,
dersson, L, 10.57; 4) Christer
kumlå: L: Luttra.
Benlorer, 10 km: 1) Uno Lindström, L, 39,56; 2) Sven Broberg,
B, 40.17; 3) Ingenrar Karlsson, K,
40.22; 4) .Aimo Gustavsson, K,
46.39: 5) Per-Anders l{ilsson, B,

Säl1e,

ä0.58;

Fliclqor A, il km: 1) Gunilla
Grahnlund, V.22.27; 2) Ann-

son, K, 12.42.
Damer, 4 krn: l^) Eiså, Grahn,
I<, 20.35.

Älalre juniorer,

stin Grahn. K.

6) Leif Boman, V, 56.19.
Yngrc oldboys, 10 km: 1) Erik
Kjell€n, L, 38.40; 2) Kurt Johansson, K, 4?.58; 3) Göran crahn, K,
48.81; 4) Bertil Ändersson, L,
50.13: 5) Erik Joelsson. K, 50.20;
6) Åke Torstenssolr, K, 50.45; ?)

britt

4 km:

-{.) Ker-

23.35.

Görarrsson,

K, 30.50; 3) Ka.

tarina Johansson, K,

32.25"

Fliekor B, 2 kmr 1) Anita KjelI6n, L, 10.35; 2) Carina Kjeil6n,
11.04; 3) I{atarina Stam, K,
Anders Andersson, K, 55.55; 8) L,
1,1.52: 4) Anette Ärvidsson, K,
OlIe Ändersson. K. 57.55.
Älilre oltlboyr, 10 km: 1) Gus- 13.20.
Flickor C. 2 km: 1) Änn.Katrin

tav Stam, K, 44.67; 2) Sven Ek- ör'ergård. K, 21,.46.
bom, L, 48.4?; 3) Ivan GustavsPå, söndag ki. 10 åri'angerår
$on, Br, 51.09; 4) Verner Gran- Kinnal?s IIi" en kommunstafett
lund, V, 52.52; 6) John Fransson, för 4-mannalag. Sträckan blir 5
K, 54.33.
kin. ?ill denna inbjudes lag från
Ältlre Juniorer, 10 km: 1) StaJ- de oiika socknarna i FrökinrJ..
fan Nilsson, B, 45.29; 2) H.-O. Varje
sochen kan ställa upp ett
Ändersson, L, 45.56; 3) Börje Ney- e1ler flera lag. Anmälan kan ske
man, V, 53.38.
per telefon 331 18 senåst fredag.

1) Leif
L, 15.33; 2) Torbjörn
fvansson, Br, 16.38; 3) Gunnatt
Yngre juniorer, 4 km:

Ekbom,

i

Samuelsson, V, 18.41; 4) Christer';
Grahn,:K, 22.La: 5l Jonny Kar'!- I

stedtl K,

23.35.

Pojkar A, 4 km: 1) Kjeil-Åke

Johansson, B, 19.10; 2) Roger An-

dersson, L, 20.08; 3) Anders Neyman, V, 20.29: 4) Rune Karlsson,
K, 20.30: 5) Tomas Karlsson, K,
21.52; 6) Kennet Vetterström, K,

[Jdclamå]striumf for fåohy

SöNDAG KI 15.00 >SöNDAGSTIMMD>. Medv. av past. Anders
Linder, G. Carlsson m.fl.
Välkomna!

Raherg "fällde" Ifinnarp

-

I lördagens match på Ekva llen rnellan Floby och Kinrrarp
segrade F-lobv meC 2-1., halvtid 0-1. Kinnarp l<om ir1åing båist
och hade ganska l"ri,ngri ett bi'a l,ryck rnot Flobjr-nrtilet, men ,ju
låugre nratchen led tlesto rner lossnade det för Flobyglaitllarna
och seg.:rn var trots allt inl.b szl orättvis. &lr- ffi.
Kinnarp tog Ii'tiningen rrrcrl Erili Anders;cn och Grolandas av
1--0 då Christer Clåsson omårkc- Leif Lundgren.
rad fich slå boilen i mål fl'ån nå-o-e.nr:trra mat.ch spera håll. f andla halvlel< kvitte- I söndagens
rade Lars Rliberr; s€da11 hån larl,'
Flob.v
och
Slkala J.F:s :jrroslörd fick pronrenera irred ):ollen uioriag
oavgjort
4--4.
ieciända från mitten och in i n:å1. de ett tag med 4-1 Fioi:.y
men efter'
Segermålet g.jorcles också äy Rå- svfira missar
försvarel- kuncie
bcrg. Efter tre fina vricknrngar Sl<ara kvittenr.i !-Iobys
nrail gjorE:ick lil<a många Kinnal'pssnelar'c des av Lennalf Hoim 2, Itråsse
åt ett håIl och iiåberg ål ett an- KiLrlsson och Göran Berg. Flol:vs
nat och i fritt ]äile g.jorde ilrte l:ästa var Lr..nnart Holm, I{asse
Lasse något misstag. Det är tyii- Kar"lsson
och Staffan Ol.sson.
Iigt att Lasse är i stijten för tillLidas
fä]Iet. På tre vårmatcher har iran
t:u gjolt åtla rnä1.
av koppar
I Flobv gjorde försvaret ctt }Ijölkspa,nnår
försvann vid Kinnårp
gott intr.yck med Eyvind Jcsef
En lantbrukare i Kinnarpstrakion öcn Bengt-Åke:'classon sJ:
ten har almält till polisen att
tiippä: Ttre Eergbt6rf:SlEåft iå
han bestulits. på två värdefulla
lormen börjar kommd'"oc]i vi
kopparspannar. De ingick i hans
nrl"got av dr: .garnls takterna. Ltåmjöllimaskinsanläggning av ä1dberg' och Rune Classon val' bäst
i kedjarr, där även juniorernii re datum o. han har tvingats låna
Lelnart Holm och Hasse Karls- andra maskiner för att kunna
mjölka sina kor. Lartbrukaren
son stuncltals bli>ltrarie till.
hängde spannarnå på tork utanIIos Kinnarp domineradc Tord för ladugårdsväggen efter arl:ellorstensson, sOm rensade Dra i tet häromkvällen. När han rror'li;rst'a re't, där äve n Bcngt I)ersefter sltulh använda dem
ion gjorde ett gott intrJ-ek. gonen
Bengt Geolgsson och Kjell Ähl var de borta.
hade svårt mot tr'lobyför,svnlet
ot'h specielit Ahl tvcks ha väldigt svårt på halt rrnderlag.- BåKINNARP-VARTOFTA
d;t herrarna fordlar clock stiintlig bevaknine.
o. YLLESTADS skolor
Anders Mström, Grolancla.
'illneerade sor"n matchlecl3.re. An- X'öråldrar till eleverna i skolor(lers var för dagen inte rikligt på na octr anclra intresserade hiiltopp men han har iltän tveknn s,as' välkomna tiirl föråldra,mö'te
fönrtsättningar för att avsncei'a i Vartofta skolas gymn,asrtiksal
till eliten inom domat'l<iiren.

-o-På söndagen
möttes l'lobv B-,

Grolancla B. l,fatchen slniatlc

-1.

Flobys mål gjordes av

I

.Jan-

onsdagen den 26 mars

kl

19.30.

Konsulent Hjortenhag, Stockho'lrn, tarlar orn tobakens skade-

verkningar.
R.ektor

Inskrivning av skolpliktiga barn
inom Fa'lbygtlens skotrför,bund (Falköping, Frökinds, Gmdhe,ms,
Stenstorprs och Vartofta komm{rner) sker innevanande år inskriwring av skolpliktiga barn (födtla 1962) genom insändande
av bl'ankett, 6om tillstiiIts målsrnännen.
Målsman ti,ll skolpli,ktig:t barn sorn eventuellt ej erhålli4 anrnälningsblankett, ombedes orn"gående oeh senast den 21 april
1969 taga konta&t mecl rektörrsexpeclitionen i det rektonsområde
barnet tillhör.
Norra rektorsområttet (Gudhern, Stens'torp, Åsle) tel. 0500/
500 00

Contrala rektorsområrtet (Falköping) te,l. 0515/104 11
Södra rektorsområdet (Frökind., Vartofta utoun Åsle) tel.
0515/185 00.

Även noålsmän, sorn önskar att barn födda 1963 skal,l börja sin
skolgång hiistterrninen 1969i torde senast den 21 april 196g göra
anmålan här'orn till vederbörande rektorsexpetlition.
SKOLDIEEKTöR,NN

Kinnarps Missionshrä"'u
OBS! BARNMöTESSEBIFN börjar onsdag 17.30, fortsätter
torsdag 17.30 i Slutarp o.s.v. Antlers Linder, G. Carlsson modv.

Slutarps Missionshus
FöRSÄIJNING onstlag 2613 kl 18.00.
Kyrkoherde Bedil Edvardsson, F loby, berättar i ord och
biltl om >Israel och Jeru,salern>. Kaffeservering. Slöjdoeh andra alster auktioneras. Lotteri, även i forrn av
åror. Paketauktion.
Paket till ett värde av min,st 3
- mottagas
kr, så ock anclra gåvor
mecl tacksannhet.
Till talrikt besök irrbjuder Slutarps Kyrkliga syföreu.

RöKilil0

Viltfur|.Fgw
u/c47 '
t8 ru EYrtd:E

Kinnarps mi;riionshus

Sönciag eftermicldag halles i
I{innarps missionshus en offent-

grwas tgevv

Iig >Sönc.lagstimme> under medvclkån P.v pastorerna Änciers
Linder och Göran Cs.ilsson. ts-å
cnsciag börjar bainmöteveckan i
Krnnårps ilisSionshns Och fort-

Kinneveds jaktvårdsförening har

hållit årsmöte under god uppslutning. Man beslöt låta grär/a igen

torvhål på bl.a. Karbo mosse där

:äll^r.nÄ

åtskilliga djur tidigare drunknat
då de inte kunnat ta. sig uppför

de skarpa kanterna. Döda rådjur
och älgar har hittats i dessa för-

rädiska håI.

Till att

av

slutning

i

pensionatet, Kinnarp.

Gunde Johansson, Nils Johansson
och Bengt Åkesson. 250 kr anslogs

I

valcles

Ärne Olsson och Gunde Johansson. Ornbud till jaktvårdsdagen

Rune Grahn.

Mötet beslöt att låta föreaingens medlemmar skjuta på älgbanan och lerduvebanan till enbart
ammunitionskostnadspris. Det in-

ställda klubbmästerskapet skall
hållas"i. v4r- $n särskiid vetelanklass skall in{öras vid klubbmästerskap i jdktsig, vilket går av
stapein den 12 april. Medlemsavgiften höjdes till 10 kr Per år.

I
|

I

Sven Andersson och Benet Nils-

son. Qpfu1fl vid ]änsförbunässtäm-

tnan blev, förutom ordf., Allan
Johansson och Inge Josefsson,
och ombud till Jordbrukskassan

köping, om foderkvalitet och husNilsson, Gunde Johansson, Gösta i djurens proteinförsörjning. AplroSvensson, Äke Blom, Sixten NY- I nom Jansson hälsade också {vd.

vid iänsförbundets årsmöte

I

TiU studieorganisatör valdes
Bengt Nilsson och till revtsorer

Gustavsson uLir
Carl-Arne
och varr-Arus
Ärne Olsson. Rune Grahn, och I Torsten
- ------^
Harry Göransson. Lerduvekom- I Adamsson.
mitt6: Webster Martins'son, Aimo I Efter förhandlingarna berättaGustavsson och Sven-Olof Fri- I de agronom Sven Jansson, Lid-

linrsledare: Gunde Johansson,
Gösta Svensson och Sixten NYman. Att representera föreningen

]

Sixten Lindberg, sekr. Carl-Arne
Adamsson, och övriga Äke Gustavsson, Allan Johansson, Knut
Börjeson och Harry Johansson.

I

Lars-Äke Brodd som ersättare.
Till älglranekommitt6 utsågs

man och Rune Abrahamsson. Täv-

i
I

dq: ord. Sigvard Ändersson, v.
ordf. Torsten Gustavsson, kassör

]

hansson. Suppleanter: Yngve
Nilsson, Rune Grahn, Sven-Olof
Friberg och Gunde Johansson.
Revisorer: Arne Olsson och Sven
Simonsson med Åke Brodd och

berg. Jaktstigskornmitt6: Yngve

l

Förhandlingarna leddes av ordf.
Sigvard Andersson. Zlft-q,.
Styrelsen har, efter omval på
samtliga poster, följande utseen-

Rune Abrahamsson,

viltei.
Tiil ordförande utsågs Harry
Göransson, . ka,ssör Åke Blom,
sekr:. Amro Gustavsson, v. ordf.
Sixten Nvman. v. kassör Webster
llartinsson, v. sekr. Harry Jo-

qlrrf^rri

Ilinneved-Våtkumlå, RLF- avd.

ombesörja

tiU att ordna skyddplantering för

i

har hållit årsmöte rrnder'gocl iill-

arbetet tillsattes en kornmitt6 be-

stående

forcrla-on

I

I

välkommen till ett studiebe"*ök
vid foderfabriken i Lidköping.

I
I

|
|
I

|
I
I

I

FLICKOR OCH POJKAR
KINNEVED, VÅRKUMLA OCH LUTTRA
Välkomna till BAENMöf,EN 26-30 mars!

ONSDAG kl. 1?.30 Kinnarps missionshus. TORSDAG 1?.30 SIutarps
missionshus. FREDAG 1?.30 Kinnarp. LtIRDAG 1?.80 SlutIlögnaässan i Kinneveds kyrka
Marie Bebådelsedag förlåinade en arp. SöNDAG kl. 10.00 FAMILJEGUDSTJÄNST i Kinnarp, ANljus och rik stä.rnning inte rninst DEB'S LINtr)E,R, Dalarna, berättar. Vidare blir det s,ång och tävgenonl ky'rkokörens och barnkö- lingar. Göran Car,l,won m.fl. metlverkar.

rens gemensammå medverkan,
Under organisten l\{argareta
Tlrors ledning sjöngs efter in-

Bilar häm,tar Er som vanligt.

här> i sättning av A, Runbäck,
varpå församlinsen sjöng sv. ps.

61:4. Som posttudium " spelaOe
Margareta Thor F. Dandrieu

>Magnificat>>.

l}örstig-Rrisrrrene Röcla Korskrets

håller årsmöte på

torsdag"

Brlrnmötesvecka i Kinna.rps och
Slutarps ruissionshss
Pastor Änders Lindef från Dålarna komrner att leda barnmöten

för pojkar och flickor

i

Kinneved,

Vårkumla och Luttra., Som vanIigt blir mötenå omväxlande i
Kinnårps och Slutarps missionshus. Det första mötet blir onsdas
i Kinnarp. Sedan fortsätter barn-mötena torsdag i Slutarp, fredag
i Kinnarp, lördag i Slutarp. Söndag förmiddåg' åvslutas irarnmötena l1:Ied en familjegudstjänst i

Kinnatps missionshus.
Det blir omväxlande progra.m
med berättelser, sånq och tävlinga.r. Pastr:r Giirari Carlssotr och
söndaqsskollärarna är också med

och hjälper till.

Bilar kommer att
Ihämta
barnen.
i
I

som tidiqare

Söndassskoliärå,r-

na kan tilffrågås vacl gäller hämtningstide.r.

Slutarps Drissionshus

Slutå.r?s kSn kiiga syförening
ordnår på onsdag för.säljning i

|'lutarps missionshus. Kyr"koher-

de Bertil Edvardsson, Folby, berättar i ord och bild om >fsrael
och Jerusalem)). Förutom auktionen av slöjdårbeten och andrå.
ålster så.mt pakotauktion blir det
kaffeservering och lotterief.

f ta-

Fr ö k in d s

-461.

Cp.krets höll möte

Vartofta-Frökinds landstings-

valkretsar arr Cp och CKF har

haft

år'sstämmor i Falköping.
Samling skedde vid Falbygdens
sjuhhus där sjukhusdir. Ingemar
Nygren tog emot och informerade
om sjukhusets arbetssätt och organisation. Därefter gjordes en
rundvandring i terapiavdelningen
och

i

det nva vårdhemmet. Sedån

var det dags för stämmoförhand-

8ängspsalmeu gatnmalkyrkligt introtus. och efter nicensk trbsbe-

kiinnelse sjöng körerna som predikstolspsa.lq Ä. Runbäcks >Hell
9ig', Ou högtbenå,dade)). Efter predikan om >>trons lovsång> sjring
körerna >Världens frälsäre iroå

Varto

lingar på Rantens hotell.
Cp-kretsen5 förhårdlingar

KRUKVÄXTER OCH BLOMMOR
i

försäljes ma,rknädsdagen. Vid köp för 20 kr får alla
en krysanternum i kruka.

I
J

I

STUTARPS HANDETSTRÄDGÅRD

låndstingskretsarnas framtida organisation diskuterådes ingående.
Organisationen kan medföra att

den nnvarands landstingskretsen

uppdelas på två kretsar.
Till styrelse för innevarande år
rraldes, suppl. inom parentes. Ordf.

I

Gunnar Lind6n, Folkabo, {Stig

I

Johansson, Siöta, Vartofta), v.
ordf. Gunnar Karlsson, Bössekärr,
Habo, ('Iore Land, Mullsjö), sekr.

I

I

led-

des av landstingsman Gunnar
Lindcn, Folkabo. Frågan om

zdlt-c4-

Inför katillens rond:

Hilding Våring, fiinnarp,

I(olonial eller Studerande?
Skörstorp eller Slutarp?
f kväll avSlutas korphandbol lens seriespel. Två rnatcher. sollr
iir direkt avgörande för slutstäIlningen i tl'åi serier spetas. Iio_
lorrial miiste vinna, mot Studerande i grupp 4-nötet och vidare
är lllutarps Möbler tvingade att ta båda poängen mot Slutarpspo.ik:rnra.

(Sven

Andersson, Brisniene, Kinnårp),
v. sekr. Torsten Ekered, Furusjö,

(Börje Larsson, Habo), kassör
Lars Lind6n, Björneberg, Tidaholm, (Åke Hermansson, Tiarp,
Åslätt), ledam. Gösta Karlsson,

Bäckg., I(arleby, Vartofta, (Bertil

Carlsson, Tidaholm), ledam. Gustav Larsson, Skrinhult, Gate, (H.
Sandström, Daretorp). Revlsorer

blerr Olle Ferm, Vartofta, och
Evert tr'agersson, Näs, Kälvene.
Till ledamot i distriktets valbe-

redning utsågs OIle !''erm, Vartofta, till ledamot i distriktsstyrelsen
På tisdagen slutspelades korp- blcv slutrcsultatet. Hyggtigt spel föreslogs Stig Andersson, Vartofirandboliens serier. Från grupp överlag från pojkarnas sicta, där ta, och ti\ riksstämmoombud fö.
Leifler och Thomas pet- reslogs Gunnar Lind6n, I'olkabo,
IV går Studera.nde till finalspel Ejörh
CKF -kretsens styrelse fick föloch från grupp VI Skörstorp. tersson gjorcte bäst i från srig. jande
I Slutarp spelade Staffan Nielsammansättning: ordf .
StttderanCe besegrade Kolonial
med 6-4, meclan Skörstorp i ka- sen och Göte Ek framträdande Inga-I-ill Lind6n, Fotkabo, efter
vaj kunde konstatera att iie går roller. Bitvis även Hasse Karls. E1s.' Eriksson, Börstig, som undanbett sig återval, v. ordf. Svea
tiII final sec.lan Slutarpspojl<årnA son.
Karlsson, Karleby, Vartofta, sekr.
heserlal Shlaros Möbler. -*
Inga Lindqr,'ist, Haho, efter Britta
Grupp 6
De storväxta grabbarna i Slut- Skörstorp
Johansson, Korsberga, som un53114].-377
arpspojkarna tog redan från bör- Slutarp lltöbl. 530226--286 danbett sig återval, v. sekr. Kersjan komr'.randot mot MöDgilaget. Äsarp
521242--385 tin Gustavsson, Tiarp. Kassör
4-7 var paussiffrot' oäf 7-5 Sätuna
520348--474 Gunvor Broberg, Börstig. RepreSlutarpspojli.
520336-354 sentant i Cp:s styrelse blev Rut
It{ullsjö
520334-394 Perssön, Slutarp, bch i CUn Brita
z//3:c1,
Pettersson, 3'alköping.
Revisorer blev Gulli Ärvidsson,
Brismene, Kinnarp, och Guili
Jonsson, Falekvarna. Till tävlines)

Kinnerp glad,d,e första halul,ek
nxot Göteftet men förlorud,e, 2-.4

w(c'6q,

Det lyckades inte för lfinnarp att vinna lördagens match mot Götene IF, på en mycket bra
plan i Vättlösa trots halvtitlsledning meil Z-0..Matchen slutade 4-2 till hernmalaget.
Under första halvlek spelade Kinna.rp elter systemet 4-3-B och tletta utföIl mycket väI, tlär
Staf,fan Nielsen spelacle som >skurgumrna,>> på ett rnycket över6yganale sätt, men tyvärr trlev Anders Eh skadad när endast en minut återstoil av första halvtek och detta gjorde att Kinnarp fick tillgrtpe en del onrplacetingar efter paus och detta medförde en viss försvagning.
Spelet under första halvlek var
Eftersorn det ännu är för tidigt ta trots att tre av de -d-lagsakhelt Kinnarps och under denna på säsongen att uttala sig om spe- tuellå spelårna saknades, Kjell Joperiod var man fal<tiskt nära att larna så avhåller vi oss från nå- hansson, Christer Claesson och
göra både tre och fyra mot noil, gon spelarkritik och konstate4ar Tord Torstensson, vilka var förmen hade inte den rätta turen i endast att Kinnarps måI gjordes hindrade att deltaga av olika oravslutningarna, utan bollen gick av Bengt Georgsson och Bo Jo- saker. f övrigt anser l\tlarthel att
någre centimeter på fel sida om hansson medan Götenes mål gjor- Kinnarp med utgång från det spel
stolpen. Efter paus. gled spelet des av Bosse Persson två, därav som laget presterade under första
mer och mer över till Götenes för- ett på stråff Inge Johansson ett halvlek mot Götene, bör ha vissa
del och dessa hade bättre tur i av- och lagets högerytter ett måI.
chanser att hävda sig i div. IV
Enligt Kinnarps lagledare Mar- Södra Västergötland som startar
slutningarna oeh lyckades göra
f''ra mål medan Kinnarp blev thel Johansson, gjorde Kinnarp om endast tre veckor den 12 april.
utan. Slutresultat således 4-2.
sin bästa match för i år. och detKUL

ledare nyvaldes UUa Johanssön,
Falekvarna, efter Ästrid Karlsson, Slöta, som avsågts sig på
grund av att hon utsetts som di-

striktstävlingsledaJe. övriga styrelseledamöter är Märit tund-

berg, Mullsjö, och Ingrid Glans,

Nåis. Kretsstudieledare blev Erna
Fredriksson, SIöta, och kretsorga-

nisatör Ulla Runnestig, Hato.
Stipendiat till förbundsstämman
i Borlänge blev Svea Karlsson,

Karleby.

De avgåends styrelseledamöter-

na Elsy Eriksson och Britta Johansson, liksom förre tävlinesle-

daren Astrid Karlsson avtackädes
och blomsterhyllades av nyvalde

ordf. Inga-Lill Linden, som även
\ä\{e de npatda välkomna..

Efter förhandlingar redogjorde
la:rdstingsman Gunnar Linddn för
aktuella arbetsuppgifter inom
landstinget,
L{/s -6q.

(OPINGS TIDNING Lördogen den 29 mors 1969

ROKI

ND

Slutarps S amhiillsförening
ordnur stiidkanxpani i uå,r

i Fröki,nd

Stort iwtresse

Slutarps Samhällsförening har muelsson och Lennart Karl€n. Till
håltit ordinarie årsstämma under suppleanter omvaldes Mats Anordförandeskap av Sten Ahlqvist. dersson och nyl-aldes Eino MikkoStårnrnan öppnades av förening- la, den senare efterträder Gustav

P& skid'or
fö* arr{Elr,gewl{rwg'
i
i

skidsta:fett rlxS km gick strålande solsken och på en trevlig och låittkörd banå' sonl banläggaren John Flansson har all hetler ar" llycket folk föI,:tle tävlingarna, Skall Kinnarp bli en vintersportort för Frökind?
kvinna'
Brismene var den enda av del- \zar oldboys, därav endistriktsl<ommunerna, som saknade lag vid nä.mIigen mångfåldigaElså Gran'
i gång,
dessa första stafettmästerskaP' mästarinnan
uPP
i KinnarPs-2:an'
ställde
som
älclre
månqa
att
så
är
Intressant
a'rr det stora inanledning
Med
deltagare
av
20
i<lkar skidsport. 8
tresse, som visats dessa kommun-

!'rökin(ls komrnunrnästerskap

Fältskjutning

lnä-terskap, vilka a|rangeråts de
9ängna två söndagarna i Kinnarp'
arhites det redan nu med Planer

för en fortsatt intensifierad

r

I

Kinneveils Skytto- och ,fakt'|
vårdsförening anondnar fåifts&jutning med skarp amrnunition påskafton den 5 april kl 9.
Anmälningsrtid kl 9-19.
f,'arligt område: öster Katteskalla-Tången, Väster Ledsgården-Fröje, till ett djuP av

i

2.000 m.

StYrelsen

s]<id-

verksamlret komrnande år.

ens ordf. Evert Sand6n, vilken erinrade om de medlemmar som avlidit under året och vats minne
hyllades av stämmodeltagarna
mecl en tyst minut.
Av styrelsens årsberättelse
framgick bl. a. att föreningen
haft 78 medlemmar. Föreningen
sköter underhållet av Järnvägsnarken och den av Frökinds kom-

1r Luttra 1'26.30; 2r Kinneved
laq 1 7.29'42: 3r Börstjg' VintorP
r.i.+s' 4 r Vårkrrmla 1.35'2-1: 5l
Kinnevecl lag 2.1.51'06'

Maskinarbetare
Mekaniker
Truckförare
sökes

de förhandlingarna och

2)
3)

2.

."i"'"åiåltuö'r? ,o.ou, ,,
?,t;'ålu#,, ii"ä"t"om
"I3.\^l',:i:;
L. 20.2e;3) Gus23.O2:
K1
hansson
ö;iJ;;f;.,:j3f
å'r
zr'oo;
v'
ä;;ilI"'J 31.22.
ä'ri?fi'rf!ff"'i*:
Grahn K2"
zb.Bz.
N-{n^q

4

K2
Om väderleksförhåliandena till-t"rr".o,

om,g.

AB Kinnarps

14 och, söndag

.

Styrelsen

kl.

10.

KINNARP
OBS

I

1969:

Ordf. för ett år Gösta Larsson.

Två ledamöter för tvÄ är

MORGON, ONSDAG. 19.30. OBS. Iokal och
"-"-"-'--{'

lu"r.pot 40O:' på 48 drag. i
ii..,,_"-.-"o-"-.-o-,r.
a' o ch presentk ort, sidovinster'
Inträde: 10:-, 5 brickor. Utlottning på inträdet'
Var tionde vinner' Vid 170 de laga're Extraspel'

VINSTER : Påskbrick

Utmärkta parkeringsmöjligheter.
Som vanligt blomstafe'tt, språngbingo o. städbingo'
Kinnarps IF
Hjärtligt välkomna!

Georg

Johansson och Bertil Engdahl.
Två styrelsesuppleanter Gunde
Johansson och Sven X'riberg. Vidare kvarstår för ett år sekr. Äke
Brodd och Gururar Clåuson. Ombutl att representera föreningen
vid Förbundets åismöte Gunde Johansson, ers. Åke Brodd, Att representera' föreningen vid Falbyg.

dens skyttekrets årsmöte valdes

Bertil Engdahl och Gunnar

Clau-

son. Revisorer Harry Johansson
Äke Blom. Revisorssupnlean-

SLUTÄ,RPS

Elförening ek. för.
avhåller årsrnöte löndagen den

t2

aprtl 1969 kl. 19.30. Lokail:
Byggnadsstiftelsens samlingslokal, Slutanp.
Ärenilen en . stailgarna.

u" io -

, ers. Georg"r Johansson.

Tränings- och tävlingskommitt6

Gunde Johansson, Sven tr'riberg,

Äke Brodd,. Åke Gustavsson

och

Georg Johansson.

Tre nya pokaler har uppsatts i

år att gå som vandringspris att
erövras i tre år för att bli ständig
egendom.

En fältskjutning skåIl om möj-

ligt

anordnas på påskafton. Den
utsågs Åke Brodd, Karl Ärp, Göte Lindgren och.Georg Johansson

att

ordna.

Sammanträdet avslutades med att

ordföranden framförde ett varmt
tack till alla som bidragit till föreningens främjande under året.
Kinneveds

! CENTRALSKOLAN, KI|IINARP
tlag!

{o-s-o-o-

år

åä

Styrelsen

PÅ$K-M[MGO

hälsade

när'varaade väIkomna. Styrelsen
fick följande sammansättning för

QöPtgSvenssq'n gch^'Rune
-rn'Jt'ftiil"'ff

Möt upp mangrant. Viktiga frå-

Kinnarp

Tel. 0515/333 ?0.

låter blir det ytterligare tillfällen
snöstjärteprov på lördag kl.

till

ÄRSMöTE månd. den 31/3 1969
ki. 19.30 å Textilens lunchrum'

Kontorsmöbler

stYrelsen.

Kinnarp. Ordf. Gösta Larsson led-

Börje Neyman Y. 25.23: 4) StafÄnders Nilsson BV 22'47; 5) EI- fan Nilsson BY 26.25; 5) Änders
sa Grahn K2 26.41.
Andersson K2 27.30.

KINNARPS IF:S
SUPPORTERKLUBB

likt uppdrogs åt

stYrelse omvaldes det bingo.

sven Ekbom L.23.01i

v4-6q"

utse

för en tid av två år de avgående
ledamöternå Sten Ählqvist och
Elof Rehn, Kvarstående i stYrel- Kineveds sky'ttef örening
sen är Evert Sand€n, Bengt Sa- har haft årsmöte på Pensionatet,

G. Johansson

Sträcktider:

Att

parkkommitt6 samt att företaga
vissa inköp av parksoffor och dY-

har i övrigt utgjotts av medlems- mans med Slutarps ldrottsföraveifter samt inkomster från den ening anordna en loppmarknad
? juni på sedvanlig Plats'
av föreningen tillsammans med den
Ståimmodeltagarna bjöds På
Slutarps fdrottsförening anordnakaffe och avslutningsvis spelades
de loppmarknaden.

Sträektider: l'
'
Sträcktid€rr 3.
1r Leif Ekhom L. 20'45'. 2 t Ing- 1) Göran Grahn K1 22.06:
Kai'l
3)
21.58:
V.
'ou. Joh"tt..on
L. 22.75:
KL 22'04i 4) Pe{- Ha.ns-Olof Andersson

1) Lars Åke

son och Bert Gertner.

Bland besiuten vid årsstämman
kan framhållas ått styrelsen fick
rnun nyanl.agda lekplatsen. Av i uppdrag airt förbereda en städFrökinds konrmun erhölls anslag kampanj i samhäilet under vårens
för år 1968 200 kr. Inkomsterna lopp. Vidare beslöts att tillsam-

Vid val av

RESULTAT:

Andersson, vilken avflyttat.
Till revisorer omvaldes Gustav
Gustavsson och Änders Andersson. Suppleanter är Gunnar CIau-

pastoråt ?A[9-61

har medgett att
komministertjänsten i Kinneveds
I pastorat får uppehållas med viRegeringen

karie.

Kinnarpstriumf mot Tomten

3-li"ovädersmatch"iRvd
Vid söndagens ma,tch mellan Kinnarps fF och Tomtens IF
vann Kinnarp metl 3-l efte-r att tra legåt under med 1-0 i
halvtid. Matchen spelades på Ryds plan, som va,r förhållandcvis bra dock något smul. Väilrets ma,kter var inte a,lls tle bästa. Det blåste hårt i planens längdriktning och tlet omväxlande regnatle och snöaile så sllelarna var helt genornfrusna när
rnatchen

var slut.

t/.1

- $t,

Tomten inledde med vinden i lyckades trots detta inte tiliskanrySgen under första halvlek, men sa sig något större spelövertag,
utan spelet fördes mest pa nritten av plan. Når det hade gått
Barnmötena i Kinneved

ungefär . en halvtimme av matkom dock Tornten uDD i ett
från Kinne- chen
ved och Vårkumla har besökt de anfall oclr Torgny Johansson
barnmöten som under den gångna tvingades spela tillbaka till Steveckan har hållits i Kinnarps och fan Johansson i målet. Denne
Slutarps missionshus. De började slarvade dock npprörande och
på onsdågen i Kinnarp och fort- kastade ut bollen så olyckligt att
satte med sanrlingar vararnan Sven Widing bara hade ett t+fta
går1g i Kinnarp och varannan i boUen i öppet måI. 1-0 alitså.
Slutarp. De avslutades på sön- Därefter hände inte myckct mer'
dagsförmiddagen med en famil- i denna halvlek, som får beteckjegudstjänst i Kinnarps missions- nas som mycket svag från båda
avslutade
Mellan 30-40 barn

lagens si-da, mycket beroende på

hus.

Kinnarpsspelet klaffade fint
Latt seger mot Järpås 6-0
Vid lörilagens rnatch på Elmers uttnärkta gräsplan besegrade
Kinnarps IF Jii,rpås metl 6{) ofter B-{) i hahti<I.
Matchen spelades under mycket gJmsamma förhållanden då
planen, som ovan nii"rnnts, va,r bra. Planens beska,ffenhet gjordo att Kinnarp fick cltt spel q,tt fi$a på ett mycket bra sätt. Det
är'klart ma,n spelar så bra sdm motståndet tillåter och Järpås
var vä,I inte så svärt motståntl som man väntat sig.

Under första ha.lvlek gjordes

Kinriarps mål på följande sätt,

Christer Claesson, 2-0 och
-0
3-0 Bengt >Blecka> Georgsson.

Under denna period var >)Blecka>
bäst av anfallsspelarna, men för
att alla skali få sPela av den
tänkta A-lagstruppen byttes han
i halvtek ut mot Kjell Ahl.
I andra halqlek spelade Kinnarps

mittfältsspelåre en myck€t dominerande roll och målen i denna
halvlek gjordes av Göte Andersson 4-0 på straff, efter det Kjell

Ahl fällts i nästan fritt läge, 5-0
Christer Claesson och

På ett mycket dramatiskt sätt vädret.
har pastor Anders Linder talat
Bättre få.rt
till barnen om den botfärdige rö-

AhI.

re fart på spelet och frånÅt då
från Kinnarps . sida som också
tänkte sig rövarens barndom oc! fick lite
hjiilp av vinden. Efter
uppväxttid och hur han kom med fem minuter
i denna halvlek
i cl.t rör'arqä ns men hur sedan gjorde Bgngt >>Blecka>
Georgsson
Kristi kärlek förvandlade honom 1.--1 på €tt grant långskott,
utan
enl. Luk. 23. Ledare för barnmö- chans för Folkesson i Tomtentena har varit past. Göran Carls- tnålet. Kjetl Ahl gjorde
serian
son som har lärt barnen bibelver- 1-2 efter 11 minuter då en förser och sjungit med dem. Med svarare i Tomten gjorde sig ekylstort intresse har barnen sökt 1ö- dig till en blunder och spelade
sa uppgifterna de 'har fätt och bakåt för löst, så att snåbbe
med spänning väntat på pris-erna. Kjell hann enrellan och slog bolf kollekter har insamlats 75 kr, len i öppet mål.
vilken summa går till söndagsKinnarp pressade sedan och haskolans missionärer i U-länderna. de flera chanser att öka stn ledI familjegudstjiinsten deltog ut- ning, men enda utdelningen blev
över barnen mången far och mor hörnor och ofrsideavblåsning:ar,
m. fl. Göran Carlsson läste med då Kinnarpsspelarna var för ivbarnen de inlä.rria bibelverserna riga alt göra måI.
samt ledde dem i en sång. Anders
När 29 minuter gått lyr:kades
Linder fängslade seclari barnen dock Kinnarp åin en gång övermed ett par berättelser. Efter en lista F oikesson och det målet var
kollekt för barnrnötena vilken in- nästan likadant som 2-1. Tombringade 120 kr . predikade pas- tenförsvaret kom inte överens om
tor Linder över orden: >>Salig är vem sonl skulle spela bollen och
ddn som får bliva bordsgäst i Kjell Ahl rusade fram och snap-

har hållit allmänt

varer^ som korsfästes tillsammans
med Jesus. Han berättåde hur han

Guds

rike>:.

KöRKORT

NY TEORIKUBS BöRJAR

tisdagen den E/4 kl 19.00.
Välkommen med Eder anmä-

lan personligen erller tel.

330 60, 332 01.

Gösta Larssons

Trafikskolao Kinnarp

I

andra halvlek blev det bätt-

till sig bollen och slog
hrgnt i mål,

pade

derl

Kinnarp fortsatte att spela med
press mot Tomtenmålat men fick
ingen utdelning. I 38:e minuten
hade Tomten en chans att reducera, men bollen tog olyckligt i

6-0

SLUTABPS IF

sammanträde
och där behandlades bl.a. räken-

samtliga

vi vill dock
sätta extra plus för Kjell JohansKinnarpsspelare, men

son och.Tord Torstensson i fyrbackslinjen och på mittfältet förtjiinar Bo Johansson och Staffan
Nielsen extra beröm samt i k€djan Christer Claesson och Kjell
Ahl för deras andra halvlek.
Efter denna match, anser lagledningen att den börjar se vilka
som skall besåtta respektive platser i premiärlaget, dock återstår
ännu några matcher att experi-

i.

för år

KUL

april då bland annat diplom skulle utdelas.till förra' åröts grupp-

i pojklagsserien. Vid såm_

seg:rare

1968.

mycket länge blivit skuldfii.
Bland anslagen märks att Frökinds kommun lämnat en summa
av 2.000 kr till driften och 1.000
kr har vinteridrottssektionen erhållit för sammå ändamåI. !.ör

MOPEDqI-N,

rapporterade fritidsgrupper har med Ziindapp motor, 1966 års
erhållits kr 697:50.
mo'dell, körd 400 mil. till salu.
Kassakontot har uppvisat dn
omsättning av kr BB.O47:47.
BII, & MOTOR
Medlemsåntalet uppgick vid
SLUTARP
årsskiftet 196E-69 tiif 109 st.

På förslag av revisorerna tillrtyrktes styrelsen ansvarsfrihet
för årets förvaltnlne.
En del val föret-ogs vid sam-

manträdet. Val av biträdande lae-

ledare

för B-laget hänsköts till
Till lagkaptener utsågs

styrelsen.
följande

:

Roland Moberg,

-A-laget:
BJaget: Leif
Svensson, pojklageE:
Tony Persson.

Alf

Adamsson valdes till sammankallande i ungdomssektionen
som, förutom honom, består av
Olle Andersson, Lutz llofbauer o.
Bengt Andersson. Beslöts att an18

Tel. 332 62.33292.

Frökinds Kommunknets

Cp, CKF och CUF

.

håiler årsmöte tisdagen den
8 april kl 19.30 i Bygdegården, Luttra.
Förhandlingan,

sång och musikunderhållning, kaffeservering, frågeeport.

Kritik

" KUL"

I

(

'

månträdet lämnades också en oriÄv
verksamhetsberättelsen 91t-ering om arrangemangen vid
främgick att å.ret varit gott ur 50?årsjubileet och in.summa av
ekonomisk synpunkt sett oih för_ kr €00:- avsattes för vissa kosteningen hår för första gången på nader i samband med detta.
skapern4

Kinnarp l<om i söndagens
match till spel med tre nya spe- Nielsen, Bengt Georgsson. Kjell
lare i försva.ret i jämförelse med Ah].
iördagens match mot Järpås,
Tomtens lag' var jämnstarkt,
Dessa gjorde inte bort sig så dock måste nrålvakten' Ståffan
tydligen har Kinnarp det gott F olkesson berömmas för en stråställt med spelare i år. Spelar- Iande insats i målet.
kritik: I Kinnarp skall framhål- Domaren Erland Molander, 3.alIas i försvaret Bertil Gustavsson köping, clömde soin vanligt. lugnt
och Bo Ivarsson, på mittfältet Bo
Johs"nsson och i.. kedjan ,StafJaJr

Kritik

Det blir beröm till

Kjell mentera

ordnå en pojklagsträff den

^stolpen.

1

Alla medlernrnar

i

Centeror-

ganisationerna hälsas välkomna.
Styrelsen

STUTARPS

Elförening ek. för.
avhåller årrsrnöte lörtlagen den
12 april 1969 kl. 19.30. Lokal:
Byggnadsstiftels,ens sarnlingslokal,. Slutarp.

Ärenilen enl. staalgarna.
Styrelsen

f

Framtiden oklan för [Jlriceh amn s j ärnvägen
I(ommunikationsdepartemeaetet synar i vår
Ingentirag är bestämt, svar&r postverket och Statens
järnvägar. Ärendena som alltså hör intimt samman ligger setlan länge i' kommunikationsdepartementet utan
a,tt ett avgörande beslut fattats. I vår kommer en hög
tjänsteman vid departeurentet att på ort och ställe studera järnvägsfrågor i Västsverige vari delen Ulricehamn-Falköping ingår.
järnvägstrafik mellan F"alköping

Hur trlir det med järnvägsförbindelserna Falköping
Ulricehamn och hur går det metl den framtida postservicen i Kinnarp och Slutarp? Befolkningen hyser
oro för genomgripande förändringar och fruktar att

järnvägen skall totalnedläggas och att det i samband
därrned blir svårt med posten i Kinnarp och Slutarp,
där poststationerna är inhysta i järnvägsstationerna.

och Uiricehamn.
I den utredningen som gjorts
visade det sig att om man ser till

vagnslasttrafiken så var den

18

ton per dag eller ungefär en
vågrlslast per dag för stationeraa
mellan Falköping och Ulricehamn,

Inga förutfattade

meningar
händer vet

vi

som
- Vad
inte,
säger distriktschef

1 a::..j

dock

Hjal-

marsson. Vad som gjorts är en
järnvägsekonomisk utredning och
sedan blir' det övriga instanser,
exempelvis länsstlrelser och cen-

traia

nryndigheter, som lägger

fram sina synpunkter" Först därefter avgör Kmt. Vill regeringen
ha kvar linjea får den.ju betala
för den, Oss spelar det ingen större roll vad beslutet blir bara vi

blir helt skadesliisa. Ändra

medei

måste täcka förlusterna.

Snart beslut?
flnns två alternativ, sä- Det
ger
hr Hjalmarsson. Äntingen
lägga, om trafiken eller att statsmakterna satsar mellanskillnaden

vid fortsatt drift, Jag förilodar
att det blir ett departementsråd
som kommer på besök

i

vår, Det

är brukligt i ett sådant här fall
att departementet >synar fältet>>
innåJr man tar ställning.
Postståtionerna

i

bl.a. Kinnarp,

Slutarp oeh Äsarp håinger intimt
Ea,mman med järnvägen. Statio-

nerna finns som bekant i samma
hus. Postmåistare Hany Skaiin
i Falköping bekräftar att det pågår utredningar om postverkets

framtida funktion i området. men
postverkets förslag iir ännu inte
klart.
Föreslog överslrn

- Falköping föYeslog vi
Från
för- ungefär ett år sedan dir.ektioUlricehamnsbånans framtid är oviss. Dess öde avgöres tydligen
kommer att titta på den gamla linjen. FT-bilden från Sköttning.

i

vär. . En depärtementsman
1q

ligger också
avgörandet om framtiden för

I

clepartementet

järnr'ägen tr'aiköping-Tidaholm.
Regeringen avgör och SJ-distriktets topptjänstemän vet inte alls
i vilken riktning beslutet kan väntas gå. Äv allt att döma kominer dock regeringen att fälla avgörandet i år efter departementsrepresentåntens besök. Berörda

inte försumma
att göra sin stämma hörd vid

koirrmuner tortle
dcnnes besök.

Totalnedläggning

Om staten bestämmer att Uiricehamnsbanan skall läggas ned

handlar det om totalnedläggning,

C.v.s. både person- ocir godstrafik. Den bedömningen kom i alla

;'rv -s,1'' c

j

fa{l Järnvägsstvreisen , fram. ti}l,
f,Engu'tro. departementet}
i sin strikt företagsekonomiska Irl,essomhuclrlmånnen
i Borås
granskning av lönsarnheten på hänvisar till distriktschef
Sten
delen Falköping Ulricehamh. Hialmars,go:', so;rn anför:
Persontrafiken var- olönsam .o.ch '___ Ärerdot om framtiden för
godstrafiken var ännu mer olön- rirlen trallic)lring_..-._I.Jlricehamn
hår
sån-I.
en lnn".re tirl logat hos kommuni_
_
I genomsnitt en .godsvag:n
,.,,,. r^m.ritor..
-.ti-ncd
men så
- dag tili stationerna.lälgs_lin- ,,yr.]i,,f
pei:
i;r,. trlart att en represensäger uroLrrhLsurrcr
distriktschef .DLcu
Sten tant
ien, -a5Er
Jcir,
1on, föi. departeme$tet
deDarteme)lfef i vår,
rz4r
II,almarsson, Borås, men staten
kan ju alltid skjuta till pengar'l t9mrye1_ för att titta på konplex
om åan beslutaf sig för ätt"f.ta|et Falköping - Landeryd ocl
linjen kvar. Detta höppas befolk- | Gånghester-Ulricehamn.har-be;
nirigen.
| -.larnvagsstyrelsen,
pl
trafik
nedläggning
av
Det
är
rnycket
tyst
såvAt
om
4l
l8ärt
Falköping-Ulricehamn sont Fal- | bandelen Falköping-Ulricehamn
köping-Tidaholm, säger sta- | medan man bara. begärt att ".få
tionschef Börie Lönn, Fatköping. I lägga_ ned persontraf,iken- på. övDe centrala instanserna behand- | riga delar. Det finns tyvärr inga
industrier som g:er underiaq för
lar frågorna
r

nen i Göteborg att en undersökning skulle göras om det i fram-'

i

tiden var så lämpligt med två
postståtioner så nära varandra,

i Kinnarp och Slutarp, Deteventuell netlläggning av jåi;nvägen
som

ta med anledning av att en

|

Falköping-Ulrieehamn aktuali-l
scrades, Läggs järnvägstrafiken
ned måste vi betjäna allmänheten
med landsvägstrafik från F'alköping och det vore nog rätt orationellt med två stationer i ett
sådant fall. I samband med en ev.

|

I

I
I
I

l

sammanslagning planeras brevbäringen utökatl

Men, säger

postmästare
vill arbeta
över frågan och se på olika alternativ irlnan utredningen avger

postdirektionen
Skalin,

ett förslag. Lokalelna i Kinnarp

,("6

l
I

är väl små med tanke på att orten expanderar och kontoret har

en rätt omfattande Paketinlämnins.
Helt ny station
Ett alternativ är att inrätta qn
för Kinnarp oeh Slutarp helt nY
poststation i ett framtida kommunalt sa,mlingshus onl ett såclånt byggs. Ett annat alternativ
är att lokalet skulle stiillas till
förfogande i norra delen av tätor'
ten Kinnarp. Posten har erbjudits att hyra lokaler i Hassle Västergården i samband med eo
tåinkt ttllbyggnad'av ett hus vid

t

gläd'iande positivt inrtresse
- Ett
från kornmuncn, sägel yrfm i
I keskurskommitt€ris ordf ..
I Oagny Johansson, Börstig, och,l
I vi skall nog återkomma med nya
i kulser i höst.

Yrkeskurskornmitt6 avslutade
med tackord till komrnunen

|

1

ll

Elva damer har deltagit i en
l(urs i flamskvävnad under ledning a\/ fröken Karin Ändersson, Kinnarp. De har träffats en
gäng varannan vecka i Sörby
skota för att klara av kursens
30 timmar. Även om de vävande

damerna deltog i avslutningen
håller kursen på tiU strax efter

och Bertil

Engdahl.

styrelsesuppieanter Gunde
Johansson och Sven Friberg. V!
dare kvarstår för ett år sekr. Äke
Brodd och Gunnar Clauson. Om-

att representera föreningen
vid tr'örbundets årsmöte Gunde Johanssön, ers. Åke Brodd. Att representera föreningen vitl Falbygdens skyttekrets årsmöte valdes
Bertil Engdåhl och Gunnar Claubud

i Centralskolans slöjdsal. Kurstiden var 40 timmar. Deltagarna
mannekängade vackert i sina alster vid ensdagens avslutning.
Tio herrar mötte upp i siöjdsalen. då lnge Eckerlid, Kinnarp
två gånger i veekan manade till
samling för att klara av träslöj-r
dens 70 kurstimmar. Vid avslutningen visade magister Eckertid
med stoithet på ett stort vitmålat hörns]<åp som en kursdeltagare tillverkat.

Iljälp oss, bönar ungdomarna i Frökinds komrnun. Vi har
inga samlingslokaler där vi kan hålla till, Nl'O:arna har ju sitr
lokal, men det riieker inte. Vi är tvungna att åka till Falkö'
ping, säger man och kastar längtansfylltla blickor ptl andra
kommuner där man tycker det är bättre ordnat rned Iokaler

Georg Johansson.

Tre nya pokaler har uppsatts i
år att gå sorn vandringspris ått
erövras i tre år för att bti ständig
egendom.

En fåltskjutning skall om möj-

ånordnas på Påskafton' Den
ufsågs Åke Brodd, Karl ArP' Göte Lindgren och Georg Johansson

ligt
att

ordna.

Sammanträdet avslutades med a.tt

ett varmt
till alla som bidragit till för-

ordföranden framförde

tack

eningens främjande under året'
Klnneveds pastorat

har medgett att
komministertjänsten i Kinneveds
pastorat får uPPehållas med viRegeringen

karie. rya1."tsj-jlfi._

struktör vår skolköksläråre Barbro Andbrsson, Börstig. Kurstiden 40 timmar.

är tacksamma rnot kornmunen som möjliggjort att yrkeskurs_
verksamheten kunnat leva kvar och hoppas på nytt stöd nästa
säsong. I fjol triidde kommunen in för att finansiera bl.a. lära,rlönerna, då landstinget upphör'de med detta.

Gunde Johansson, Sven Fritierg'

och

ningskurs lör nio damer i Centralskolans skolkökslokaler. In-

Den verksamhet 1'rlieskurskommitt6n i Frökinds kornmun
bedrivit under vintern avslutades i onsdagskväIl med en r,älbesökf, samrua,nkomst i Centralskolan, Kinnarp, Frökindsborna

Frökindsungdom önskar
kommunal samlingslokal

Åke Brodd,. Åke Gustavsson

I mars slutade en matlag-

Fru Solveig Sälle, lärare i sykur sen, beundrar ett elevalster tiltsammans med Ann-Sofi Abraha msson.

son. Revisorer HanY Johansson
och Åke Blom. RevisorssuPPleanter Gösta Svenslon wh Rgne

Grntrn.'rn$fuktör Vä{äimar Johansson, erd. Georg Johansson'
Trånings- och tävti-pgskommitt6

I
I
I
I

Klädnadskursen med fru Sol-

de förhandlingarna och hälsade
närvarande välkomna. Styrelsen

Två

|

veig Sälle, Kinnarp, som > magister> lockade nio damer. att träffas en eller två gånger i veckan

Kinevetls skyttef örening
har haft årsmöte På Pensionatet,
Kinnarp. Ordf. Gösta Larsson led-

Johansson

|

påsk.

stora genomfartsvägen. Som ett
led i postverkets undersökningar
har F"rökinds kommun tillskrivits
och deras inställning ti1l det se'
nare orbiudanelet har efterhörts"

fick följande sammansättning för
år 1969:
Ordf. för ett år Gösta Larsson.
Två ledamöter för två år Georg

I

för klubb- och anrlra sa,mmankolnster.
Vi måste åka lång väg för nog bor<'le subventionera en samatt- hitta någon lokal där vi kan iingslokal för dem och tycker att
hå]la titl, säger Kinneveds CUF- tio kronor ktrnde vafa la3;om enordförande Kurt Bertilsson, Vår- gångshyra för en klubblokal. I
kumla, och nämner som ett ex- a.nsiutning till klubblokalen tycempel en kurs i modern dans som her man att det kunde byggas
i onsdags lockade för sista gån6f- lohaler också för större samtiånen till Grolanda bygdegård. Ett komster, exenrpelvis danskvi;,llar.
80-tal unedomar
17 Vi vill ha någonstans att roa oss
- medelålder
ungefär
har rest
lång väg för också, änför det unga Frökind.
- sig dånsa under led- Det verkar alltså som behovet
att få, lära
ning av bröderna Augustsson, av en ny samlingsloliai i kommunal regi vore stort och för sin
Fallröping.
Om resvägen tycker nlan inte. del menår Bertilsson att förDet vore bättre med en samlings- eningar och andra helt enkelt
lokal mellan Kinnarp och Slut- kunde få ställa sig på tur för att
arp exernpelvis. Låge den däi, ha- få använda iokalerna. Visst har
Centralskolan i Kinnarp stor bede de flesta nytta av den.
Det behöver inte vara några tydelse för många sammankotnmä.rkvärdigheter,
fortsätter Kent ster, men skolå är ju skola och
Eertilsson och sätter ett klubb- han förmodar att man först måsrum för NTO, CUF, idrottsför- te kontakta skolförbundet i Faleningar o.s.v. ör'erst på sin önske- köping för atL rögelbundet få hylista. Bertilsson påpekar att Gro- ra nägon lokal i skolan, rarcflanda bygdegård ligger utan- ter vaktmästaren skall kontaktas.
Lite komplicerat tycker CUFför l'rökinds kommun.
Ungdomarna pratar man och ordförånden.
Socknarnas bygdegårdar iir vä,l
man emellan. om att kommunen
i stcrt sett avsedda för respektive soc](r'tår och på sina håll inte
hcller av den standard som önskas. Där'vid inget ont sagt on]
Grolanda bygdegård, men den
ligger ju som sagt rätt långt
bort efter krohiga vägar.
På kOmmunalt håll betecknas

Blon,slertaek i

nrä.ngrl

Delt var många vackra ord som

yttrades vid avslutningen

och

blomsteltacken var .legio. Fröken

Kårin Andersson tackades av fru
Dagny Johansson, som också
ihågkom fru Dagny Silvander,
ledamot i yrkeskurskommitt6n.
Fru Tyra Leifler i s5rkyrssn
blomstertackade Dagny Johansson och samma hedersbetygelse
fick fru Solveig Sälle för att hon
lett sy- och kIäclsömnadskursen.
Snickeriledaren Inge Eckerlid
blomstert.ackades av hr Ture Pettersson. Matlagningskursen har
redan haft sin avslutning.
Upskattad underhållnins vid
kaffeborden sva.racle l3ror Johansson, Kinnarp (dragspel), och
dottern Anne Li sex år (sång]

för.

Nu hoppås alltså, deitagarna
och andra ått iedamöterna Dagny Johansson, Börstig, Dagny
Silvander, Kinnarp, Gulli Arvidsson, Brismene, lngrid Gustavsson,
Luttra, och Sture Andersson, Vår-

kumia i yrkeskurskommift6n i
samverkan med Frökinds kom-

till stånd nya yrkesEn sak som rönt stor
tinnskaf
tnino
--f a'---*------.b'
rl
l lr"t - o,t. o 3
mun ska]I få

kurser.

j

frågan om en ny samlingslokal

som ganska intrikå.t och mening-

lrna oår nå qof i{;il Huf Som
helst har fullmäktige tillsatt en
kommitt6 för att utreda frågan
och undetsöka vilka rnöjligheter
som finns tili statsbiclrag. Hav
tröst ungdornar! De l<ommunala
ittstanserna, har tyrlligen ögonen
på er önskan och har böiljat arbeta.

l'4
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Sumling krirug uiillirt gfutet

!i:l:!:i
il:t:::,:/
'tlnta:

i.|i:)t:l.i:t:rtlii;ltrw.r..3nti!..t;.,.+iiii:j;:f,i:ara:ii/4:".:9;:tq.r1+;!er!.

Schäfertiken Amira födde för att Amira är en rnYcket snäll hund
l-0 välutvecklade .- hon har fin stamtavia också
gärna tillåter att
fick förresten
HorisontfotogråJen
valpar.
nys om den iyckliga tilldragelsen man klappar valParna.
Man skall visserligen inte lägga
och tog ovahstående bild när valparna spisade barnvälling. Kost- ekonomiska aspqkter på allt i tiltvåxlingen hår skett nyligerl, innan va.ron, men vi vilt ändå säga att
valparna representerar ett värde
har mamma stått för maten.
Hundarnas ägare, hr Atel Leif- av 350-400 kr. Per stYck.
ler,, Krol<storp, Slutarp, omtalar ,OU1-oL1- a,i

tre veckor sedan

ff*
%e

OAVGJORT FÖR KII\I\ARP
1-1 MOT IFI( SKÖVDE

KYEKEGÅRDEN, KINNDVAD, KINNARP, TORSDAGEN DI]N
2.4 AI'RIL kl. 11 f. m., (OBS.! Änilrad auktionsdag och tid) varvid lantbr. Thure Pettersson, Halsarp, Kinnarp, tel. 0515/333 12
låter försälja:
44 st. NöTKREATIIE, såväl SRB som SLB, varav 6 st. hösdräktiga kvigor, komna fr. Halland, 28 st. kvigor (härav 14 s-t.
dr.) i åldern 2 titl 1 år, 3 st. stutar, c:a 7 tl2 är,1 st. tjur, c:a 2
år, samt 6 st. ungtjurar, c:a å-8 mån.
Lämpliga betesdjur. Djuren kunna på köparerrs ansvar och risk

I{innarp spelade på annandagen rnot IFK Skövde och matc}en
slutade 1-1 efter det att Kinnarp haft ldnlngen i halvtid med
l-0. Resultatet får anses som råttvi3t då lagen hade vat sln
halvle.h. Ifinnarps nrål I första, halvlek kom i den 30:e minuten
oeh rlet gjordes av KjeII Ahl, Försvarsbäst i Kinnarp var KlasGiiran Gör'ansson och Anders Ek, rnedan kedjebäst var Kjell
ahl.
rlq- eft

fritt få kva,rstå tills

den 10 måJ 1969.
Sex månaders villkorlig kredit med sedvanligt äganderättsförbehåll. övriga villkor vid auktionens början.

I(innarp fick fart efter paus
Gjorde sex mot Sandhems två

..o.

Kinnarps lF-Sandhems IF rnöttes i lördags på Ekvallen, Flo.
oeh genornförde en nråtch där båda lagen ställde upp med
några reserver för tle båttre. Om man så tillägger a,tt planen
>>torrrlammade> över. stora ytor förstås de goda betingelser 6om
rådde för hyggligt fotbollsspel.Så blev också fallet, men txira
glimtvis. Ekvallens träningsplan är på grunrl av snövallar ännu
inte utnyttjad i hela sin brerlil och spelet blir väl därav oekså Ilto

RöKIHD

hopträngt.

ket nu uppväger hans lägre tem- sonsskott klarade han också med
po. Kjcll Johansson har mer.a ri- fotparad. Sista 25 min. gled rnåtvigJt arbete och kompletterar bra. chen över till Kinnarp. En straff

I

Kjell Ahl ver](ligen siktet inställt på målet dit
han >>störtar>> rnålnredvetet och
Göte Andersson har rutinmässig
säkerhet. I övrigt föll ingen .:ui
ramen)) i detta lag.
Sandhem har inte så starkt reservmaterial ått ta av som sina
a,nfallet har

I

med.

tjll en 6-2-seger.
Iiinnarp tycks ha ett stort, och
Målen
jämnt, spelarmaterizrl att ta av
1-0 l<om efter ett inlägg av Bo
och efter påskhelglens två A-rnat- Ivarsson, som nickades in vacker.t
cher bör ilIarthel Johansson & Co. i krysset av Kjell Johanssdn.
ha klart för sig hur deras div. IV- Sandhem utjämnade på en hårt
lag skall se ut. Av nyförvärven skjuten frispark av Nisse Lundlr.
bör Christer Claesson vikt en 2-1 f.ör Kinnarp kom efte.r fin
plats för sig i anfa.llet, under det kombination Ahl-Claesson och
att Bertil Gustavsson och Gösta avslutat med.skott i mål av StafEk ännu inte slå.r ut de >>ga'mle>> fan Johansson.
utan kornmer senare.
Andra halvlek började med gott
Claes-Göran Göransson visade spel av Sandhemslaget och med
återigen fint backspel. Bo lvars- Lundh-attacker och skott. KjeU
son byggde upp anfallet med ge- Ähl tvingade dock.Sandhemsmålnomtänkta crossbollar och vårdar vakten till fina utrusninger och
sig oln att >spela> alla bollar:, vil- fotparader m. m. och ett Bo Ivårshands gåv 3-1 genom Göte
Andersson. Efter förspel av hy
Claesson sköt Tord Torstensson

för

4-1. Christer Claesson sköt så
5-1. Sandhem reducerade till
5-2 genom cf Karlstedt som, påminnande om gamla tider, forcerade in lädret. Kjell Ähl gjo:de,

motståndare id;gg och står senare inte oväntat, äntligen mål efter
betydligt stårirare. Nu tappade la- alla sina fina försök och faststält-

get lite luft, med ras som följd de slutsiffran till 6-2.
mot slutet. Lagets främste var nu
Karl-Erik Emanuelsson. Trädet.
Sten Härnborg i målet. I backlin- gjorde på vad honom ankom för
jen sågs pålitlige Åke Ahlqvist ett gott helhetsintryck av en trev-

onsdags försäljnitrg. anordnad åv kyrkliga syföreningen.

lördagen den 12 april
söndagen deä

tg

apri,l

kl 14-16
k'l 9-74

Insats på har- ooh trapbana. Värdefull priss,amling.
Kinnevetls Jaktvårilsf örening

Bertil

tr'loby, inledde med

har söndagsöppet kl.11---1? fr.
o. m. den 13/4. Tel. 33183.

Edvardsson,

ett

intressant

föredrae om >Israel och Jerusalem>. Det var illustrerat med
ljusbilder och byggde på elr studieresa till Heliga landet förra
hösten. Efter kaffeservering och

rl,t-64.

YNGLING

lottförsäljning vidtog auk'tionen
luled mälare Sten Ählqvisl sorn sökes som förare till eltruck.
rutinerad auktionsropare. Vitjsa
Ats Kinnarps Kontorsmöbler
förnämliga alster av syför:eningTel. 0515/333 7Q
ens damer betingade ganska iröga priser, och till sist förrättades

dragning

på lotterierna.

Netto-

resultatet av auktionen blev

2.971

t4q-6r.

lrr

FRöKIND

Palnrsöndagens högmässa
i Kinneveds kyrka blev en stor

Ko rnmunal f ullmiilt ti S e

högtidsdag med fulltalig rnenighet. Barnkören tågacle i procession fram till koret och sjönq där
med videkvistar i händerna, >f!åt

s&mmantråider i Centralskolan,
Kinnar,p, måndagen den 21 april
1969 kl 19'oo'

mig få lägga för hans fot en
kvist> med text av Britt G. Hall?vist till musik av Torsten Sö-

oritf.

renson. Genom offergång uPPtogs

kollekten tiu Lutherhiåilp€n, sofn
inbringadg 3.440 kr, Tiiläggs'be-

är säkerligen .att fötr'änta.
På långfredagen sjrtngcr kYt'kokören i Kinnevetld 'kyrl{a iniroitus av A. Runbäck, >>O hu- |
vutl blodigt, sårat> av J. Bach
samt >Vi för korset ödmjul<t fal- |

lopp

I

Håte

Jaktstig I Kinnarp

Bageri- E Caf6

i

Kyrkoherde

75.

Slutarps

Slutarps missionshus

hölls

m€d Rune Johansson som främste lig lek med läderkulan, men var
medhjälpare. Mot bakgrunden av inte så på alerten som man är van

vanskligheterna med fotbollsträ- ett se honom.
ningen i vintrig hemort har väl
tränare-Lundh ännu en del ogjort

F6sff6##

Tel, 0515/113 75,77475, \09 75 Falköping. Bostadstel. 0515i116
I år 60 år i jordbrukets tjänst,

Efter en gansl<a jämn första med sina grabbar. Själv arbetade
halvlek 2-1 . tog Kinnarps mera han gediget i anfallslinjen så
intensivtränade spelare merå av länge understödet bakifrån orkado
t'ioden

ilotPltlsto?aFtt

AL$€ m? #ftr6r{fs

111r,

initiativet och slutförde andra pe-

Kreatursauldion
(Betesdjursaul{t.}

la av I. Wid6en. Barniiörcn
sjuDser samma dag i Våt'kumla
k.vrka >Vackra törirosnttslic til)
text ev Ä. !'rostenson och >>LånElt
borta i ett fråmmat land> till
text av Britt G. Hallqvist.
Påskdagen siunger kvrkotrrören

I

I
|

I
I
I

I

i Kinneved Koralintroitus ocf,
l>Krist är uppstånden>> av H. [:. I
lHassler. Sa,mma dag utför barnI

I

i Vårkumla >De trod<lc att I
I.Iu.,;. ur" borta,, med text av A.
musil< av G. fhy-I
lFrosl"enson cch
I restanl.
.---_I

kören

I

|

I

ROKI

STUTARPS
inbjuder pojk- och

ND

TF

Platsen sonr
vaktrnästare"

knattela-

genis sPe'lare jä.rnte föräldrar
till' samkväm i Samlingssalen' på Tångavallen, Slutarp är
Frökinds hyresbostäder fredag di{.

lzlq-L4.

Vill Viiguerket std,d,w

den 18 april

kl.

19.30.

Anrnälninga.r

till

Mobergs

Oa,f6 senast torsdag.

aiigarnu i Frökim,d, . . "? 4r
Är det verkligen rneningen att kommunen skall svara för renhållningen längs de allmänna vägarna ttanför smuhällena, frågar hälsovårilsnämrylen i Frökincl och ingår i dagarna mcrl en
skulle hända

I

samband med väg-

i

bl.a. garage och hobbYrum.

ST'ARBANKERNAS
FASTIGHETSElYFlÅ

förvaltningens soptunnor. Dessa

Tidigare har skolbarnen i kom- soptunnor är för övrigt tämiigen
munai regi storstädat landsvä- ofta överfulla enligt vad hälsogarna inom kommunen. Det råder vårdsnämnden fått kunskap om.
clock viss oklarhet

och kök, hel källare med

,S,b-

städningen. Därför frågar Irröhind
vägverl.:et om detta avser att iåta
städa områdena även mellan väg-

mark.

8

i

byggd 1962, belägen i
Kinnarp. Inneh. 3 rum

.4.åL

förfr:igau till väg1'srkptr i Mariestad.
- Väsrnvnr'liohof erna i 51(ara- försäkringar täcker om en olycka

borg äger ju vägclikena. säger
nämndens ordf. Sl'en Andersson,
Brismene. Det är brukligt att
marl<ägaren håller rent på sin

UIt[A

4e

Storg.

7-9,

Ter. 134 25

F'alköPing

flt

- te

I

331 19 och 334 36.

ÅRSMöTE
Mediemrnarna i
Kinnnrps-Slutnrps
vägförening kaJlas härmed tili
ord. årsnaöte tisdagen den 2914

r
kl 19.00.
(
Lokal: Kinn'arps Pensionat.

1969

Styrelsen

orn elevernas

All ev. uppvaktning

Lantbruksnämnd och komsnun
köper 4 gärdar gemensamt?

;

ril. Tel.

,

t/

r

le-

Ansökningar stäIis till
Slutarps IF senast den 23 ap-

1nå rnin högtidsdag und,anbedes.

I Bortrest. ol1-b|..
| : Bengf, Juliusson, Kinnarp

fnorn de kommunala instanserna i Frökinds kommun hoppas
man att
att lantbruksnämnden skall köpa fyra
fyra gårtlar i Slutarp
Slutarp
tillsåmmans med kornmunen.
kommunen. Gårtlarna ligeer inom tättbeb.vggt
tättbeb.vggt

Sterstorp ocli Slutarp
Stenstorp
I| stenstorps
fF generalrepeteråfF
| dl
.dl
I
På söndagen inför seriestarten
I l:l"t'^1,n"1c, gerom
-att i Valtorp
äåHå.åtL,;,J.Xtt"i$

områile, men har av hålsovårdsnämnden fåt,t
fått dispens ati;
atii fortfortsåtta med diurhåtlningen
djulhåtrningen till 19?1.

1e?1-

II - rnoet
rnget hestrr*
besrut äniirr
änriur^
" I li;,i:l"T3r
är att de,a ru lii.?:;1"å""ij',"J?jTåäå"i"i"L: ldlnt
Irostnaderna så att kommunen lbrutiarna. ctiJpenslttt rgzi ror
i$:mfi:itT;,U*#å%Jå
ett,'.-r g; $;'$:ä",ff';!,lll.Ul
ä;ä="r=.ö_f1r*åi"d61r,_, ]ett.pq4
skall köpa den jord man buhöver lttv**u
minuters spel le.dnjn'ien
*arååtnäs rorisatta-.r.åi. lro".tun Andersson,
Backgårclen, nre4'r::,,ii på. ni*k

-

vår

avsii<t

av F'åkirn,]t,r,r-

lä"å:r?#ä'"3ånu",|1"'',å1""i:l;|ml]q:tl"a.Jann'docktra,i.|415gfJo,lranssonj.öt1eåårc1eir,sttld|,'ll-"-t,}g.j$r{le:.:l0$er
sec]aneventueiltsäijadesSaol1i-|ochbiirilr.ie"x1:.f'-"'*",l:;*.T:}|:-:n'carr-arne-_aå'*u.o'']o^.t..on,,på."
;r:id ;öä.'ä:i ;e; låäq{liiååi
äåä ffi"':å1'."'"'å1''fiii.X,"å"';
illil.ri'1;*i'i ,.ii#l'lJi,;?l-lläJJålill

F'ö'jå1i

r;*hl"

#

|

"filffiiioö:

ff ,*:t:f-

llu3}äffi:ffi *,tt nåt*tm;tHtr#*äffi

l*:n:rä*'"#ä{-,-?"

rigger utanför rie områden sorn I
lrriui s"åi"f;a:r_'*.g;; _o*nuiior |loch xrnnarp mecl dispel
tomtköp, säser härsovårdsnämrr- | ."a't"-ä"i"i;:;'n;;'u"rt"i,riiå?Lxi.f*"$}:,j-^:i:"*"'T*}li1il|::;-l";.41i;i''..'q"'rå",,Ji"I:|i:'åf''i'å?ii"i,''"i#'?f."ånT'''Ti'"i,,',,l''--I,,'Jj:j:'.i1i"ii,iiiiii;i
lfå?rf,i HtåT'?"tt:jft il"Tå,11,.11 *111i.,,il*#:l;,
dens ordf. lantbrukare
'"
hålta"
djur
pa_då
sv t'/ru
fll lrrarr.,rrO.
"J"- va
dersson
Rrismcnc tiihka
*.','å""u",*?:
Fr ,*år 1.Å
dersson,
dersson' rrrrsmene'
Brismene,
tillika
lant- l!:,9,
"!a
loair,,,;"
;;
1o316511n4 o'h
_i:h ru'itn."iä','''
lantbrukarna t;/elitvåi,'
hy,r1:c,.är_-^^h^ ^, -L,,r
Det heia är barå en...l9lll lilY:i1#',i,1.,å,!lil',,jiil#ly;{

F;'ää'åTf"ff","ååoi3;,,"10åi!:

ii

'l*ltini**ä;.;ä;r'verr.rrltåör'

l
na svarand.e pris skau rantb-ruksnämnden förs^t värdera gårdarna. i

pf!:,.*'fl:l;';k*::tti::11iii
in var I

| -

p'.*f;i1l1l:

,.ii,rrro,,vr11s,,n r{je,r rrnrr,'an
l;*x:^::"t,-*:u:lj,:l; *:TS:l ,.a,ic sii""
År.i:ql,i.t'![,1'ä'f'frii
l*:n::"::t?:Tjil:,1t":ii*11:
"-rr
inverle- i"rr*ar.1is.. *-r andyn ha-r_vrck hi,re sirrrarp

,,^-

Xi?'"1r"'"t""
_
pl*co.ilt . vy F{as*e g.naerns,rn"i
i Att
,o rrågån
o']"^litt'.ånyo blev hög'ali- f
^
L
för.svrlct (,r.h tl(,1 vis:l.lo slq v,rr,;r
l r,Ji.,,ii,Eiäo_".,i"r"Liå"å.:å:i
,,t1 lvcka t sch:l r,krh.a::.
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il-äö;il;;;
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ää ?ålus',å"''xtffi lruX"rg,",'il |;F.
l
ringar på sina iJårdar
gårdar"
l:I"":, i":,t-t1l:"j,".1. äovember i
brul<snämnden kopplades

framställninga, och
rramstäuningar
.råti för,fråontnqto,l,r:|':,ifl:

"'";"i;;
det.skrrlleb1iifrämtide#;*;lä:l=ffi,.''xT$:lilffi'i':åiåIwffi*:iili.'{:".'er.iittr'll,'..'r"n"ntlii
fattande
I

byggen
,ä"r'ferna'sT;""p'"''"*-rn*ilr"riäll*'äti*:t1*lg:*iW
Det är docl< inga
avise
sl

n;'*,_*::-*l^X 'ål*;y5*li
lliä,.XilJll De rråsade
*
"""ää härso_
:f; f,?;
I l,,,til Tl3?Jl3l"
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:"' ; #;*äi liå.""
understry"

il.l"ijf,,,i1Trt:""tfål;

"1T":

I
l

I

;ft
l

;ii''"å'å;r"

",T
radusårrdsrörbätt_

uy55'aLr'rrlens
man som så att om man köpte s
in h o r o o.ir"rrovno *r--^ *.--i-- Jl "rl1. Nu är det avsil<ten att
nare probiem med att
:l ::f .lämpar sig för byggnatior:
arrendera ut den *urri*rä''ii
te behövs för tomtmaÅ "ää ;; l, och.-tantbrutisnämnden resien.
iantbrukare ämnar köp
na

å1-*i,}{äi**iffiå,ql
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Renault 16 är möblerbar. Ni kan göra om den
inuti på minst 7 olika sätt på nån minut. Ni kan få

Renauit 4 ockr Renault 16 är lite olika stora' De
ser lite olika ut. Men allt det vettigaste har de

hela 1200 liters lastutrYmme.
.Den finns nu också i en TS'version med starkare
motor och 160 km toppfart. TSen har jodljus,

"cemensamt.
Storu inuti, små utanpå. Framhjulsdrift' Motorn

över framhjulen. Slutet kylsystem. Inget vatten'

varvräknare och en del andra finesser.
Renault 4 är fortfarande det mest renodlade
transportmedel som finns. Massor av utrymme.
'r
o,å fii"r milen. Lågt pris. Högt andrahandivåirde. ":r:'.;}'
Ta förnuftet till fånga och titta in.

ingcn glykol, ingerLrundsmörjning'

"Ui

äot om dlnr till kombi på- några sekunder'
De hai stor bakdörr. Gördeldäck är standard'
Ett av marknadens bästa Yärmesystem.

AB KIIIINARPS BIL & MOTOR, SLUTARP
FALKöPING

-

TeI. 33262

lLll'lr'l'

KIISI\ARP VAit{i\
Kti\i\Aft"f,
vAl\l\ GEI\RTPEf;
Gft,l\HHp'ft1T'. "g' '.ff,
A]\DERS EK PLAI\BÄST MOTHEID
På en ganska bra gräsplan

2L0 sk.yttar
jaktstigen

i

Jönköping, Rosenluncls träningsplån A, vann på lördagen Kinnarp
i div IV ,med 3-2 rnot IK Heid, Jönköping. Matchen fördes i ett ganska högt ternpo under första halvlek, och detta medfördo att det lag som hade skött sin kond:tionstriining bäst korn att viuna matchen. Mot slutet av matchen dorninerade Kinnarp nåstan fullständigt' men kedjespelarna var inte riktigt skiirpta i avslutningen utan sköt rnest över och utanför
i nästan fria Iägen' Hatle spelarna skärpt sig kunde- segern btivit ett par tre måI stöne än ru
blev fallet.
lflq-btt .

sitt getrrep inför seriestaxten

i

2 slcöt fullt

Målens rad: Efter 15 tnin. i utan f<jr frispark till Heids för- son och kedjespelarna Christer
första halvlek spelade Bo Johans- del. Offside ? Botlen gick ju snett Claesson och Kjcli Ahl.
son grant fram Christer Claesson inåt bakåt... Slutresultatet blev
Detta var sista matchen före
som inte gjorde något misstag 0- alitså 2-3, trots som tidisare söndagens seriestart hemma nrot
nämnts
gått
flelp fina chanser till Tranemo, såvida nu inte Kung
1, alltså. När 25 min.
var
det klart för 1-1. Centern kom bättre resultat.
Bore far andra id6cr. Meci utgån[
igenom och siog' bollen iugnt i
pla- från träningsmatcherna, bör väl
Spelarkritik
för
Kinnarp:
mål. Efter ytterligare 10 min. spel nens i särklass
bäste spelare var Kinnårp ha stora chanser att å,ttog Heid ledningen med 2-.1, då
minstone klara
poäng i sin
Kinnarps
vänsterback Anders Ek, seriepremiär i diven
lagets vy fick turträff på bollen
IV.
och denna gick via stolpen i måI. därefter kan nämnas Bo JohansKUL

I andra halvlekens 20:e min. utjämnade. Bengt >Blecka>> Georgsson till 2-2 piL en grann genom- olycka vid väveri tYU- tQ springning. 2-3 gjorde sedan
En person som arbetar vid Blö

i 26:e min. på en
mycket bra framspelning från
Christer Claesson. När 31 pitrl
samme man

gått var det omvänci ordning;
>Blecka> gjorde en grann fram-

spelning

till Christer

Claesson

som gick upp och nickade otagbart i måI. Vi noterade 2-4, men
domarens pipa gick, inte

för mål

R.öda f,iådern-insamlingen i

i tävlingen,
Resultat:
Jaktstigen: i) Valter

Malm'bäck, 100 p.,

l
I

Jonsson,

I

2) Göte Brors-

]

son, Ljungsarp, 100, 3) Jörgensen,

i

) El'ik Karisson.
Markaryd, 98, 5) Uno Olsson.
Trollhättan, 96. 6) Rolf Augustsson, Åslätt, 95, 7) Äke Karlsson.
Uddevalla, 99,

4

I

I
|

Fältskjutning i Äxtorp
Jönköping, 95, 8) Ärne Andersson,
Kinneveds skytte- och jakt- Skövde, 95, 9) Arne Hållander.
der'na Ka:"lsscns plastväveri
har haft fält- Dalstorp, 94, 10) Ingemår JotränsKinnarp fick på tisdagseltelnritt, vårdsföreningar
son, Tibro, 93, 11)
Gotting,
dagen föras i ambulans tiil Fal. skjutning i Axtorp, Kinnarp. Ett. Grönahög, 92, 72)Göran
Gunder Hult.
lag från varje förening med 10
köpings lzrsarett. Uncler arbetel man
deltog. Skytteföreningen Lidköping, 92, 13 ) p.-O. Högberg,
råkade 'han fastna med ena ar.
Folkabo, 91, 14) Ärne Melkersson.
men i en vävstol och fick den valn metl 238 poäng mot jnkt- Tranemo. 9i, 15; Rune
Olsson.
vårdsföreningens
144
poänq.
]<läm. Armcn har gipsåls och h.är
Individueila resultat: 1) Åkc Upphärad, 91, tG) Krjrt Ramm.
får åka hcm enderä dagt'rr.
Habo,
91,
17)
Leif Andersson, TiBlom 29 tr; 2) Gunde Johansson

I
I

:

lis Mann och Gustav .Vllrtunc{,
Kommittdn har uttalat rsin tillfredsställelse över den förståelse
rran mött under sina besök i

rökind
It{q-61
R,öda fjäder-insamlingen hancihas som bel<ånt av Lion-hlubbar- kommunen. Kampanjen pågår 't.,
na inom resp. kommuner. Då o. m. lördagen den 19 ap|il. tr'örF

Iiinneveds Jaktvårdsförening

anorclnade un{er söndagen sin
årligen återkonrmande jaktstig.
210 skyttar, från Småland i söder till Vänntrand i norr, deltog

Lto'1l: säljning av lotter och fjädnr
har Floby-klubben tillsatt sker i affär'er och kiosker. Även
en särskild kommittd med upp- kontanta bidrag mottages med
gift att svara f;ir insanrlingen i tacksamiret. De kan lämnas på
F rcik.ind. Kommittnds ordf . är kommunalkontoret i KinnarD, där
Olle Gustavsson. Hans medhjäl- äv;en försäljning sker.
pare är Eqgrgt qlldström, Gil-

Frökincls kommun'så'kfiår
l<lubb,

2fi; 3r Hart'y Göransson 28; 4t dahotm, 91, 18) Sixten Luncl€fl'en.
Nils Berggren 27; 5) Göste Lars- !,o,i91, 19) Ingvar Ström, Floby,
son 26; 6) Karl Gustav Ahl 24; 91, 20) cöte Karlsson, östadskull-e,
21) Jan Jansson, Solberga, g9.
7) Karl Arp 23; 8) Yngve Nils- 90,Harbana:
1) Harald Ljung, Ulson 23; 9) Georg Johansson 21;
10) Åke Gustavsson 20; 11) Göie ricehamn, 30 p., 2) K. Å. Johansson, Fåglavik,27,3) Rune Olsson,
Lindgren 20.
2T.
Extra insats: 1) Gösta Larsson Upphärad,
Rondellen:

1) Erik Larsson;
6-24;2) Gunde Jolransson 6-23; Gt'ästorp, 32 p.,
2l Uno Gustafs3) Haruy Göransson 6-21; 4) son, Nässjö, 28, 3)
K. Å. JohansErik Svensson 6-17; 5) I3ertil son, Fåglavik, Arne
Karlsson,
Engclahl 6-24; 6) Karl Gusta'/ Herrljungå,
Anders Nyman,
Ahl 5-16; 7) Åhe Blom 5-13; 8) Broddarp, samtliga
26.

Äke Gnstavsson

5-12.

Trap: Lennart Ahlin, Tibro, 10
tr,, Eilert Storm, Skara, Bror-Ar-

ne Eriksson, Herrljunga, Tryggve
Martinsson, Trädet, Roif Augusts-

!on, Åslätt, Bengt

Alfredsson,

Äsarp, C.-4. Lindberg, Timmersdala, Sten Björklund, Tidaholm,

Leif

V*rrvnsxaårag!

Timmele, samtliga g tr.

Lagtävling: 1) Göteve 4IT p., 2)

Erilrsberg, lag 1, 400, B) Såtuna
395, 4) Solberga 360, b) Vitske
359, 6) Eriksberg, lag 2, 842,7)

Väikommen nied heia farniljen Ru på lördag mellan
1 0-1 6 och på söndag mellan 13- I 6 till visning av
samtiiga Renault-modeller i vår nya bilhall'

Falköping

327.

1) Bengt
- Klubbmästerskap:
Åkesson
96 p., 2) Gunde Johanison 94, 3) Yngve Niisso4 87, 4)
Gösta Svcnsson 84, b) s.-t-1. -t'riberg 81, 6) Äke Blom 80, ?t Göte
Lindgren 80, 8) Sture Oisson ?6.1
9) Sven Simonsson 74, ].0) Håkan

Medan ni i lugn öch ro tittar på bilarna bjuder vi
barnen på ballonger och Sandwalls goda drycker.
Dessutom visar vi kul acli intressanta fikner-

I

I

Karlstedt

Kinnarps Bil & Motor
Slutarp. Tel" 05

Andersson, d:o, Bengt An-

dersson, Åslätt, Giisia Andersson,

t5/332 62.

t"Iq-64'

I
I

74.

Kinmarps {F slcriver idrottshrstoria
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Här är några av de Kinnarpsspelare som skall kriga för föreningens färger framöver.
På sönrlag skrivs ett stycke idrottshistoria på Kinnemo i Kinnarp. Frökindslaget tregår nämligen för första
gången en prenaiär i nationella seriesystemet rned Tranerno IF, sorn div. Il/-$äster. Kinnarpsgrabbarna har
under Bengt "Blecka" Georgsson laddat upp rejält inför clenna detrut" FT-sporten var häromkvällen på besök
på Kinnemo och fick då hl.a. on pratsfund med lagledaren Marthel Johansson, föreningens skrivkarl Lennart
Qvich och nämnde "Blecka,".
De är överens om att det ser söndag. Laget har under våren
I

ljust ut på spelarfronten. Förber"c- försökt med full besättning

i

'ffiff*

T(YBKEGÅR,DDN, KINNI]VAD, KINNARP, TORSDAGEN DEN
24 APRIL kI. 11 f. m., (OBS.! Ändrad auktionsdag och tid) varvid lantbr. Thure Pettersson, HåIsarp, Kinnarp, tel. 0515/333 12
Iåter Törsälja:
44 st. NöTKREATUR, såväl SRB som SLB, varav 6 st. hög:
dräktiga ]ivigor, komna fr. Halland, 28 st. kvigor (härav 14 st.

an-

delserna har sl<ötts mönstergillt fallet
fem man alltså
och
- 4-2-4
och alla verkar vara i topptrim. vidåre- spelat efter såväl
|

dr.) i åldern 2 till 1år,3 st, stutar, c:a I7l2 är, 1st. tjur, c:a

I

år, samt 6 st. ungtjurar, c:a

4-8

Kan vi bara hålla ett hyggligt som 4-3-3-system.
vi nog nå en god po- , Alla A-aktuella spelare har inte
I

tempo skali

sition, säger man med en mun.
funnits på plats i vårens träningår. Två studerar i Göteborg
I triiningsmatcherna har de an- Clas-Göran
Göransson och Kjell
svariga prövat olika system och
och en >lumpar>>,
det är inte helt klart htr man Johansson

..r. xoYlÄ??3X9tlPtc

Ek- muck om 14 dar
samt en-studerande i Stock-

A!"8& R?

på .Anders

ptg6f#$

FASW6

holm,

RöKIHD
Fint initiativ av Kinnarpelover

Ingemar !'ridolfsson i klass I
vid Kinnarps skola tog häromdagen upp försiaget bland sina 140

kamrater vid skolan att man
skulle cira sitt strå tiI Röda Fjä-

dern-stacken. Det vånn gehör och
270 kr blcv resultatet av insamlingen bland eleverna.

Chtister Claesson.
. Oaisett detta verkar' ållt frid
och fröjd i Kinnarpslägret, trots

att man under våren haft bekymmer med tråiningsarena. Om det
skali bii marsöh uppåt i seriesystemet måste en träningsanläggnins till.
Söndågsgästerrra Tranemo ltr'
nådde förra året en mittpgrBg6!1
tion i div. trV-ta,bql"len.. Laget'har
rutin från flera års spel i div. Iil.
I slutet på 50-talet återfanns lasot också ett par säsonger i1div.
It. Från den ticlen finn5 ty1 \6lare med. bl.a. lagets tränare
ran Henningsson.

Gö-

Båsse

2

mån.
Lämpliga betesdjur. Djuren kunna på köparens ansva,r och risk
fritt få kvarstå tills den 10 rnaj 1969.
Sex månaders villkorlig kredit med sedvanligt äganderättsförbehåll. övriga villkor vid auktionens början.

I

formerar sig mot Tranemo

Kreatursauktion
ffietesdjursaukt")

Tel. 0515/113 75,17475,

LDg 75

it

Falköping. Bostadstel. 0515/116

I år 60 år i Jordbrukets tJänst.
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Eeg. bra bilar
SENAULT'16 TS mörk;blå, dem.körd 500 mit 1969
EDNAULT GORDINI 1300 4.000 mit 1967
RENAULT 4L grön,1.100 mil 1968
VOLVO AMAZON vi't, mycket välv., 8.000 mil ,1964

BtrL o. MOTOR
SLUTARP. Tel. 332 62, 332 92.
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