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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

Trädets främste anfallsspelare
Gösta Ek skall spela aiv. IV-fot_
boll_för Kinnqrp kommande spel_
ar. Ek som är 28 är biir speltilar
med två månaders karens.-

Kinnarps Missionshus 
r

IRETTONDAGEN kl. 19 iIuI- |
möte under medverkan av past.J
Göran Carlsson och sångarna

lll,l SI\{}I.i}'?ATSEDELN 
i

it t tt-6e. i

i$ Frökind Ijll M; risgrynspudding. korvsmör- |

lllSås, äpple. T: köttgrotta, potatis,j
. "l tingon, vitkålssallad. O: stekt I

1 ltorskfitd. potatis, rå morot. 1':'
I I 

grönsakssoppa, skinksmörgås, I

l ,l apctsin. F : pepparrotskött, pota- l

llltis, srönsaker. 
I

ltl

llrFrökind
tl
I lHtrndäeare erinras orn skyldig-

ffi Dens[<urs @
anordnas i NTO-LOK.ALEhr. KINNAlip,

, med början onsdagen den pg jan. 1969.
10 danskvällar (onsdagar) att se fram emot!

A^nmälan senast den 2617 _69 tilt Håkan Karlstedt, tel
||9 ::, Kurt Bertiisson, tel. BB0 46 ,Roger Adotfss,on, tet.ooo o.. Kinnevetls CUF

W
PÅ TORGET I I}AG
SÄIJES PLASTMATMR.

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

fi'ån Åsarp.

Alla välkomna!

heten att fiire janu,ari månads
utgång anmäla innehav av
hund samt inbetala fastsfälld
hundskatt, 20:- per hund.

Beloppet inbertalas å postgiro-
konto 12 14 37. Fröl<ind,s Kom-
munalkassa, 520 44 Kinnarp"

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

Frökinds kommunalnämntl

RöKII.ID

ilulfeet I Axtorp
I Axtorp församlingssal, Kinn-

arp, a^nordnas på tisdag kvliJl en
jul: och famitjefest, Oar-nt. a. kyr-
koherde Henning Ändersson och
skolbarn kommer a.tt medverka.

I Eu del höper för dyrt

SLUTARP

Rum
m. värme och wc,
Egen ingång. Tel.

nlt.(1,,

hyresledigt.
331 06.

Ungdottt$-

$tyrsl$elt

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

14.1 Brorldetorp Kyr&ans Ungdom kt. 19.00. 20.1 Srtenstor,p Kyrkans Juniorer kt. 18'00.

15.1 Floby Kynkans Ungdom kl. 19.00. 21.1 Jäla Kyrkenrs Ungclom kl. 19.00.

16.1 Odensberg Ky$kans Junioren kr. 16.30. 22.1 Floby Hobbyktubb k[.17.30.
Gökhem Kyrkans Ungcl'orn kl. 19.30.

17.1 Kint'rarp Kyrkans Juniorer kl. 1?.30.
Kinnarp Kyrkans Ungtlom kl. 19.00.

Grolancla Kyrkans Ungtlorn kl. 19.00.

23.1 G,utthem Kyrkans Junioner kl. 17.30.
Gutlherr Kyrkans Ungclom ki. 19.00.

NYA SOM GAMLA MEDLEMMAR HÄI,SAS VJiLKOMNA.

prograrn kan rekvireras från Ungdomsstyre,sens expeditlon, Dansha vägen 193, 52142

F'ALKöPING.

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

k*-;,;;eP



rrJÄnrrrcT TACK
till postabonnentema på lbb-
linjen Kinnarp -Brismene-Bör-
stig för jul- och uyå,rsgåvorna,
samtidigt sorn jag önskar eder
a,lla ETT CrOTT I{YIT ÅR!

Wobitor Martinson, trbb.

STRöM.
AVBROTT
SLUTARP
KINNABP
N. ÅSARP
JÄLA

P.g.a. ornbyg.gnadsanbete kom-
mer hfaf,tleveransen att va,ra
bruten löndagen den 18/1 kl.
13.00-16.00 för abonnenter
tillhörande: Gnolanda m.fl.
soeknar,s el. distributionistör-
ening, N. Åsarp m.ft. et. clistri-
butionsföreningar samt Slut-
a:rps ekonomisha förening fön
el. distrihution.

Kra^ftverket förbehåller sig
dock rätten att kunna sPän-
ningssätta anläggningarna n?i"r

scvm hetst under ovan angiven
tid.
TROLLHÄTTD I(BAIITVEAK

Frökind
, M:. fattiga riddare, äPPehhos'
lfrukt. T: vårm korv. Potatismos'
lsenap. gurka. O: kött- och grön-
Isat<ssoppa. ostsmörgås, apelsiu.
It: tistgratäng, potatis. rå morot,
lcitron. 

- F: kålpudding,"" potatis'

llingon, äpple.

KORKORT
Ny TEORIKUBS böriar
månd. rlen 1Bl1 kl 19.00.

Välkommen med Eder aR.

mälan personligen eiler tel.
330 60, 332 01.

GöSTA LARSSONS
TRAFIKSKOLA, Kinnarp

KINNARPS IF och

Supporterklubben
Möte måndagen den 20ll kl'
19.30. Textilens lunchrum.

Viktiga frågor bl.a. bingo.
Möt upp mangrant.

StYrelsen

fax"å,e\od* ,,,,- ,r,

äii-stäila uPP med ett juniorlag, i
en planerad serie. Vidare beslof,s

":tt 
-"näår febr. ev. mars månad

anordna en träff för föreningens
pojklågssPelare" I

dagens män och även repr. Väs-
tergötlands jun.-landskapslag,

Bengt Georgsson åir även aktiv
inom friidrott och handboll, I
handboll harhan representerat
såväI FAIK som Västergötiands
TV-tag.

>>Blecka>> får anses so n en av
Falbygdens bästa representant för
fotboll under år 1968.

TILL ÅSARPS MEJERI

samt leoerantörerna Axtorp - Brismene 'Hög
ett hjåi.r'ttigt tack för j'tt"tgåvan.

Ihore Äkorblom metl famiU

Sktildkandidat:
tblt -11.

Bengt Ceorgsson) Ifinnarp
Bengt Georgsson, född 18/6

1947, började spela fotboll i Kinn-
arp redan som pojklagsspelare vid
12 års ålderoch har sedan dess
variL xinnarp trogen, med undan-
tag för 1967, då han gjorde en
ettårig sejour i dtv III med IF"K
Ulricehamn, Men redan 1968
återkom han till Kinnarps IF,
för att där ta hand om triinar-
sysslan' och givetvis förstärka
fotbollslaget.

År 1968 blev ett lyckoår.
>Blecka>> lyckades redan under
sitt första år som tränare föna
upp laget i div IV. Han bidrog
genom sin målfarlighet på Pla-
nen till att laget lyckades göra
hela 115 mål und,er året. Av
ilessa tillverkade han 70 själv,
och spelade fram till åtminstone
hälften av de ölriga.

>Blecka>> tilldelades av F alkö-
pings Fotbolldoma.reklubb prise
som >Planens gentlemaru>. Detta
såger en del orn, ått han kan
uppföra sig vål såviil på som utom
planen.

Under tidigare år i KIF har
Bengt även fått äran att deltaga
i jun. triiningsläger för morgon-

tsh-64.
'Bortapremiiirer fAr dia lV-tragen:

Kinnarp startar mot Kronäng

pos|l'ern'{r l, 3fi-i"i:::Y :::i:"ii::"il'""lll-i::'i::'f:#-:T*
IFI{ Ticlahohn möter Skövde

I Sötlra gruppen startar Kin14'1p på bortaplan mot Kroniings IF

Gustav Gustavsson; ". Jä$f; t'rl: i spelprogramrnet, har fått rättels€, vilket framgår bl. a. av att

å:xå.#:t""ä,rl;,,å"J";f"i,;1jä | r1s_ut1a" avsrura hösrsäsongen på hemmapran den 5 oktober mot

fråqa om återval. Ordf' är-{lnol--sm- L-

*Ti","j*"*r, "y::t*ltr:uti:-ll K6NT6RIST
nen-vatdes Bengt Stenkvist, vil-ll 't-!! I vrrr- r

5"".T,11"1å;:*""it""äfi'åH":l[-.0 uar" i för.ekomrnande kontorsgöromål ansråIles o,msående.

l"ilå11i:'u'"nen 
utsågs Karr-'in* 

Il ag Bröd.. Karlssons Plastindwstrio Kinnarp
-äii-""p.".entera föreniLggn "|d I tel. 332 03
VästereöltanOs Irotbollförbundsl 

-

Ä'ä';äää; Eino Mikkola och l-
Kärl-Erik Lundin med Bengt

*T*S*;:I. 
BCNgt IICTMANSSON SIUT,ARPS MISSIONSHUS

;lll,*:n*mrrä-r"äå"åt"irhi ruTtgSIöRENTNcEN srARrAR Ny TERMTN och börjar

ä;å""""";;."--öivi.r*rr'-nlsöt att meal JULFEST fretlag kl 19.30. Julklapp fih 3:- medtage.
I ffii-äitä regleåente löl,y*t1g Ungclomar i åldem 72 är oc}l' uppåIt från hela Kinnevecl är väl-

iäi.v*t"" "pa-Lqpsay9'rah aomr Stutarps Jun.förening
att äärefter tillsätta o""täiiäätl' komna'

Vid sammanträcle rned styrelsen I A"o 12 april. Itremmaprerniåren spelas den 20 april *rot Tranemo.
för Slutarps IF fördelades- de oll- | , r^tro ."rr..or sf,årfår trrr{ Tida,holm nå. bortanlan mnf rtr'Kt:JJ"tä?,iJr'#t"äå;åää"-;ö-l 

:.i:":" sruppen sta,rtar IFK ridaholm på bortapran mot rFK

ä"i;;trå;-;;Iigt föIjancle: I Skövde den 12 aprll. Laget spelar sin förstå hemmamat'ch den 19

kassör: Måt; Andersson-;- sekr' I mot NIBK på Tidavallen. Tiilaholm, som lämnat protest mot
Gustav Gustavsson; v. ordr' nrl- i snelnrosra,mrnef,- har få,tt rättels€. vilket frameår bl, a. a,v att

i'åtbollssektionen gavs i UPP- :.5
clrag atl' Lrllucrsu^,4 '::-J,"b:*:,--]': t t

NY'TERMIN MED SöNDAGSSKOTORNA

i Kinnarp och Sl,utarps Missionshus
böriar sönd,. d,ei 26 ian. kl 9.45.

Förutaarande samt nya eleuer ör oälkomna
=---

Bertil Gustafsson
lämnar V-Ifleva 

/

Går till l(innarp
En av tliv. Vl-fothollens

främsta försvarsspelare, Ber-
til Gustafsson i \rilske-Klevå.
ska.ll försöka. kvali!iccra sig
tör Kinnarps il!v, Itr/-lag. Och
ile försöken torile lyckas. Ber-
til har under å.rens lopp gjort
en rad imponerancle matrchet
i Vilske-tröian, varför I{inn-
arp här säkerligen får en firt
kraft. Han blir spelklar på två
månader. $(1-64.

Tillkännagivanden



EANAULT R I,6
dem.körd 500 mil

Beg. bra bilar
I"969 VOLKSWAGAN

9.000 mii

1968 VOLKSWAGEN
9.000 mil

1965 v(}l,vo aMAZON 1958

SBP

1964 Sarn-tliga bilar säljes med
garanti.

Ä Bil slulotor\ utlyb4.
\7 sLUTARP, tel. 332 62,33292

196,{

RENAULT R 16

2.400 mil
1963

EDNAULT R 16

2.200 mit
196? SAAB

SBP
196r-

R,ENAULT 4 L
4.000 mii

OPEL R,OKOBD
6.000 mil

SIMCA
SBP, 7.500 mil

LS65 1$59

SAAB 96
5.000 mil

Frökind godkänner inget
s amman sla gnings alternativ

Frökinds kommunalnämnd har hållit samma,nträde. En från
fullmäktige remittera,tl fråga angående bldrag till studieclrklar
trordlades. Förelåg en promemoria från kommunikationsdepa,rte.
mentet angåendo >>Komrnunlndelningsreformens fullföljande>.

Kommunalnämnden beslutade
föreslå fullmäktige att avgiva
följande yttrande : Koirnmunalfull-
mäktige i I'rökinds kommun an-
ser att de riktlinjer om frivillig-
het som riksdagen fastställt ge-
nom 1962 års riksdagsbdslut allt-
jämt bör gälla. F'ullmäktige kan
alltså inte ansluta sig till något
av de alternativ, som prornemo-
rian innehåller, Ett friktionsfritt
samarbete mellan kommunerna
inom blocket pågår och fråga om
sammanläggning är föremål för
utredning vars resultat åinnu icke
har förelagts fullmäktige för ytt-
rande. Tvångsåtgärder skulle ska-
pa oro gch irritation och Ieda till
annåfs onödiga motsättningar
mellan kommunerna. Det är en-
ligt fullmäktiges mening en vä-
sentlig förutsåttning för ett gott
resultat att utrednin.gar och över-
Iäggningar i kommunindelnings-
frågan kån ske utan tidspress och
att tidpunkten för ett eventuellt
samgåends får avgöras av korn-
munerna själva.

5-årsbudgot
Samarbetsnämnden t E alkö-

pings kommun lock hade beslutat

1 april i .år. .Kommun.alnämnden
beslutade att utse en kommitt6
för F"rökinds kommun för sam-
manställning av material till den-
na }rudget och valdes följande:
Elof Rehn, byggnadsnämnden och
sammankallande, Sven Andersson,
hälsovårdsnämnden, Werner Gran-
Iund, socialnämnd.en. Gunnar
Larsson, kommunalnämn.den, och
Sixten Johansson, lokaliserings-
nämnden.

42 ansökningar orn bldrag tlll
ytterbelysning för ett samman-
lagt belopp av 77.499 kr tillstyr-
kes hos fullmäktige. ÄB Ruth-
mans snickerifabrik i Slutarp ha-
de anhåtlit om subvention för
tomtmark med 1:50 kr kvm för
rörelsens utvidgning. Tillstyrkes I
hos fullmäktige. En liknande an- .i

sökan från Gert Johansson, Slut- 1

arp, rörande 300 kr tillstyrkes, :

Stiftelsen Fröklnclg
Hyresbostäde.r

hade hemställt att kornmunerl
måtte verkstålla avstyckninq av
tomtmark från fastigheten Klnne-
ved 5:1 för uppförande av pensio-
närsbostäder. Tillstyrktes och ett
anslag på 800 kr beviljas. Stiftel-
sen hade även hemställt att full-
mäktige beviljar kommunalbor-
gen för den pågående byggyratio-
nen av flerfamiljshus för Hassla
2:80 med 222.000 kr och för Slut-
arp 7:19 108.000 kr, Flamställ-
ningen btfölls.

I yurSD Awrrurruriuruus rraqE ur.ruL@L

.l att låta upprätta en s. k. 5-års-
I budget för tiden 1969-1973 för
I var och en av de i blocket in-
lgående hela kommuner-na och att
I uppdraga åt stadskamrer llans
lBlom, l'alköping, att utföra detta
arbete, som skall vara färdlgt till

Slutarps juniorförening bör;ar'_-,T*t"""-:1losnämnden hade till-
. {"e9*g kväu startar.. slutarpl ;'#llr?ä:l-il.-'iåf til""frlä
juniorföreninE en nv termin *äa rr"r-,-L1?i"", r.oe+,so kr, Ragnar
ll^Y3ll:g 4y1t::l i srurarps di.- ,iö;i.;;; Börstig, 681 kr, Bertasionshus. Julkrapp nii.. tiä k";- L;;;;,'-d#ö"ä?,i5";"1;,iä;änor medtages. Juäiormöt-enatom- ;;;;;ril Börsrig, 1?1:98 kr.mer sedan att hållas på månda-gar och alternera mellan Kinn- . 

Ansökningar håde inkommit
arps och Slutarps missionshrr,q- att tå inköpa byggnadstomter av
varför förutvaranäe juniorer fråi PSo.n Westermark, Börstig, Olof
båda orterna är välkomno 1i1- Gertsson, Slutarp, och Rolf Wal-
baka. Ungdomar från 12 {r och lin., Falköping. Kommunalnämn-
9PPåt är välkomna som nva med- den beslutade bifalla att tomter-remmar. zrh-6q.- l?J"#Jj,;frJål åT J"*"ff",r"å:

KINNARPS
MISSIONSHUS

SöNDAG kl. 19 Off. evange-
liskt möte. Inger och Göran
Carlsson samt en sånggrupp
från Åsarp.

Välkommen! , 6lV be.

2 dreverhanhundar
bortsprungna i Kinnarp d,.227,

Tel. 333 14.

Ett hjärtevarmr TACK
för alla blomrnon, presenter, te-
legram, tal, sång och musik,
s'om gjorde min födelsedag så
Ijus och minnesrik.

Silit Josefsson, Kinnarp

, kostnader. En-ii-amställriing h;de

F"ökr"d låf*ffi5Håi--'llq3-*fT1:
I fölts fram till 1 juni 1969, såvida

Kinneoed,s cKF-pod. lf #*f#"-Trskommitt6n har an'

sta.rtar vävstugan i dorty uLr-Jp 
. q

la. Allp intrersser,ade r^*^* "ll
komrnunea är välkomna #;":ll KINNEVEDS CUF
taga. Anm. senast den 30/1 tillllhar årsmöte i Vårkumla bygcle-
ter.330o8 euer 33154. 

llf,ff jf:tagen den 26tL te6e

| | Ånsmiitesförhantllingar.
ll Servering.

| | Styrelsen,
rrT

Sömmerska och tillskärare
sökes till vår tapetserarverkstacl.

AB KINNARPS .KONTORSMÖBIER
KINNARP. Tel. 0515/33370. vlt-(I.

Kfrrlrrnrp M&EGO
Söndagen tlon 26 jan. kl 19 å Pensionatel Kinnarp

öVERRASKNINGAR

Jokerbrickan värd lI-0:- på I :a enkelraden

I övrigt återkomrner vi med pr.esentkort sarnt fmktkorgar
på enkelrad.

Vi fortsätter med vår populära språngbingo som. förra
gången blev suec6. Blomstafett. Städbingo. Sidovinster.

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

i KINNARP den 13/4 1969.
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eget heslut

F ullmäktiges yttrande ansluter
sig helt till kommunalnämndens
ytirandeförslag. Det hår tidigare
återgivits i F T. Intressant är att
fullrnäktige hänvisar till ett beslut
i riksdagen: De rihtlinjer för ett
frivilligt samgående som riksda-
gen faststäIlt genom beslut 1962
bör alltjämt gä11a. I övrigt
säger tr'röhinds fullmäktige att
tvångsåtgärder skulle ska,pa onö-
diga motsättningar mellan kom-
rnunerna.

Någon debatt föregick inte be-
slutet att tillstäila departementet
dessa synpunkter.

Samlingslokatrerna
TilI kostnaderna för utrednins

om samlingslokaler anslogs 20.00-0
kr. I utredningen skall även ingå
frågan om det kommunala stödet
till befintliga lokaler i delkom-
munerna. Efter yrkande av hr
Kjellström kom beslutet även att
innefatta utredning ang. tokal för
postanstalt.

Biilrag till gatukostnader
Fullmäktige beviljade 3.2b0 kr

som bidrag till bostadsstiftelsen
för anläggande av gata för stiftel-
sens fastigheter i Slutarp. Hela
kostnaden är 6.500 kr, vaiför bi-
draget är 50 proc. Gatusträckan
är 120 meter.

Byggnadsnämnden fick i upp-
drag att utreda frågan om avlä-
dande av dag- och yt-vatten från
bebyggelseornrådena.

Bichag till ytterbelys-
ning'a,r

Ett sammanlagt bidrag på
11.499 kr till ytterbelysningar
klubbades. 42 ansökningär håde
inl<ommit.

Marksubventioner 
-hr Gustaf Gustafsson

reserwerar sig
Lokaliseringsnämnd-en hnde fö-

reslagit en kommunal subvention
till tomtmark i Slutarp med 1:80
kr pr kvaclratmeter föi den mark
som skulle komma att tas i an-
språk. Kommunalnämnclen hade
tillstyrlit, och fuilmäktige följde
namnden.

Mot beslutet reserverade siq le-
damoten hr Gustaf GustafJson.
- J,aF är faktiskt inte nöjd rncd
det här, sade han. Lokaliserines-
nämnclen var inte beslutför virl
tillfället,r endast tre av sju leda-
möter vår närvarande. Likafullthade kommunalnämnclen tasit
!lpp Iokal iseringsnämndens re_
3ommendation och tillstyrkt den.

Kommunalnämndens oidf. riks_.
clagsman Gunnår Larsson fram-
höll att kommunalnämnden inte
av sådan anledninET bör avstå från
att åvlämna ett törslag. Ärenclet
vore vidare en ren beredninqsfrå_
ga. och som avgörande måste be-

å

Frökind häs?visar till niksdagems

forkastar depargermemgsforsleg
Kommunerna bör utan tidsp ress själva få bestämma tidpunkt en för ett samgående, säger Frö-

kindsfullmäktige i remissyttrande med anledning' av en prornemoria från kommunikationsdci)ar-
tementet. Fullmäktige ansluter sig sålunda inte till något av de alternativ som departemettet
framlägger i sin skriveise. Ett friktionsfritt samarbete pågår i nom blocket, heter det i 3ttrandet,
och frågan om sammanlägg ning är föremål för en utredning' som ännu inte förelagts fullmäk-
tige. Yttrandet klubbades vid sammanträde i går kväll.

trahtas kommunalilämndens god-
iiännande av redovisningen. Det
vore likvä1 tvehsamt om subven-
tion bör ifrågåkomrna i sådant
fall då industrien inför markäga-
ren tillhännagett sitt intresse för
köp. En ansökan till kommunen
bör föregå subvention.

Hr Gustafsson reserverade sig
mot ytterligare ett subventions-
bcsltlt. Det gällde 300 kr. tiil en
annan ind.ustri i Slutarp. Dennå
mark var subventionerad redan
vid överlåtelsen, anförde hr Gus-
tafsson.

TilI avstyckning av tomtmark
för uppför'ande av pensionärsbo-
städer fick bostadsstifteisen 800

tr{orr.lrnunal borgen
Fullmäktige ställde borgen för

pågående byggnåd av flerfamiljs-
hus i Kinnarp och Slutarp. Bor-
gensbeloppen är 222.000 resp.
108.000 I<r.

Från föredragningslistan ströks
ett ärende gällande ansökningar
om bidrag till enskilda va-anlägg-
ningar. SåCana ärenden bör få en
annan behandlingsgång; var mo-
tivet.

Byggnaclsnämnden fick förnyat

uppdrag att ansöka om statsbi-
drag för projektering av kornrnu-
nala va-ledningar öster om järn-
vässstationen i Kinnaro. I ett ti-
cligä're Iämnat uppdrag till nämn-
den förutsattes utbyggnaden she
om den kunde utföras som bcred-
skapsarbete. Denna punkt utgick
nu av formella skäl. Ingenting
hindrar emellertid att arbetet l<an
komma att utföras som bered-
skapsarbete, om detta är påkallat
av förhållandena på arbetsmark-
naden när företaget blir aktuellt,

Postgången i samhällena
En skrivelse från pcstverket

som svar på en hänvändelse från
]rornmunen ang. postkeford::ingen
fl.ån Kirnarp och Slutarp lades
till handlingarna, Den väckte föga
entusiasm i församiingen. Hr Gus-
taf Gustafsson: Man kan bara
konstatera att avgående posten
försenas.

Tack
Ett tack från föreningen av iör-

äIdrar till cp-sjuka barn i länet
lästes upp. Fuilmäktige hade un-
der 1968 anslagit 600 kr tiil för-
eningen.

Kinnurps IF satsnr
nå wnsd,omsfothog|f-- -"--0 -'--at

Vicl ett ordinarie möte i måndags beslutade Kinnarp att under
det kommande året satsa mycket hårt på sin ungdomsfotboll.
För detta äntlarnål tillsattes en kommittE bestående av Gösta

r'A,rdeFaBon,,Xarl'Otrsta,i JotlEn6$ott, Dverb'Al*'-l'ernart Qdclt'
Tommy Sa,ndahl och Kjell AhI, vilken även. skall fungqra sonr

mana alla damer i'liinnarp med
omnejd, som är intresserade av
att stödja föreningen, att kontak-
ta ovannämnda två personer.

Kinnarys IF iatsar nu På flera
verksamheter för af:t lyckas få
behålla sina fotbollspeiare i den
högre division som man nu nått
efter många års vedermödor i
lägre divisioner. För att lYekas
med detta vädjar man nu tiu ålla
som är intresserade av föreningen
att på alla vis stödja den i derma
dess strävan.

tränare. Lrrt- n,
De kommande planerna för ar-

betet är nu att försöka engagera
så många ungdomar som möjligt.
Därför kommer fdrottsföreningen
att anordna en sammankomst för
pojklagspelare och andra intres-
serade måndagen den 27 januafi.
Därefter är det planerat att PoJk-
lagsspelarna till atl börja med
skatl få träna en gång i veckan
i Centralskoians gymnastiksal.

Kinna.rp skåll även försöka få
igång en damklubb och till att
ordna denna detalj utsågs Gösta
Andersson och Tord Torstensson.
Vi vill redan nu passa på att uPp-

Vi söker en Yl{Gtr ING
i 15-18-årsåldern med intresse
ror ollar.

vi

BIL & MOTOTi '
Slutarp

TeL 332 62

KUL

RöKI}ID

Vävstuga i Kinneved
I(inneveds CKF-avdelning star-

tar inom kort vävstuga t Sörby
skola. Alla intresserade damer i
kommunen erbjudes delta,

Söntlagsskolorna börjar
I Kinnarps och Slutarps mis-

sionsbus startar söndagsskolan ny
termin i morgon, söndag, vånlig
tid och på vpnlig plats. Älla för-
utvarande el'ever hälsas välkom-
na åter'liksom Du är välkommen
som ännu inte går i någon sön-
dagsskola.

Il{öte i Kinnarps missionshus
Söndag kväll hålles i Kinnarps

missionshus ett offentligt evang:e-
liskt möte under medverkan av
fnger och Göran Carlsson samt en
sånggrupp från Åsarp.

Slutarps hockey-bockoY
Lördagens matcher:

13.30 Bil- & Motor-Jordbrukare
VåUhagå-Möbel
Åsarp-Di'irerse

Söndagens matcher:

11.00 Bil- & Motor-Åsarp
Diverse-MöbeI
Vallhaga-Jordbrukare

STRöM.
AVBROTT

Slutarp
Kinrmrp
N. Åsarp
Iöla

På grunat av onoby,g$xadsanbete
ko,mmer kraftleveransen att va-
ra bruten tördagm den 1/2 kl.
13.15-16.15 för abonnenter
ti lhöran'de Grolancila rn-fl. sock-
nars elektriska distqihutionlt-
förening, Norra Åsartps m.fl.
elektriska distributionsförening-
ar samt Slrutarps ekonomiska
förening för elekrtris,k distribu-
tion.

Kra^frtverkert, förbdtåller si8
clock riitten att kunna spän-
ningssåirtta anläggntngarrra när
som helst under ovan angiven
tltl. i '

TROLLHÄfIE KBAFTVE.BK

Frökind
Ko m,tnunal f ullmiikti s e

sanmantråider i Centralskolan'
Kinnarp, måndagen deu 27 ja'
mrari 1969 kI. 19.00. 'Oritf.



Vinterpromenad, I, Kinnarp
Åremöt{.r mecn Slutarps
missio s r-qf örsarmlim g i(d
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riskera aLt koliidera med
framfarande fordon eller stän-
ka ner dem förmedelst ett
piaok med foten på den vat-
tendränkta körbsnan"

Siutarps ini.csicnsför'sa iulin,g her
lr.iiliLt årsmöte i. tlissionsiltset.
:\Ictllenrrnarrra. i'är' uransiatit föt -
sgm.lade. Årsrnötet leddes av crdu.
Irrils lliraidsson. Å.ssip" soi'u clock
viri Cc'rta är::;i:öte. eftel n:ut':a
års crdförandeskap, iärnnade dcn
posten.

Kvä-ilen inledCes trred en korf"
predihän av pastor Gairan Caris-
sclr, Därefter väll<omsthålsade
crdförånden. Den lilla försantliug-
en lned sina L2 nredieinnror har
bedlivjt en glrnska legelbrrndetr
mötesverksan'ihet, däremellan hår
det r-aril offc:rhögtider. tältn1öten,
en liten höstmötesserie samt en
missionsförsäljnL:-rs solr g'åv re-
kordresLlltä,t. IrSrsanllinS:sliassan
hade omslutit 1.2.294 l{1'.

ViC rra,l a.v stvrelse orlva]rles de
alrgåenrle tr ars F redfiksson. Mär'.
tl-la Wilhelm$qon såmt snpplean-
Len Hulda Bruhn. I.{..,^.'a.ld e1'ter
Nils Ev;rldsson blev Göran Caris-
son. TilI reviscrer rltsågs Lyclia
Sånddn och Justus Änrlersson,
Församlingsförestålnriare är Gö-
ran Carlsson och X'olko Pettår-e-
scn vice. -(öndagssli:eil.ans före-

.ståndare Foike Petter-cson crnval-
dcs litrrsom Asta, '.Iohansson, Mim-
]11i .Ion*sson och tre ungdomar fr*,rt
ri,qarps i-r.iissions församllngsom l,ä,-

ra.re. I'olke Pettersson är också.
ordf" i jr,rniorföreningen, övriga
iredarbetare pastor Carlsson, Ärj-
ta Johansson, Eveling AndersscR

,sa.nit nyvald Jen-nv Freddn från
Hög i Åsarp. tr'örcståndarinnor
för syföreningen år Ester Joirans-
son och Aug--rtsta Abrahamsscn-

I birlre.g beviljades tiil. Ä'g-
ar.ps missionsförsamling 2.000 kl',
församlingens sönda.gssko1a. 500
kr, SAM 200 oclr VMF 100 kl'.
Till de senåres år'skonferenser
valcles ombud.

Offertlagar för bygsnadslrassan
skall hållas annandag pingst såmt
slstzr, sönclagen i oktoher. I övrig't
rrla,neras bl. a.. tältmöten i bör'
jen af iuni, sl<ördefest 12 okta-
her, nåndagshvällsn1öten sirttet
crkt"-.*början åv novembel', san;t
missionsförsäljning vicl - nrånad"q=
sklftet no',:.---'de c. Vidare drogs
ilet upp någrn" ri1<tlinjer för drjn
regeiLrundna veri{samheten. Be.
höviiga lepirt'ationer av ntissions.
husei beslutades. Sist tackacle
Niis Iiva.ldsson församlingeds
nte(iielllmar för dp[i]s insets i a'-
'oetet sax1t. för förtroendet dc ri'
såt. sin ot'rlf . Fc; lkc Fettersson
tackacle Nils Ovaiclsson för hane
mån.eår'iga gärning sonr ordf. i

j tt ..årirrir,gu: sairrt-iivtlLrtacle rnec
bö11

ke Pctterrslson CitTivairle$ .tcn'L \i
crdf ., Ester Jcihanssgr! som lta;r'
sö:". lWärtha Wilhslirrsson utsågs
till s,:!ir'.

Vicl ett sanrkt"änr på siJnclag-<-

eft,:rlxicltiagen avtackatle.q Niis
E-;aldsscn ltierligare oeh han
fick urctta3a blommor från för*
saliiing. jr-rniorförenitrg och söii"
dag-ssko1a.

STUTARP$ gF

tr'otbollsträning fredag ki 19 i
Centraiskolan, Kinnarp. Ef ter

träningen kaffe i samlingssalen

Sl,utarp gol, - 6q.

il::tt::::::::t::i:l:111!k::.:,.:.1;

l:rrt :.1: a .!ta:::|.:: rj:j

Januarivy från Kinnarp, över orten lägrar sig dimmorna och över trottoarerna snömassorna. Men det

som göms i snö kommer fram i april, är ortsbornas Jörhoppning. \dn- 61 .

Vi genomströvade i tisdags, tog vi err snöröjningsrbil. Nå-
Kinnarp, den lilla väna, fram- | gon snöröjning iakttog vi inte.
åtgående orten. Därvid iakt- I Vi observerade att ortsbor-

Posrsraristik ll |:ffi.,11"J'i"Xkå1 ilS lå:
f o -f7 . ll å@.M\q s4

Iran t\rnnarp ll , åX;il å1,ä:: '#::"J:"tr
och Slutarp | ;::*"'*lg;ä-1,åll*;
Av den frernlagda statistikerl i P:ft" sfämde s'åtillvida med

rörande verksarnhelen under 1968 | iaktagelser av ortsborna'

ganska stänkigt, och väjigl
Fosterr

Vid en eventuell inskränkning
i driffen på bandelen Falköpirg*
Ulrice.hamn behöver posten större
och. liättre lokaler i Kinnarp.
Postdirektionen har nu erbjudits
atl llyra lokål i e$ tillbyggflad till
{ a.stigheten Håssla. Västergård
2:38.

Innan postdirektionen tar slut-
lig ställning till detta erbjudandå
beeär ntan i skrivelse tiil konr.
nrunalnämnclen i Frökincl atl
kolni"nunen skall framföra sina
s;Tnpunkter på, en flyttning å.v
posten till angivet läge.

$$t

Div IV Västsvenska östra
l'åglum-Vårgårda 6-4
Kinnarp-Skövde uppskj.
Töreboda-Falköping 5-5
Lilla Edet-Hörnebo 5-5

F åqlum 12 77 0 1 69-27 22
Vårgå-rda 72 I 2 1 68*25 20
Hörnebo 12 ?3 263-43!7
Törehoda 72 52 546-5472
L,:a Eriet 72 4 3 5 52*50 11
!'aLlröoing 12 34 554-56 10
Skövde 11 1 0 10 23-64 2
Kinnarp 11 0 0 11 10-66 0

viri postanstalterna i Kinnarp och I ar:-.-^^ .. 1

stutärp framgår följande: 
-rgoz I s{lnllesgocla sådarla. Derar- 

l

å.rs sifrfra inoå parenles. Antalet I tar att den extratjocka vtta 
I

utlämna.de rek. :i. T95 (756), s'i virlterfållen över deras trot-

å'tJl'l?:åi-?ff"å!l-'åi-r1l-T; I l"T':-ro:*t var, rnvcket våe- 
I

K. 1.564 (1.48e)' s. dö"s- isäål' i ker' -om.än samtid"igt T{t^k:tl
61'g1'pestförskott K. 1.005 (1.141). I opfafit1sk, I synllerhet vlo roi.- 

I

S. 520 (519), paketpostföl"skott K.' gängares möte med mastiga l

ååtrllållUlr3l|,l 
oiJ' 

;,T'iååå1 ig1ö" av..exe mpervis.tvp s'rj- 
|

S. 200 {201). rottpensionå""' x. röjningsbil' Numera är de på,
1.6s2 

-(1.6?8), 
S. 71? (656), post- trdtto'arerna hopade r:raterial- I

iii;5;å'å,13,Tk'l3il iå:å?ll: *l':* mvcket smursisa

s. 1.6136 (1^?1?), at""riidiiiisJj och oväna att se pfr" :
kort I{. 2?0 {25?), S" 88. t:J.4L Kinnarpabor'a. har under -

Unde6 året inlämnades i Kinnl . :'-:-':*'":
arp 156 rek. (1eer, sl;t;d''iil I u1d*1? förhåilanden kommit-
(9å11,- 

-vaniiga paket K. '5.388 I på att det kanske vor:e iil<a
(+.ts14), S. 1" 708 (1.772\, åss^ p&- ] bra om de kunde trajihera si-

Y,å3',{3i;rsär:ning€h uppsicj{ | t,:...'l"t-Parer som for:dom i
till 54.190 kr {46.431) i r<iifrarp i stället för att vattdra sin väg
och riil 24.353 kr (24,677) i Slut- | fram_i körfilerna oct 4aryt{
arp. Poststationsklass för Kinnarp
12, Slutarp 6
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Skogsiigaretrd,ff i Börstig
med Vartofta Sbo;s å'rsr'nöte

Att leda kvällens förhandlingar
utsågs Gustav Äkerskog samt till
selrreterare och Pressreferent
Gösta Larsson.

Vartofta Sbo:s årsberättelse
upplästes och godkändes' Samti-
did meadehde skogsinsP. Lars-
son att Sbo ökat med 7 medlem-

lfockev-boekey i SlutarP
Fölianäe mafcher sPelas i dag:
tot. i3.go:

Bil och Motor-Jordbrukåre
Möbel-ÄsarP
Diverse-Vallhaga

Söndae kl. 10:
Diverse-Jordbrukere
Åsarp-Bil och Motor
Vallhaga-Möbel

Kinnarps rnissionshus
Söndas kväll kl. 19 blir det

offentligi möte under medverkan
av evangelist Ing-Britt Ekblom-
Nilsson, Pastor Göran Caflsson
med flera.

Betr. vinterns gång

I centralorterna
Genom ett sammanträffande

som vi gärna noterar kom en snai-
röjning i gång i Kinnarp strax ef-
ter en k&merapromenad genom
samhiillet som vi företog härom
dagen. Vi konstaterade vid det-
ta tillfälle att de hopade snömas-
sorna längs gen.omfarten var illa
medfarna av ålder och vägsmuts.

Vid fenna nyliga snöröjning
framkom trottoarer längs genom-
fartsleden. Ortsbefo kningens ti-
digare lämnade uppgifter om att
det funnes trottarer och gångba-
nor i samhället måste sålunda an-
ses bestyrkta. tr'olk på orten har
nu, om iin något ovant, börjat be-
gagna sig av dem.

I Slutarp som rhåste nämnås
jämsides med Kinnarp 

- de b{da
orterna utgör förstäder till varann
* ligger alltrrjämt mäktiga plog-
vallar längs genomfarten. Orts-
befolkningen uppger likvisst att
här döljer sig in.ga gånglranor un-
der snömassorna. Dessa inkräk-
tar iindå på det begränsade ut-
rymmet mellan villahäckarne.

nöxtxu

Va,rtofta Sbo ha,r håIlrtr 6""-6*e i Börstigs bygttegårtl' Ärsmö'

tet var sarntittigt en skogsägareträff med samtliga Skogsägall

förenlngens motllommar i Börstig, Brismene och Kinnevetls sock-

nar. 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'

mar och 277 ba sedan verksam- l

hetsberättelsen skrevs. Antalet I

medlemmar var den 3 februari,
139 och skogsarealens storlek il

PLASTBAND OCH ITYIONVARP BILLIGT
Plastmattor i atla färger och storlekar. Garnmattor i ylle och
terylene. Tel. 332 98.

GöTE CABLSSON, Krokstorp, Slutarp
*/z-6.

Lediga plaber 6lz-fr.

Y*e"* manlig eller kvinnlig arbetskraft
sökes sorn fan6rklistrare. Ackordsarbete.

AB KINNABPS KONTO SMöBLSE
520 44 KINNARP. Tel. 0515/333 70.

uppgick till 3.886 ha. 
I-Eiter val fick förtroenderådet I

följande utseende: Yngve Gran- i 
I

lund, KättilstorP, ord., Anders 
I

Bergstrand, Åstätt. suPpl., Äke 
I

Karisson, Utvänqstorp, ord., Curt 
I

Sandstedt, Sandhern, suppl.,'Gus-ll
täv Åkerskog.'Vartofta, odd'.; hsvefi | 

I

Johansser\ suppl., Insemar rErik$r ll
son, Kinnarp, örd.. Stig Karlsson' ll
Vartbfta, suppl., Ivan Gustavsson, ll
Kinnarp, ord., samt Gunnar ll
Hjortsäter, KinnarP, suPPl- ll

Ett förslag framkom ått Sbo ll
skulle anordna en resa för att be- ll
se Vänerr$onens sågverk i Bil- ll
Iingsfors och mötet beslöt att li
skogsinsp. Larsson skulle under- li
söka intresset och försökå ordna ll
en bussresa dit i månadsskiftet ll
maj-juni, Då inga fler frågor 

1t

togs upp lörklarade ordf. för-ll

kinneveits CUF
trar håft åtsmöte i Vår'humla byg'
4egård. Till ordf. r'aldes Kurt
Ilertiisson, v. ordf. ove Persson'
sekr.. llarita Ädolfsson' kassör'
Ässar Karlsson, v, kassöi', Rune
Gustavsson, tävlingsledare, Roger
Adolfsson, studieledare, Sture
Oisson, Programledare sture An-
dersson, Stytelserepresentånter i
Cp och CKx'": Bengt Nilsson' Kin'
nel'eds Cp, Rut Gustavsson, Kin-
neveds CKtr', Änn-Charlott Gus-
to,vsson, Vårkumla cIlF, och Jån'
Erik Gustavsson, Vårkumlå CP.
Kretsorhbud Rudolf , Adolfsson'
Ässår Karlsson och Ove Persson.

Ett 60-tå.1 medlemmar har an-
nriilt stg till den danskurs som
årordnas av Kinneveds CUF i
Centerlokalen i Kinnarp. Bröder'
na Kurt oeh Gunnåt' Äugustsson
är kursledare och kursen starta-
de i onsdags.

Kinneved-Brismene CP

håller gemenrsarnt årsmöte i
Stiftelsens lokal, SIutarP, mån-
dagen den 3 febr. kl. 19.30.

Kinneveclrs bygdespelrnän med-
verkar. Utlottning bland när-
varancle medl.

All,a medl. och övriga intres-
serade Centersympatisör'er häl-
sas välkomna.

gtyrelserna.

Kinneveds CKF och

ta

UI SOKER EN
F'öRSÄLJARE

Lill ett av våra distrikt. Egen
bil oc hordnacl ekonomi förut-
sättes. Skriv några rader till

JöNELL & LENNARTSON AB
Papper & Kortvaror en gros.

520 45 Slutarp. 4t.(1.

llåkan Karlstedt
till Slutarp

SlutarPs IF har i clagarna
fått klart meal en sPelarför-
stärlrning. Det är KinnarPs IF:s
Håkan. Karlstedt, som nu skall
gå över till g:rannen i kontrlu-
nen, Z5-årige Håkan blir sPel-

lilar på två månailer' nb-6Q,.

slutarps mlssionshus lk-5\'
Söndag eftermiddag Predikar i

Slutarp5 missionshus Pastor Sven
Andersson, Huskvarna, tidigare
pastor bl. a. i FlobY. För sång
öctr musik svarar Kerstin och
Torsten Persson, Vilske-Kleva. I
mötet uppbäres offer för Svenska
Alliansmissionen medelst sPar-
bössetömning och kollekt. 'K}'n-
delsmässodagen är SAM:s offer'
dag. Pastor Göran Cårlsson med-
verkdr i offerhögtiden.

Examina h(å6q.
I'il. mag.-examen har avlagts

vid mat€rnatisk-naturvetenskapli-
ga linjen,iid Lunds universitet av
bland andra Anita Göransson,
Frökind.

rr"?arinää"r'u avstutaaå 
- - 

samt 
I

överlämnade ordet till jägm. Da-;
nielson. Denne höll ett initierat I

anförande om beskattningen av 
I

det enskilda skogsbruket både vid

KINNEVEDS
Skytte. och Jaktvårds.

föreningar

ånordrar pris,utdelninå med
dans lördagen den 8/2 kl 20.00
å Pensionatet, Kinnarp"'öf,iretsen"

dustrier och inte helt behövde lita
till de privatägda industriernå. In-
dustriplanerna är nu att fördubb-
la kapaciteten vid Billingsfors
samt byggandet av ett plyrvood-
verk i Otterbäcken. Detta är re-
dan beslutat och i framtiden är
en sulfatfabrik i Vänerregionen
ofrånkomlig. Var den skall place-
ras är dock en svår fråga att lö-
sa. Ällt detta skulle kunna finan-
sieras om det satsades 50-60 kr
per ha produktiv skog:smark i en-
skild ägo.

En smalfilm om sågverket i
Billingsfors visades därefter och
man retade på så vis aptiten för
ett besök där.

Mötet avslutades med att skogs-
vårdskonsulenten G. Gustafsson
framförde ett tack från,de när-
varande till Skogsägarföreningen,
sorn stod som arrangör, och hop-
pades också att det skulle ordnas
något liknande på fler platser.

köp, tillköp och försälining av
skogsfastighet samt ställde slut-
Iigen Skaraborgs Skogsbyrå till
förfogande vid uPPrättande åv de-
klarationer och utredningar för
lösandet av skogliga skattefrågor.

Efter kaffedrickning talade
kamrer Arvidsson om nödvändig-
heten av kontinuerliga leveranser
både på timmer och barmassa-
ved och att det från vissa verk
framförts krav på långt gående
leveransplaner. >>Det gäller att
nedbringa lagerkostnaderna På
alla sätt>, sade kamrer Arvids-
son. Nu konsttorkar allt fler såg-
verk sitt virke så att ej avverk-
ningstiden spelar någon roll. Svå-
righeten att inrangera de själv-
verksamma leverantörerna togs
också upp och det talades om må-
nadsvisa avräkningsnoteringar,
där priset på virket skulle be-
stämmås av vilken månad det an-
mälcles klart till mätning. Det ta-
lades även om att de drivningar
som gick i Sbo:s regi skulle för-
söka jåmna ut leveranserna. Det
gäller att kapa av toppen På an-
mälningarna under mars månad.
Samtidigt betonades att delanmä-
lan till mätning skulle ske för
att medverka till en spridning av
leverånserna. Det är nämligen
omöjligt för mätningsföreningen
och sågverken att klara en sådan
anhopning på kort tid utan att
det blir skador på det sent leve'

rerade virket. Dessa skaaor ter i I

skogsägaren på ett eller annatll
sätt betala. Kamrer Arvidsson ll
framhöll även betydelsen av attll
skogsägarrörelsen hade egna in- ll
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rahanlsson nyvald. Till revisorer
valdes Herbert Ändersson ocll
Lennart Persson. Distriktsotnbud
blev Lennart Pettersson och Sven
Andersson. Till ombud till lands-
tingskretsen utsågs Bror Anders-
son, Rune Fredriksson, Gustav
Kjellander och Bengt ARdersson.
Harry Lagerstrand, Daniel .A,bra-
hamsson, Karl-Ärne Ada.rrsson,
Sixten Lindberg, Ivan Johansson
och Elldor Andersson valdes till
landstingskretsombud. Till leda-
mot i CKF:S styrelse omveides
Hiiding Våring, i Kinneveds
CUF:s styrelse Bengt Niisson och
i Brismene-Börstigs CUF Arne
Andersson.

Efter förhandlingarna företogs
utiottning bland niirvarande m€d-
lemmar. Vinnare blev Bror An.
dersson, Ledsg{rrden, och Elldor
Andersson, Lillegården.

Ur 1968 års verksamhetsberät-
telse kao noter&s att fyra proto-
kollförda möten har hållits och
att avdelningen har varit repre-
seuterad på samtliga distriks-,
laodstingsvalkrets- och t<onrmun-
krekstämmor. Medlemsåntå,let
var vid årsskiftet 86.

CKtr'-avd. onrvalde till ordfil"
rande Mårgit Andersson. Också
de övriga styreiseledamöterna
omvaldes, nåmligen MäIte Wil-
helmsson, Ingrid Olsson, Ingrid
Adamsson, Ulla Karlsson o. Ruth
Persson, Till ledamot i Cp:s sty'
relse valdes Astrid Thörn och i
CUF:s styreise fnga L&rsson, Re'
visorer blev Stiaa Gustavsson oeh
Dagny Silvander, kretsombud
Märta Wilhelmsson, Elly Anders-
son och Kari:r Hjortsåter, dist-
riktsombud Thyra Thor och Ing'
rid Olsson samt studiesekr. Mar'
got Pettersson. TilI tävlingsiedare'
valdes Tora -A,ndersson oclr fiil
kommunkretsombud Eva I{arl-
stedt, Märta Wilheunsson, UUå
Karlsson och Dagly Silvander.

Ur 1968 års verksamhetsberät-
telse framkom, att tio protokoll-
fördå möten, förutom två st)'rel-
semöten, har hållits. På samtliga
niöten har givits utrynrme för en
politisk kvart varvid en av med-
lemmarna hållit ett inledningsan-
förande. En studiersa till Små-
laud, där bl, a. författarinnan An-
na Lorentz' hem i Burseryd, be-
söktes, har företagits. Fru Lo-
renlz visade sin kryddgård o-ch
bjöd på kaffe i det skolmuseutrr
hon inrett i gåfdens lillstuga.
Kryddgården var sårskilt iuhres-
sant för de CKF:are som låst fru
Lorentz studiekurs >Krydda *
läkeväxt och trolldomsört>. Stu-
diebesök l'rar också gjorts i Kinn-
arps Kontorsmöbler, Kinnarps
Textilindustri oeh Fålb:fgdens \,?-
veri Ä8, Slutarp. Distriktsorgåni-
satör Gunilla Ändrde har med-
verkat vid en familjefest ocir yt-
terligare en familjefest har an-
ordnats tillsammans med Tiarps
QKrl-1vo" Vid Lusqe-tiden ställ-
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rahamsson" Sixti
ne Olsson och Be:
därav är Lars-C

-rdes 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 Hongkonginfluen- |

i Gustavsson. Gott kaffe servera-F I san hår besöksförbud tills vidare I

;ldes, en vaeker lJucia-tåblå -up.1l' linföfts på Frökindsgårclcn. s

ll ftiroes. Kinnarps bygdesPelmä
llsrrelade och allt var trivsamt ord-l
llnat.Hernt<onsuient fru Ljungmanl Georgsson 4, Gijsta Andersson
I har fOrelast på en kursdag överl 3. Möbel: Lars Westerberg 2.

l,ämnel ;,Kunåa rnera höpa I Conny Qvist, Staffan Nielsdn.
il bättrer:" Ingrid Andersson och I I

lliiåiiä'"ro^åä-'"t';;;"'ä;i;;sii--il,roranrura,re-Bit oeh rtotor 3-P I

i l en tr.irs nå E länrslätt, med ämnet I Målg. Jordbr.: Bengt Anders' I

iiuKvrt<a'-- stats. Märta Wil-{ son 2. Kenneth Palmqvist. Bil 
I

lltretirssson har deltagit i en två-i och Motor: Bengt Persson 2, 
1

ll dasarskurs på, Ftämslätt, anord- | I(:nnet Rehn. I

ilnaä av Lanibn:kets upplysnings-l I

ilt.ianst, Flera av avd.:s medlem'lÅsarp-lrdbel 6-? I

llmar deltaser i nu pågående kur'l MåJg. Åsarp: Jonny Teodorssor'l
llser i flanrskvävnad och keramik'l 2. Karl-Åke Largson 2, Claesl
lldreinine samt en stucliecirkel nredl Perseon, Olle Thörnell. Möbelrl
ilamiret ->,Vår franrlidsmiljör. avd'l Staffan Nielcdn, Lars Wester-l
illrar startat en vävstuga, där a'llal berg. 

I

llvävintresserade damer i kommu- | |

ilnen kan fa fillfiille att komma I Divorso-Vallha.ga 3---6 i

lloch lära sig att v61r4 svf1i6,1e ss,-l Målg. V+dlhaga: Gösta Ek 3, 
1

i I ker. såsorn trasmattor. gardiner I Anders westermark 2, Jan 
1

ll*. *. I Lilrdstr,öm, Diverse: Thomas I

ll vio rlet genlensåmmå -keffe- i Pettersson 2, Roland Moberg" I

llsrrmkr'ä,met som fölido medv-erka-l 
I

i lde Kinneveds bygdespelmårr' lÅsarp-Bil och lfotor il-s i

llGunnar Karlsson och John Kar{s-l Målg. Åsarp: Ingrar Petterssoul
I i son. I Z, Lennart Pettdrsson, Olle I

ll*urrrr,**"o*teua i Kinna,rp I lft*""]t' Karl-Åke r'arsson' r3il 
I

| | Frökinds kommun 
''"äåt r""* i och Motbr: Bongt Georgsson s

| | Arrs om starsbidrr- ?ff"Ir"rt Jå: I p".,"sT"r"*"on, cusrav n.rutj 
I

llSet<tera utbyggrad av vatten' ochl 
I

| | 1l*rt1å*rm: -lt' å"å{äg:lä: 
| 

*;gg-gg'g;t*lri"u ** |
I I 

Lru'r I son 2, Jan Ändersson, Roland I

i I ttinnarps N1'o-föreniflg I Mouerg. Kurt tr''ilipsson. Jord- 
I

| | natter årsnröte på Nya pensiona. I brukare: Bengt Anderssotr ?. I

lltut, 
Xinnalp, i nrorgon. fredag- 

| 
Ove Persson, Kurt Adamssou' 

I

I I Hockey-bockev i Slutarp l:rtomt-r'uttlta'ga ä--.4 I

llV"urt"goJtrsarp 2-ä 1 ltatg. Möbel : l,ennart Echerlici
ll Målg. Äsarp: Ingrar PeLterssonl 2, Lars Westerberg 2, Conn)'l
I I 2. tennart' Petierssorl Ingvar I Qvist. Vallhaga: Anders wes- |

| Ählqvist, olte Thörneil" Vallha- | termark 2, Jan Lindström 2' I

i 1 ga: Leif Bergman, Gösta Ek; i I

Vallhaga-Bil och motör
I Söndae kl. l0
I Divei"se-Vailhaga
I Åsarp-Jordbrukare

Alla välkomna! Styrelsen

rr/z -64,

TabeU

Åsarp ?51132*1S11
Diverse 650126*23 10
Bil och. Motor 7 'å L 3 g2'*27 1

Jordhrukare 6 3 0 3 26-*-24 6
Vailhåga 720522*39 4
Möbel ?10621*39 2

Tabellstållning efter törsta, om-
gångeD;

Åsarp 540122-128
Dlveise 540123-148
Bil och Motor 6 3 0 2 25-19 6
Jord,bnrka,re 52 0317-15 4
Vallhaga S?0316-294
Möbel 

* 5nR514*trfl

På grund av
sjukdom i familjen

undanbedeis all ev. uppvaktning
på min födelsetla,g vänligt men
b€stiirnt.

Sven Arviilsson, Slutarp.
G{z'64.

Bordtennisderby
IFI( mot Kinnarp
IFK spelar på fredag sin näst

sista match i div. IV och möter
då i Oilenhallen lokalkonkur-
renten Kinnarp,

l'ör båda lagen har matchen
ingen större betydelse, då IFK
endast skall bevaka sina Dositio-
ner i mitten av tabellen och Kinn-
arp redan är klara för nedflytt-
ning.

IF K tar därför tillfätlet i akt
och prövar Conny Hermansson i
A-lag;ssanrmanhang och laget får
därför följande utseende: Ärne
Johnson, Ove Nilsson, Conny.IIer-
mansson. r9/7-5q .

Ljusstakar i gåva till I{inneveds
kyrka
I samband med Kyndelrrässoda-

gens ljusmässogudstjänst i Kinne-
veds kyrka överlämnades som gå-
va till kyrkan två nya ljusstakar
till frarirlidne !'erdinand Johans-
son, Slutarp, minne av dennes
syskon. Ljusstakarna placerades
på altarbt och invigdes av kyr-
koherde Henning Ander.sson, som
också tackade givarna för gåvan.
Vid gudstjänsten ledde Anneti
Johansson, Halsarp, barnens ljus-
tåg till altarct, där barnen läste
bibeltexter och psalmer samt
sjöng sånger.

Hockey-bockey-spetet

{.iirdag 13.30
' Möbel-Åsaro

Diverse-Joräbrukare

Möbel-BiI och motor

och Motor-Möbel ?--4
Målg. Bil och Motor; Bengt

KINNARPS
NTO.
förening

håller årsmöte på Nya Pensio-
natet, Kinnarp,
14 febr. kl 19.30.

Kaffeseryering

freclagen den

m.m.

Frökindsgården, Kinnarp
Besöksför,bud gäller tills vidare på grund a.\r infl'uehsan.

Faökinils socialnämnil.

RöKINS

Christer Claesson
går till Kinnarp

Christer Claesson, fram-
gångsrik anfallsspelare i Ås-
arps IF, skall pröva på div,
Iv-spel i Kinnarp. Han blir
spelklar på två rnånatler en-
ligt en överenskommelse, som
i går träffades mellan Åsarp
oclr Kinnar:. 6lZ-64,

Klerllarp BING0
onsdagen den 19 febr. kl 19.30 på Pensionatet, Kinnarp.
(OBS. dagen!)
Vi hälsar alla hjärtligt vä'll<omna 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.,., . .," . 
öVERRASKNII{GAR. ,l. Y---'--

Städ,biago, blornstaf,ett, språngbingo, $doviffiarps 
lf,.
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SnöstjärneproY
i KinnarP wlz'ffi'

Start i Hassla
Kinnarps IF:s friidrottssek-

tion är'ansvarig för de skidsPår
som utgår från Hassla' Här
finns båtle en snitslad milbana
och en 2,5-knr-bana. På söntlag
mellan 10-12 och 14-16 trlir
det prov för Snöstjårnan.

SLUTARPS
MISSIONSIIUS

Söndag kI. L5
FASTLAGSGUDSTJÄNST

Göran Ca,rlsson m.,fl, medver-
kar.

VÄLKOMMENI $lZ-ffi.

Hockey.bockey
i Slutarp

asarp-mOnet f-S
Åsarp: Karl-Äke Larsson 2, J.
Teodorsson, Cirr. Cla6sson, I.
Ahlqvist, G. Rylancler, självmål.
Möbel: L, Westerberg, S. Niel-
s6n, Conny Qvist.

Jordbrukare-Diverse 4*7
Diverse: K. F'ilipsson 2, S.-O.
Johansson 2, J. Ändersson, R.
Ändersson, Il. Moberg.
Jordbrukare: K. Palmkvist 3,
Bengt Andersson.

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 2,
Irigvår Ählqvist, Christer Claes-
son, Lennart Pettersson.
Jordbi'ukare: Kenneth Palm-
qvist 2, Bengt Ändersson.

Bil och llf,otor-Möbel ?-G
B o .1\t: Gösta Ändersson 3, B.
Georgsson 4.
Möliel: L. Eckerlid 3, L. trVes-
terberg 2, K.-G. Ähl.

Diverse-Vallhaga rv.o. f. Diverse

Åsårp
Diverse
Bil o. M.
Jofdbr.
Vallhaga
Möbel

I{.i,runarp hesegrade Floby
Nyföraiiru gludde, 7-I

En rekordtidig \råirprerniärinnebar fotbollsmatcht'n Kinrr-
arps IF-Floby IF pri El<vallen i söndags. Båda lagen stäil-
dr: 111vp nreil en blandning av A-B-Iag på ett Yintrigt planun-
dcrleg, merr
ra halvlek

då plnnen påfiirts grus under pausvilan kuncle and-
spelas under någorlrrnda betiugelser.

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 ochI{innarp ut att gå mot en ljr,rslvisar bilder frå.n Bia.fra. Dessut-vår. 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.

F loby hade sr'årt att utnytija

rrnen det må vara en tröst ai.tlfredag. programirröf upltar tt.a. i

'rran gjordc något hedersanr:narelföredrag och uilottning. 
ir nrotståncl än vad som nu speB-| I 
i

lrsinralsifffor.'F.ö-r-årcts.först.-rJrrömnasModerataSamIings-
iFIF-mul svaratie Hasse Karis- | parti
I 
son. I I'rökinds högerför.ehing ändla_ j, --1_- lde vid år'smöte i fi.edags sitt namn I

målchanserna och skotten var clet |,uttra R.LF-ayct-elni1Ä i
in11en tur med i denna mat.:h. håller årsmöte i Byglegård'en pa 

]

KINNARPS MISSIONSHUS 
t/{z'6q"

OBS. tiilen! SöNDAG 16 ))SöNtr)AGSTIMhIEI{).
Göran Carlsson m.fl. medv. Duettsång.

.8 1å
951
830
920
910

7 44*25
7 35-27
3 45-35
5 33-36
7 24-45
8 30-53

15
74
11
6l
4l
tl

I

medverkar pastor CarlssonSöndag kl. 10.30 | ";;;;;;Bil och Motor-Diverse l"*"b--''
Jordbrukare-Möbel ira"ru jordbruk i Kinneved

I Av statistiska centralbyråns sh.rt.

hgktar.r... ;.

@IiffifläHry*ffiH#i\:/ zlc-m ililffi'ä ;ifi'ä"11å"i".*""siiJ5l
Kinnarps missionshus | å_"-., 

d.q nu senast kvarvårande
Söndäg eftermiddag inbjudes I brukningsenbeterna var 4 på 2.1

allmänheten till en >Söndagstim- [ -ö'u nek[ar. ]4 på 5.1-10,0allmannelen Ltll ell ))Duuu4E;sLrrrr- + , "t" ""':--'' yd d,r-avru
me>> i Klnnarps missionshus. Det llgkta:' -2,r Pt 10,1-15,0 hektar
blir me<lverkin av pastor Göranllf -n1^rs'r=30,0 hektar. 19 påblir medverkan av pastor Göranllf -Pa^^rc'r.1o'u hektår. 19 på
Carlsson m. fl. från Åsarp, 139'1 .39'9 hektar, 11 på 30,1-

I DU,u ne]{ta.r och 1 på b0.1*100.0

Serien 2y5lrrtas instundande
veckoskifte då fötjande matcher l{nut sven€son-besöker Slutarp
spetas: vid möte På söndag kväll i
Lörcrag kr. 14 LiiXTjp:^"il*T:l::':-,j:t:^"9':' Slutarps missionshus talar. den r

I kände förkunnaren missionsföre- I

I ståndare l(nut Svensson. Vidare I

j medverkar pastor Carlsson och 
I

I 
sangare. 

Itl
I farre jordbruk i Kinneved I

I 
Av statistiska centralbyrans s)ut- |rapport från 1966 års allmänna Ijordbruksräkning framgar att Iantalet brukningsenheter om var.- |dera mer än två hektar åker i IKinneveds församlins. minskat Ifrån g5 vid föregående.iordbruks- |t'äkning till 84 vid den senaste. IAv de nu senåst kvarvarande I

brukningsenbeterna var a eå 2.1 |

11..0 hektar. l4 på 5.1_10,0 Inektar, 21 på 10,1_IS,0 hektar I14 på 15,1-20,0 hektar. r9 oå |20.1-30,0 hektar, 11 på 30,1' I
50,0. hekta.r och 1 på sb.r*roo,o Inektar.. " I

-..Pen _ totäla åkerarealen ilonrJ
rorsåmlingen var 1966 1.696 hek_ |tar, varav 1.242 hektar brukades Iav ägarna och 444 hektar l,ar I

bortarrenderade. Den kultiverarle I
betesrnarken utgjorde 142 helrt- |ar. (PRK) 4^,r{2-61, ISnöstjärneprov Ii Kinnarp I

35 personer prövade skidspå- |ren vid Hassla, Kinnarp, i sön- I
dags. Äldsta deltagaren -var 

Elon I
Bloberg', Slutarp, (68) och vnssta INicklas Eclcerlid, Xinnarp. iåi. I

, På .lördag hålls nya prov mel- |ran xlockan 14_16 och på sön- |
dag mcllan 10-12 oclr 14-16. 

I

Diverse-Åsarp i ;ä;ä;ä'Käiii'is.;åÅ1äil"'iiVallhaqa*.Torrlbrukare | *^r-.^-t--.,

KINNEVEDS
m,fl. socknars

T{INGSTFöRENTNG
m,b.p.a. har orcl år:ssammanträ-
de å Björkhaga, Kinnarp, den
8/3 1969 kr 19.30.

Ärenden: Enligt stailgarna.

Styrelsen

ARSiWÖTE
med Kinneveils Föda Kors hål-
les tisdagen den 4 mars kl 19.00
i Folkskolan, Kinnarp.

IVIajor A. Lindal, Skövde, be-
rät1"ar i orct och bild om Biafra.
Sång och rnusik av Britt-tr{arie
Karlsson, Slutarp,

I(retsen bjuder på kaffe.
'I lll lfrll'lt(t OeSOK lllllJlider

Kinnevecls Rötia Kors

KINNEVED S pastorat 
l r**ål'.r,li"Jå,1" 

".l\iåäå::iåk T:f;
Kyr.koh. And,errs,son är semes-ll]t,-"1t-1 1'242 hektar brukades

terredig tiscr. den 18/i-*å;;.1 il,.,*fl.XTåf;}. #å i'Jlil;l:rs/a_rrldrs,l Dorrarrenderade. Den kultiverade
den2412. Kyrrkoh. Eval,tl Svens-lbetesmarken utgjorde 142 hekt-
son (tel. 0327132387) vikarie-|"r. (pnx) ,,,t^ ta:;;. 

r"'' vöäLtözö ö' '' vrKa'e-l 
:^'..'..:*" L4z-61,

Pastorsämbetet I 
tio"r?åä?"*'

35 personer prövade skidspå-
ren vid Hassla, Kinnarp, i s-ön-
dags. Äldsta deltagaren var Elon
F_io_t9"S, Slutarp, (68) och ymgsta
Nicklas Eclcerlid, Kinnarp. (b).
, På .lördag hålls nya prov mel-
ran xlockan 14_16 och Då sön-
dag mcllan 10-12 och 14-16.

zf/L-6q.

BYTASBILAN:I VÅB BILIIALL
EXEMPEL,

66 fiää"*'i"'t 7.600

66 ff:?:ååf *' 5.600

65 3'Ti,i:fd' *' 7.900

63 H#oo
SAMTLIGA BILAR

SKATTADE
FöR 1969

AB KINNARPS
BIt E MOTOR

Tet. 05151332 62, 332 92



Cunnarsson
ettårsfall !

Ulric Gunnarsson, anfallssPela-
re i IFK Falköping, cch bosatt i
Äsarp, har sedan en tid ti[baka
varit aktuell för Kinnarps div. IV-
lag. F'örhandlingar mellan de båda
föreningarna har förts, men stran-
dat så tillvidä att KinnarP inte
kunnat acceptera tr'alköPings bud
vad gäller den ekonomiska ersätt-
ningen. Gunnarsson blir alltså ett-
årsfall.

Ulric är besviken över >)den be-
handlingen> och säger så här: Jag
kommer inte att saLsa På fotboll i
Itr'K under kommande år. Som jag
känner det nu, har jag svårt för
att ens tänka mej att >hålla rnej
I form>> i något av reservlagen.
Jag vet att det blir svårt när clet.
är dags fördet verkliga fotbolls-
allvaret i vår, men nu kommer iag
att satsa fritiden På min firma.

Gunnarsson kom till IFK som
juniorspelare för sex år sedan.

Kinnarps IF:s sekr. Lennart
Qvich säger blott så här om >>fal-

let Gunnarsson>>. - Det är bara
att konstatera att våra försök att
nå en överenskommelse inte lyc-
kats. Papperen har gått till för-
bundet och vi får finna oss i att
han blir 1-årsfall.

Ordf. i IF K F alköping, Lars Wi-
derström, anför följande: Vår ut-
gångspunkt har hela tiden varit
att få behålla Ulric i vår förening'
Vi har också varit medvetna om,
att han med tanke På sitt företag :

hår vissa våri.gheter, men vi har l

samtidigt ansett att del tidsmäs- l

sigt inte spelat något störue roli
om han rest till KinnarP eller Fal-
köping.

När vi förstått att han i alla fall
föredragit Kinnarp framför Itr'K
har vi helt naturligt begärt ett
skäligt belopp av KinriarPs I!'.

Det kanske bör sägas att den r

ersättning Vi 6egärt- liggei 'under

det beiopp s91 F l-obr1 fick för Inge 
IBereström förra året. '

Till sahen hor nämligen också
att Ulric under den senaste 4-års-
periodren varit en av våra bästa 

I

spelare.-Widerström 
säger också så här: i

Tyvärr har vi märkt en tendens
bland. en del klubbar runt Falkö-
ping att >övertala> våra sPelare
atl gå över. Vi måste slå vakt om
de spelare vi har, när vi bes!ämt
oss ?ör att satsa på dennatrqbotl-
idrott. Jag vet också åv erfaren'
het, att när den värsta uPPstån-
delsen lagt sig, brukar också be- 

I

Ulric Gunnarsson.

Hockey-bockpy i Slutarp
Nästa omgång, vilken är av-

sedd att speltss innevarande vec-
koskifte, upptar föliånde matcher,
sorh 'spelas i nämnal ordning:
Lö?dås: 'Bil öch Motor-Jordbrukare

Möbej-Äsarp
Diverse-Vallhaga

Söndag:
Åsarp-Vallhaga
Bil och,Motor-Möbel
Diverse 

-JordbrukareSkytteiigan: Gösta Andersson,
Bil och Motor 8 mål, Kenneth
Palmkvist, Jordbrukare 7, Jan
Andersson, Diverse 7, Roger Än-
dersson, Dtverse 6, Bo Jonsson,
Diverse 6, Bent Parsson, Bil och
Motor 6, Ingvar Ahlqvist, Äsarp
5, Flemming Torstensson, Möbel
5, Jonny Teodorsson, Åsarp 4,
Lennart Pettersson, Åsarp 3, Älf
Adamsson, Jordbrukare 3, Lars
Westerberg, Möbel 3, Gösta Ek,
Vailhaga 3, Karl*Äke Larsson,
Åsarp 2, Claes Persson, Åsarp 2,
Conny Qvist, Möbel 2, Kurt
Ädamsson, Jordbrukare 2, Bengt
Georgsson, BiI oeh Motor 2, ove
Persson, Jorclbrukare 2, Jan Lind-
ström, Valihaga 2, I.eif tr'ilipsson,
Jordbrukare 1, Christer Stenkvist,
Vallhaga 1, Ulf Karl6n, Vallhaga
1 måI. qL-@.

Ung diktdebut
,Jag är en flicka från Kinnarp,

som är 11 år och tycker om att
skriva. Jag undrar om Ni publi-
cerar små dikter. Jag medsänder
en för enventuell puhlicering>.

Så skriver Änn-Britt Abrahams-
son, \Ä/illiamsholm i Kinnarp, till
f r.

Visst pubiicerar vi gärna dikter,
i varje fal1 en så fin dil(t soffI
den Ann-Briit skrivit. Så här
skaldar hon:

Utanför fönstret av solrosmönster
spår'varna finns

Neken av havre från fältet, de
minns. i: i;'

Vintern har virkat en sPötssiöja
åt nakna träd,

fåglarna sitter i sPetsen och
drömmer om sol och säd,

;(}ttt(}ooco$so9o{tT$sseto,o$csote

I Bes" hrm hEflar å
i Renarrlt 4 L 1968 &
ö 1.400 mir 9
i Renault l0 Ls66 i
ö 4.200 mil I
i op"r Rekord I.e65 $ö +.obo mit 9
i äp"r R"koool Ls64 {ö z.oio mir I
i Volkswagen 1200 1963 &ö e.ooo mir I
i ,'onur*u*en 1200 1956 å
a Mercedes 190 Ts57 Aö,\9i A Bil & fwctmn I
i v ";;;;,;.;;;; 332s2 3o
oQöto$ooeoootets$$o$oÖÖoooe90

Kinnarp HruGO
å Pensionatet, Kinnarp, frectasen *"J"J:tå_i"it;lJ;

Enkelradsvinst: en fin söndagsstek'
På dubbelrad resp. fu;ll brieka: presentkort.

Jokerbrickan värd lO0:' vid första spelet

Språngbingo, där alla har chans att vinna kaffe' Blom-

stafett. Städbingo. Sidovinster. Gratisutl'orttningar'
Vi ses i Kinnarp fredag kväll I Hjärtligt välkomna! KIF

i er,tsrtsAND ocn NYLoNYÄRP BILTIGT
iBUstmattor i a.lla färger och storlekar. Garnmattor i ylle och

, terylene. Tel. ll3? 98.

GöTE CAhLSSOI{, Krokstorp, SlutarPDiv. trV västsv. atk
Skövde-Töreboda 4-6 -64. tVårgårda-L. Edet 6-1
Faii;öping-Kinnarp 6-2
Hörnebo=tr''åglum 4.-6

Fåglrrrn l-3 12 0 t 75-31 24
Vårgårda 13 10 2 'J, 74-26 22
Hörnebo 13 73 367-4977
Törebocta 13 62 552-58 14
X'aiköping 13 44 560-58 12
L.Edet 13.43 653-56 11
Skövde 13 2 0 11 33-74 4
Kinnarp 13 0 0 13 16-78 0

svikelsen gå över hos den det he-
rör. Det är. inte bara att >>iocka>>

spelare från:f$K,rvi har insett att
det är audeleB för sr'årt och dyrt
at| fä tag i nya spelare och där-
för måste vi hålla hårt om det ma-
teriel vi nu förfogår över.

Det är beklagligt om Ulric är
besviken på oss och om han skall
få en avig inställning till IF K'
Men de synpunkt-er som jag de-
klarerat måste de ansvariga ha'
Vi boppas, a,tt Ulric som är en för-
ståndig karl förstår den instäl]-
ningen' 

Båss,e

Fastlagssöndagen i ninnalP
I fastlagssöndagens högmåissor

medverkade bPrnkören i Vårkum-
la kyrka och sjön$ >En blind fick
höra rop och steg> av Sörenson-
Torstenson. I Kinneveds kyrlta
sjöng kyrkokören Runbäcks In-
troitus och Niofaldig kYrie var-
jämte den tillsammans med för-
samlingen alternatim sjöng kora-
len 89 och 81, X'ru Margareta Thor
spelade som postlirdium >)Prelu-
dium i d-moll>> av J. S. Baeh. Kh.
Änclersson predikade över dagens

lhögmässotext med ämne >ÖPPna-
lde ögon>. r'6lz-ffi..

RT
Ny Teorikur$'"börjar månda-

gen den 2412 kl.19.00. Välkom-
men med Eder anmälan person-
Iigen eller tel. 330 60, 332 01.

GöflSÄ LABSSONS
TBAFIKSKOLA, Kinnarp

KÖRKO



Fem öre högre literpris fo, Brickmjölk
Husmödrar klagahgpen, pu förpachningen

Förra månilagen börjado MC "leverera konsurntions-
mjölk i fyrkantiga Brickförpackningar till affärerna i trl.
a. Sandhem, Mullsjö, Kinrrarp, Kättilstorp och Vartofia.
Därmed höjdes i ett slag priset på treprocentig konsurn-
tionsmjölk 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. Af-
färsmännen föIjde Köpmarrnaförbuntlets rekommendationer
om nytt prissättningssystem orsakat av fördyringar i sarn-
band med omläggningen.

Underligt, tycker en del kon-
surr'renter, och pekar på att mjölk-
priset i Faiköping är 97 eiler 98
öre per liter, trots att man irär'
har mjölk i fyrkantförpackning-
ar. MC:s Brick jämförs nled
Pure-pack. En jämförelse som på
vissa punkter inte utfaller till
Brickens fördel.

Alla är dock överens om att
den gamla tetran rnåste bort.
Den var för otymplig att hands-
kas med.

En rundvandring bland hus-
mödrar ocn affärer i Kinnarp av-
slöjar att många är positiva till
Brickförpackningarna från Jön-
köping. Somliga pekar dock, utatr
atL direkt angripa, på nacirdelar
man upptäctrrer trots att man
haft Brick bara ett fåtal dagar.

Fru Berit Joelsson hus-
håliar åt en sexpersonel'sfamilj.
Hon säger:

- Jag vår tvung'en att bända
ul dör'rfacket på kytskåpet för

Fru Berit Joelsson måste bän-
da ut dörrfacket innan hon fick
plats med önskvärt antal Brick.

att få dit sex Brick, Falköpings
är högre och mera fyrkantiga.
De går dit bättre. Varför måsttr
egentligen mejerierna ha så oli-
ka förpackningar.

- Brickförpackningarna är' för
mjuka att hålla i när man slår,
anser fru Gun-Britt Westerberg.
Pure-packen är hårdare och me-
ra häIlvänlig. Barnen säger att
den nya förpackningen är tuff.

Fru Britta Karlsson ar-
betar i !'alköping och måstc av
tidsskäl göra alla inköp i sta-
den. Hon har ba,ra gott att säga
om Pure-pack.

- En del vill väl alltid klaga.
För min del har jag inte hittat
några nacl<delar på Bricken, sä-
sei' fru Oeis Elmestra nd.
Formen är bättre än Falhöping's
men förpackningsmaterielet är
mjukare.

- Når man slutar hälia ur
förpackningen klnnkar det tiil
och man spiller på bordet, berät-
tar pensionär Julius Karls-
s o n. Det är fel på förpåckning-
eD. fnte på oss pensionärer.

- Brickförpackning'arna är för
fulla, säger fru Ebba Julius-
s o n, och jämför med Pure-
packen hon som medlem a.v Do-
mus gör >storköp> av i 3'aikö-
ping. Bricken rinner över för def
är svår't att hälla utan att kläm-
ma ihop förpackningen, Den är
för fuil.

l;Ltt att arbeta rned

- Vi tar mer för mjölken nu
än tidigare för att inte förlora
på den, säger köpman Gunnar
Wilgotson. Bricken är dock
stapelbar och mycket lål.t och
bra för oss att arbeta med. I'olk
köper falctiskt lite mera. iin de
gjorde tidigare. Nyhetens behag
kanske.

l'ruarna Rut Arvidsson
och Astrid Kling arbetar i
Ärvidssons affär. De intygar hur
lätt det är att arbetå med Brick
jämfört med tetra. Den tar unge-

I'orts. på sid.. 13

Fru Rut Ärv'idsson konstaterade att Brickförpackningarna tar
hälften så stor plats som tet.ran. En för'del för handeln.

för hälften så stor plats för.u*-llLdt33^1^j"tte Andersson
ma volym miölk viä t"srft;.' | *-tJä?l:1cötlands köpmannaför'

virtqro Lqn "^-"*-i..^å''-'-*. I bund. Köpmännen måste betalavidare kan konstateras attI li'l":. AuP.rrrä''€' rrrasLe oeLaiä
mjöIkbilen komi'ner tiii-?in""Ä | 2,-10 9L9 i leveransavgift per liter
först virt 11to_rirten *i-""-i",*il sötmjölk varje gång en leveransförst Vid 11.30-ticlen, Några lcve--| soLrlrJ'rl( varJe gang' er levelans
rånser sker inte på riirä"å"-'- |sker' I-ltslaget På..volytn q1'r de.t:

r,ångt irrån å'irrå"l p".it,i"' trn- | l* ?l:Tq:t"i:.10*_d^""^l.1 lltT^ l:dganga:r rirt*å. vuä-.ä;;;;ö;"- | 20 liter och ett öre om det hand-
- Disponent syen re?äti*"hr'- lar om 200 liter' Äffärerna i
skjuter frå.gan tlr- iriifJr.""".,,- I fl"liP,,?.I lo* regel- minclre än
terit a k e ie' r' u. s. ö"1;;-;;-1 9:-i-lllllBins' Alltså.större, le-
för b]. a. föI3'ancre: *-- 

] veråns.av.sift:l .i:1,^lgll_ryj""19!;
- Vicl ett möte i Mullsiö var I -. Någon kostradstäckning vad

det ett ålinänt onsr.cniai" fi.;; I FäI.: .mjölken har affärsmännen
köpmannahå]l ått ila; ;l -iri":I I {a.lköping n-og inte,.medan-.tlet
dalsleveranser. Att r.i".åi'.u'lio I i1 laltre-1e ae3- ng-n\-!en-i-{jnl'
nåi Kinnarp så >sent>' ;;;;-; | 3r-rp,. S-lutarq' !1ndhem, Muilsjö'
a.tt trriten fh.ån .r;nr.ii.L" t.il I Vartofta och Kättilslorp. Våraatt brilen fn'ån Jönkönins I)ä,f I varlorra ocn r'-a
Finnos- rÄh-.e^ {--* .';-i-^^;:- [ rekommendationerKinnarp tänsre rram i' kä'.;;;- I :.1::::-l^u"tl:,1u1_*.^__:!y:t.l?:mat än den hade Oa duri'"ui"i"i | _exempelvis .att . köpmännen .får
från Götene. I lassu .till sju öre..per liter tre'

_ Det var intressant att hö_ | procextig. licnsnmtionsnrjölk, om

ra att Brick skulle vara för miukl han betalar 10 öre i leveransav-
i pspperet. En sak är dock kiar.l Srtr' -,Bricken år mera fatgranierjie: å, | - : Idealet vore_^ självfallet ett
Pure-packen t ao garrei ui. ;. 1 {?:t,,iryöpspris för handeln och
staoliig i kvtskån ä.n r.urÄ*1r," I ett likaså fast utförsäljningspris,stapling i kylskåp och l:anrleins I :lt_,li"i:-?, rasL uLrorsarJll]rgspns'
nariteråg. Fire-pä"rien ä; dl'r;:| täg:"" ombudsman Ändersson'
re i inlröh ner 'tifprfärn""r.iir.l Någon som anförde atl l3rick-re i inköp per literförpacl(ning | ." 1] i:,"11. j"ur artrur ue örL Dr rurl'
fOr meierierria, ett ftiine.UanC-e I förpackl:ngarna läcker träffade
sonr hdrger samman m.,r iåi'- I li ilt: Konsuient:'Gerberg under-
pacl;ninge-ns hårChet. stryker också. att",ftirpacknir8ar-

- 
T)ef ör ciÄ1rl.1qrf qäda? hr na är mycket hållbara. Att en._ Dct är sjäIvklart, cä ryar hr' 'rd ar rrry(

Gerberg, ait rdC satsact'e pTä'i"i, P.-i:,\ t gl!-t'fl på 6'000 liter gick
i ställei'rör pure-pack,-.ä; Ä;i- :?-1q:1"1'iqdde på att. den av
nar ett någor säfrre är-otroui*rri ollc\:lr?l9eise kom i klätn.
utby'te. Desäutom maste- vi ,i: rr.- , P.,lt"1t-f"."Puckningar fylls utan
tionaliseringssynpunkl ir" "ii "n- fur$oqlatt i motsats till Pure-
heuigt s;'stäm. öet år orrs"ritt l"- P3:T' D. :!uplas- sedan på pap!-
te värt iel att mitlrrprisåt gåCt PIi:|",i- o"h i kartonger. Från
upp. handeins sida understryks att

- Mjölkprisets variationer ar I ly:d:1.1" är de första som rör'
mycket komplicerade ;;;.p;l I vid själve förpeckningarna'
mellan många-faktorer säger om- | -



Kinneued CVfi-wuasture i hord,tewnws
Kinneved blev juniormästare

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

Resultat: (Kinneved först)
Gunnar Samuels,son-Göran

Lundqvist 21-77, 21-15; Jonny
Nilsson-Ingmar Johansson 19-
21, 79-21; Jonny Karlstedt-
Erik Andersson 21-11, 2t-11;
Gunnar Samuelsson-fngmar Jo-
hansson 20-22, 27-77, 21-19;
Jonny Karlstedt-Göran Lund-
qvist 21-J"8, 2I-17; Jonny Nils-
son--.Erik Andersson 27-77 22

-20: G. Samuelsson/J. Kartdiedt
--4. Lundqvist/I. Johansson 24- |

22, 21-!9. 
I

t

Kinnoveds RK-krets 
I

håller årsmöte i kväll i folksko- 
|

lan, KinnarP. I
Kinneveds CuF-mästare: Gunnar
och Jonny Nilsson.

t /z-61 ,

Gatuasfaltering i KinnarP Kontorlst
och Slutarp för 350.000
!'rökinds kommunalnämnd har

hållit sammanträde. Den bordlag-
da frågan om anslag till studie-
cirktar bordlades på nytt för att
undersökning skulle göras hur an-
gränsande kommuner trehandlar
densamma. tr'rån Postdirektionen
i västra distriktet förelåg skrivel-
se med begäran om Yttrande be-
tr'äffande ändrat läge för Posten
i Kinnårp. Postverket hade fått
erbjudande att få hYra lolial i en
tillbyggnad på Hassla, Västergår-
den 2:38. För Ytterligare informa-
tion i frågan beslutades att till-
kalla postmästcren i FalköPing
till nästa sammanträde.

Ett par ansökningar om studie-
bidrag tillstyrktes. Fastigheten
Slutarp, Ledsgården 2:4 hade an-
slutits till det kommunåla av-
loppsnätet och ånslutningsavgif-
ten fastställdes till 1.600 kr. I'ir-
ma Gullringshus AB i JönköPing
hade i skrivelse meddelat sitt in-
trcsse för gruppbebyggelse av bo-

Extra billigt
Herr- o. gossbYxor, r."estar-

tiklar i kraftigare kvaiit6er,
arbetsskjortor, gardiner, )a-

kansväv, crimPlene-tYger'
fyncl, restgarner och andra
ga.rner'

KINNAFPS
IIANUFAKTUB

Tel. 331 34

vrlJ ^ bQ

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

AB KINI{ARPS KONTORSMötsIER
stadshus inom kommunen. tr'ir- 

1

man hade samtidigt anhåIlit om I

dispositionsrätt eller köp av 8-10
st. tomter. Komnrunalnämnden
treslutade, efter tillstyrkan av 

I

byggnacisni{Gnden, att för'eslä
fullmäktige försäljning av tio
tomter. Byggna<isnämnden hade
gjort framställning om ett anslag
på 25.000 kr för utbyggnad av
leclninga,r till planerad villabcbyg-lrcL'ur115q,r

I geise öster om Frökindsgården.
I Kornmunalnämnden beslutade att
I hos fullmäktige tillstyrka belop-
pet, som tages ur allmänna inves-
teringsfonden.

Uppgjort arbetsschema för a.n-

stä11da vicl Frökindsgården god-
kändes. Ersättningen till skrivbi-
trädet på kommunalexPeditionen
fastställdes till åtta kronor Per
timma järnte reseersä.ttning.

Vägkommitt6n hade anhållit
om ett tilläggsanslag På 1:500 kr.
titl enskitda vägar. Framställnin-
gen tillstyrktes. Kommitt6n hade
likaså inl<ommit med kostnadsbe-
rökning för asfaltering av gator
inom Kinnarp och Slutarp. Pro-
jektet var preliminärt kostnads-
beräknat tilI 350.000 kr fördelat
på utgrävningar och grundför-
stärkning 100.000 kr, asfaltering
250.000 kr. För finansiering av
företaget föreslås upptagande av
ett S0-årigt amorteringslån På
260.000 kr samt ett kommunalt
anslas på 90.000 kr fördelat På
tre å"r. 

-Ärendet 
remitterades till

j Kinnarps-Slutarps vägförening för
i Vttrande.

tillstyrker.
Ägarna av fastigheterna Slut-

arp ödegården 1:7, Slutarp 1:36-
3? och FastarP 1:4 hade hem-
ställt om utbyggnad av det kom-
munala va-nätet. Kostnaderna ha-
de beräknats till .11.000 kr vartill
kommer inlösen åv avIoPPsPumP-
station med 4.000 kr. Kommunal-

nän'rnclen tillstvrker framstäIlnin
sen hos fullmäklige.

Förelås 39 ansökninEar om bi'
drae till*ytterbelysningar för ett
sanimanlagt beloPp av 6'?50 kr,
Tillstyrktes och beloppet föreslås
bli taget ur till fullmäktiges för-
fogande stående medel.

Kommunalnämndens och hälso-
vårdsnämndens ordf' lämnade en
redogörelse för ett sammanträf-
fande med representanter för
Lantbruksnämnden och ägarna
till jordbruksfastigheterna Slut-
arp Leclsgården 2:4, Backgården
7:7, ödegården 1:19 och öde-
gården 1:21. Vid sammanträ-
det dishuterades frågan om Lant-
bruksnåimndens övertagands av

SAMMANTRÄDE
Delägarna i ilIönarps llossut-
itikningsf. kallas härmetl till
orclinarie a,llmänt särnrnanträ-
de i Göteve Församlingsgård
måncla,gen den 17 mars 1969 kl'
14.00.

StYrelsen

1r-4.
PÅ TORGET

lördag försäljes Pl,astmattor.

GöTE CARLSSON
KrogstorP, SlutarP.

Tet. 332 98

KINNARP, tel. 0515/333 70
v3-6q'-

Snickeriarbetare
Arbetskraft sökes orng. till vår rnaskinverkstad'

ÄB KINNARPS KONTORSMöBLER
KINNARP, tel. 05 '5/333 70

nåmnda fastig'reter för rationali- 
i

seringsändamåI, även hade.frågan 
]

om att kommunen skulie förvärva l

vissa områden; lämpliga till tomt- 
i

mark behandtats. Detta för att få |

bort ekonomibyggnaderta från 
I

tätbebyggelsen. Kommunalnämn- 
|

den beslutade utse byggnads-I Byggnadsnämnden hade begärt
lett anslag på 3.000 kr för ändring
iav byggnadsplanen Pä Hassla,
lVästergården 2:1 öster om Ftö-
ikindsgården. I(ommunalnämnden

nåmnden som kommunens kon-
taktorgan med Lantbruksnämn-
den.

Kommunalf ullmåiktige hade läm-
nat nämnden och kommitt6n för
utredning av frågan 6vn uPPfö-
rande av en samlingslokal i uPP-
drag att utreda kostnaderna samt
söka statsbidrag. Nämnden UPP-
dros nu åt Gunnar Larsson, Hå-
kan Silvander, Sten Ählqvist och
Elof Rehn att arbeta vidare med
frågan.



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

och vikingen tager sig en mö... r rolrerna curt-owe Brodd, ll;;j",*r'ä"'"'i.åauä iöro-r-s,5o
Barbro Andersson oc,h Arne Thuresson. I lfo3,f.a, e födda 1gb?_1gbg

^ ,Det ha1 blivit fart på ungdomsaktiviteton inom Kinnarps NTo. I lPojkar C födda 1959-senare
Åtte medlemmar i ungdomssektionen övar under feA"ing av p; I lO"*"",,,Hugo Claesson in pjäsen )Frieriet genom tialern"r. ;;-;;;"; I li
6-ex a,vsnitt. samtiaist håuer man;å;ft p];;;"il'-j;'äi,i I lSeniorer födda 1950 o. tidigare
få fler medlommar till föreningen åcn man r"t"" "iia"r"^;;"r;; I lÄidre juniorer f. 1951-1952få fler medlommar till föreningen och man lutar alttteles tl-tlIrt I lÄidre juniorer f. 1951-1952
åt att även icke absolutister b ör få vara med. I lYngre juniorer f. 1953-1954

miären i Hjo den 14 mars, då I _ Inittattvlusten och ideerna är | . l---
Kinnarpsföreningen gästar t<otte-l$ef sannerligen inget fel på. Bra 

l.l K;nnrrls IF Friiilrottssektion
gan i Hjo. 

l_ _,-->

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- | lructor B födda 1gQ7_l_g5gptt något öaste iorJs ;äh iil ldomarna'.för vi hpr verkligt.bral
fram t1r att det ta*t, ""ä|"^ä'di 

I ocir irvgsriga >>gubbar> i ledning- | lFlictkor C födda 1959-senare
börja med ett teaterstycke. Manu- | en' Likaså dis.kuteras ?!! 119_1i I lStartavgift 1 kr.
skript skickades eftef från NTo- | sag-ostunder för barn. och borJa | | .
sekietariatet och de ."i1"'i"ä"ä. lrra-rit grunden med att_intresseral 'lAnmälningar senast fred. den
Nu håller de åtta 

"o*-u6i--pä laet unga släktet för NTO-verk-lrl7/3, mottages per tcicton
att. finslipa_detaljerna inför pre- "?T.l"l_* .. | , 

lggf gg, BB1 1g.

kalen en g'ångiveckan-minst-l | - lT
å"JäT ä*å*td"iäftff',:f ä:l:il| | l tt',-'"*d*"dil il qll[1T33t
skapstiden.Rokkokotiden,Riddar-i tt - " - li - -:::--.:-::
tideir, vl<ingatiden ocrr' stänär-l I li HINGSTFORENINGdern' I I FRöKINDSGÅRDEN llm.t.p.a. har ortl årssammanträ-

:"iåå:?'l;är'lJ*å.i'1'r,T?fii: | | KINNARP I de å Björkhaga' Kinnarp' den

Iror, om det rinns *oiiål.'i:;:l | .-;:'.':.--"..., |8/3 1e6ekl 1e'30'
sjärva snyssa upp Nr3-tnf,ijl;'i: I I Besöksförbuilel upphävt ll ar"naen: Enligt stadgarna.
Likaså viiäan oidna myskvälhr | | fr.o.m. i tlag. ll Styrelsen

fä"l"H3i"låålå"*f'Tffi:äl I Frökinas socia|eämsrr l-
oräna diskotekdans i NTO^-loka-, ,r^o'' 

'

Ungdomarna träffas i NTOJo- I 
---

len.

Välkomna! Styrelsen

Mlssionsföreståndare Knut Svenssgn
talar i

Ann-Christine, Miriarn och Ulla.
VÄLKOMNA!

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

I . . . cch Vartofta Kinnaffil
I den andra Dkvallensmatchen slog Vartofta Kinnarp rnetl

r[-3, Planen blev till denna match på grund av efteruritltlagsky-
lan betydllgt sätnre än den vat i första matchen. Sllelarna sat-
s;rcle i bland onödigt hårt på det m.vcket hala untlerlaget. Matclr-
en blev clock trots underlaget ganslia r'äispelad. ttl}-h,\.

Stig Dairlgren trörjade med att
ge Vartofta ledningen med 1-0,
r-arefter Bengt Georgsson kvitte-
rade. På ett snyggt inlägg från
Sandblon, slog K. G. Ehn strax
clärefter in 2--1 för Vartofta. In-
nan halvtidsvilan hann också
Vartofta missa en straff, vilken

, slogs i stolpen av Ulf Leijon, I

KOMMUN-

MÄSTERSKÄtr

för Frökind
avhålles sönd. de.r 9i3 kl. 10.00
vid Hassla, Kinnu'p.
Klassindel'ning:

Herrar:
Ätdre oldboys f. 1926 o. tidigare
Senio,rer föCda 1935-1950
Yngre oldboys t. 7927-1934
Äldre juniorer f. 1951-1952
Yngre juni,orer f. 1953-1954

Vt-61'

andra ha1'rr1ek ökarle Kinnar,o
tenrpot och cfler ett hart trycli
mot Vartofta-måIet kvittei"ade
Ben.gt Qeorgsson. Vartofta koin
doek igen och Stig 5a)rlgt t'n ceh
Sandhlom ökadc till 4-2 rnnrn
>>Blecka>> avslutade med e.tt rullda
Bengt-Ärne Käil och fastställa
4-3.

Kinnarpl kedja hade svårt att
komma ig'enom Vartoftas hand-
fasta försvar. Bcngt Georg!son
var emellertid ett ständigt oros-
moment och på mittfältet arbe-
tade Bo Johansson föredömligt.
Kinnarps båda nyförviirv Gösta
Ek och Bertil Gttstavspon pröva-
des i andra halvlek och av dessa
var Gösta den bättre, men Kinn-
arp får säkert god nytta av båda
i framtiden,

f Vartofta, so'm kämpade bra
överlåg:, vår Dahlgren mycket bra
i kedjan. K. G. Ehn var som van-
ligt snabb i både fötterna och
munnen; oeh i försvaret gjorde
östman och Hend6n br6. ifrån sig:
östma|t fick dock lämna planen i
andra halvlek sedan han *anat
omkull på isen och ramlat så
olyckligt att han fick ett fult jack
över ena ögat, Det bästa har jag
spåret tiu sist. I.[ämligen måi-
vakten Bengt-Arne Käll som ar-
betade storartåt i målet. Hans sä-
kerhet 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

Kinneved-Vårkumla
RLF-avd.

håller årsstämrna med familje
sarnkväm å Nya Pensionatet,
Kinnarp, torsdagen cl, 13 mars
kl 19.30.

tr'öredrag av agrono'rn Sven
Johansson, Lidköping. Musik
av Kinneveds bygdesp'e,1,män.

Kaffeservering o. utlottning.



Kinnarps NTO 6b'la' 
i

har haft årsmöte på Nya Pensio- 
I

natet. Ungdomsarbetet har ökat.
Bi. a. har ett antal ungdomstråif-
far hållits under året. övrig verk-
samhet har varit ett mopedrallY,
och den traditionella Lucia^festen'
En danskurs har genomförts med
bröderna Kurt och Gunnar Äu-
gustsson som ledare. Ett anlal
studiecirklar och fritidsgrupper
har varit i verksamhet. Tre ung-
domar har varit på en ledarkurs
på Munkaskog t Habo, och fyra
på Vistaholm i Ulricehamn.

TiIl styrelse för år 1969 valdes:
ordf. Sven Andersson, Lofsgår-
den, Kinnarp, v. ordf. Sten Ähi-
qvist, Slutarp, sekr. Stig-Äke
Brodd, Kinnarp, kassör l-ers F a-
legård, Kinnarp, v. kassör Flans
Svedberg, Slutarp. Studieledare:
Ärne Karlsson, Vårkumla. övrig
ledamot: Håkan Silvarder, Kinn-
arp.

En nyhet för år 1969 är en ung-
domskommitt6 som skall arbeta
självständigt. Till denna va,ldes
Per-Hugo Ciaesson, Åsarp, Artre
Turesson, Kinnarp, Curt.Ove

\tlt-h-
Stararnu har!

Brodd, Kinnarp, Siw Ahlqvist,
Slutarp, Barbro Ändersson, Vår-
llumla, Mona-Lill Karlss,on, Åsarp
och fngela Melander, Åsarp. Som
representant från huvudstyrelsen
valdes Stig-Äke Brodd, Kinnarp.

Till " revisorer valdes Sigvard
Gustavsson och Gustav Gustavs-
son. I biblioteksstyrelsen omval-
des ordf. Sven Andersson, Kinn-
alp, Sigvard Gustavsson, Kinnarp,
Elsa Johansson, Kinnarp, Änn-
Marie 3'alegård, Kinnaxp, Arne
Karlsson, Vårkumla, och l"rans
Svedberg, Slutarp. Som korre-
sponderande vaides Stig-Åke
Brodd, Kinnarp. Till pressreferent
valdes Stig-Åke Brodd, Kinnarp.

F'ör distriktsårsmötet i Finne-
rödja den 12 april valdes Per-
Hugo Claesson, Åsarp, Curt-Owe
Brodd, Kinnarp, och Arne Tures-
son, Kinnarp. Representant tili
studieorganisationen NBV:s mö-
ten biev Sven Andersson. Kinnarp.

Sl,utarp w{fl,ww

mot, Gd\tstwd'
SlutarP segrade i sin årstle-

but och besegrade Gållsi;ad trF'

vitkå vial sitt besök På Tånga-
vallen vann meil 8-1 i hösta's'
Matchen, som'spelaales i Dals-
torp på tl{ hyggligt unilerlag'
gick i full snöYrtt.

bilhall

$$ uu*oo,,r 4. lboo m' 9"200

$$ uu*ou,,r 10. vit 4zoo mir -l 
.600

$$ o"u" KADErr. gul. mycket välvårrlad 4.400
64 o"t" BEKonD. bIå 6.200
${ to"^sr'acE-\* 1500 v-{RIA\r 5,ö00

$$ ooo*wa*EN r.200. brå, sortak 3.5S0

AB Kinnarps Bi! S Motor
'Våren vei:kat att våra här. Sta-

rarna har kommit. Tre exelnplar
av dessa vårens budbärare sågs
i gar morse av hr Robert Gus-
tavsson, Kringlårp, .Bör'stig. Sta-
rarna pickade nuntert i sig å,v
den havre man lagt ut för sirta
vänner småfåglalna.

Iirrrsavslutning i l{inna'rp
lntresset för bildvävning har

under vinirern varit stort i Frö'
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
eåtL i studieförbundet Vuxensko-
Ia.ns regi, med fru Erna !"redriks-
son, SIöta, som kursledare' Del-
tagarna, som helt fångats och
facinerats av bildvävningens
konstart, kunde vid avslutningen
visa synnerligen goda resultat av
sin flit. !'ru Ragnhild Grånlund,
överiämnade blommor till kursle-
darinnan, samt uttalade ett tack
från deitagarria, för vad de med
g]ädje fått lära.

Slufatp A: E. Andersson, P-o
Gustavsson, Lots Hofbauer, A.
Adamsson, L. Pettersson, R. Mo'
berg, L Lundahl, R. Andersson,
H. Karlstedt, K. SJenqvist, T. Pet-
tersson, R. Gustavsson. G. Ecker-
lid. Match mot Gällstad. Samling
Mobergs 10.30 idag.

Slutarp B: G. Eckerlid, L.
Svensson, Å. Samuelsson, I. Jo-
hansson, L. tr'ilipsson, K. Filipsson,
L. Eckerlid, B. Hermansson, T.
Person, R. Gustavsson, B. Jons-'son. Match mot Floby IF B. Sam-
ling Mobergs 11.15 söndag.

Det var en synnerligen belåten
lasbas Karl-Erik Lundin som X'T-
spärt kontaktade På. lördagen, för
att ttöra efter ytterligs"re omstån- 

]

digheter kring matchen' - |

Srrelet gicl( mYcket bra På de 
I

flesta håli i laget och i synnerhet i

spelacle Roland Moberg mYcl{et 
,

starkt som ch, en Plats som nog 
I

är vikt för honom i fortsättningen' 
I

Bra assistans hade han i Jrtter-'
halvorna Alf Adamsson och Chris-
ter Stenkvist. I ked.ian va"r Hå-
kan Karlstedt en mycket god tili-
eång tiltsammans med Roger An-
äersion och Tomas Pettersson' 

I

IVlålgörare tör Slutarp Håkan i

KårtsGdt 2, Roger Andersson l-' 
i

Tomas Pettersson 1 och Guståv I

Eckerlid 1. tr13_ge. 
I

l

Kinnarp B: Vinfred Nielsen, B.
Persson, Kjell Karlstedt, I3o
Ivarsson, Christer Johansson,
Rune Torstensson, Bertil Gustafs-
son, Staffan Nielsen, Conny Qvist,
Flemming Torstensson, K-G Ahl,
Tommy Sandahl, Uno Carlsson.
Match mot fF Heimer B. Samling
söndag 8.15. Avresa 8.25.

Kinnarp. A: Stefan Johansson,
Gösta !lek, Kjell Johansson, Tord
Torstensson, Anders Ekh, Clåes-
Göran Göransson, Bo Johansson,
Kjell Ahl, Christer Claesson, B.
Georgsson, Göte Ändersson, Torg-
n.' Johansson. Match mot Itr' Hei-
mer Ä. Samling söndag 10.
idag 15 tel. 60303. vlv-g.

All uppvaktning
på min födelsedag undan;bedes
vänligt och bestärrrrt.

Alma Fettersson, Kinnarp
eft-6q.

@@@@@
uån

Tel. 05L5/33262,33292

Byteshilar i

6/t -6?.

ff,* I{renfurrs- &
€;= Lösöreauktion

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

2E st nötkrsatur, vårav 9 st kor och 4 st kvigor, varav de fles-
ta 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, Ti-
ve kombi, tröskverk, OllÖns ?00 mm med fläktar' halmfläkt' 6-
fots bindare, dir.driven, utemjölkn.agggregat' mj.flaskor m.m.,
mj.maskinspump, hösvans, Kverneland, kvarn, el'n-lootr, 7 1/z llk.r,
m.m., sorn ej här sPecificeras.

Sex mån. villkorlig kredit rrted sedvanligt äganderättsförbehåll.
övriga villkor vid auktionens början.

Tel. 0515/113?5, 10975, 11475 'f,''alköping - Bost'tel' 0515/11675

I år 60 år i jorilbrukets tjänst

rl rovtll?ttotanl3
atBERT Rtils t U s Fesrlle E



Kinneveds Roda korskretq
rapporterar livlig verksarnhet

I måssakrer anstäildes på stäm'
I mens. medlemmar. Bivcs flYdde
I då till den del av landel, sonr nu
, är Biafra. 1967 utropade sig Bi-

En tippkänra

afra som Sjäivständig stat. Nigc-
ria anföit då Biåfla och försökte
tvinga biafranerna till nntierkas-
teise. Nigeria understöds med va-
pen av Englend, som hår storå
ekonomiska intressen i landet,
semt av Sovjetunionen. Biafrå-
nerna får' sina våpen från l'rani':-
rike. Talaren ansåg att ont inte
stormairterna underhö11 de stri-
dande med vapen så. skulle l<riget
ebba ut. Tjänstp;öringen I'ar ofta
mycket svår. Biafrånernä var
mycket misstiinksamnra, en föl.io
av kolonialherrarnas bet(.ende
mot de infödda.

Röciakorspersonalen var uppde-
lad på 25 läkarstationer utsprid-
da över heia området. Då Röda
Korsets I'esurser ej lnotsvarai' det
stora behovet, har man fått be'
gränsa sig till ått, då det gäller
livsmedei, söka hjälPa bårnen -un-

der 10 år. Kostnaden för den mat'

Kinnarp flt
Tel. 0515/461 64. -bq.

som utdelas, belöper sig På 10 lrr
pr barå och månad' Företlraget

---J -4^-r.A ^'.^lAÄa+

inbringåde 142:50, vilket ålitsårrru'r'r6@us *---'..^tn _-

räcker till 14. månadsbarn- git:i I t

KäNzuARP-ENruSO
OBS ! Centralskolan' KinnarP

I MORGON, SöNDAG, kt 19.00. OBS. loka;len!

Vi kör återigen BINGO I KINNARP, m€n ilenna

gång i skol,an.

)NING Torsdogen den 13 mors '1969

Kinneveds Rödakorskrets, som
även omfattar Vårkumla och
Luttra församlingar, har hållit
årsmöte. Årsmötet inleddes med
föredrag a,v major Ä. Lindahl,
Skövde, sorn berättade om 3 rnå-
naders tjänstgöring i Biafra, Ta-
laren inledde ned en historisk re-
sume,

Nigeriä var förut en engelsl{
koloni, men blev 1960 -självstän-
die sLat. Bivos var den ledartde
ståmmen i Nigeria. Folk av den-
na stam fanns utspridda över he-
la landet. Efter självståncligheten
förföIides bivos och formiiga

50 om lämrnar, plåtflal<, 7,50x
17 tum dubbeldåicfi<. Pris 2.750:-
till s,al,u.

Tjiltlverrkar känron på bestä'lrl-
ning.

Hallsängs Reparationsverkstad

Styrelsen.

Ånsnnörn
Kinneveds- Skytteförening den

21/3 ä Pensionatet Kinnarp kl.

Styrelsen.

Årsmöte med
Kinneveds j*ktv,fören.
tisd. den 18 mars kl. 19.30 på
Pensionatet, Kinnarp.

belönades med starka aPPiåder.
, En kollekt upptogs till Biafra och

samlingarna har gett gott resul-
tat. Till Bia.fra 123? kr, vå1kol-
lekten 1191, riksinsamlingen 2192,
luciainsamlin€fen 2AO, Vietram
1A7 och Sföreningens auktion
3161 kr. Kretsens utlåningsförråd
har utökats med ett läsbord. En i

l
it
!

Korrrmunmästerskapen på skidor l-
blcv inte av i söndags.. Snövädret'
lade hinder i vägen. Istället g'
t'dv.tingen nu på qöndag, varför
a.naåilning'arnå kvårstår. Samma'; .'- - -'---

I til oeh plats som meddelats tidi-
I gä*e. ÄIltså väl mött vid Hassia
I på, söndag förmiddlag för rläster-
r.skap i fjorton kladser.

/3å
.30,

NAGLARPS
vägsamfällighet ,-

håller år'smöte onsciagen den 19

tnars kI. 19.30 hos Görran An-

ilerss,on,

StYrelsen'

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

treviigt belägen i Kinn-
arp.
Villan är bYegd' i trlz
plan och klädd rned fa-
sadtegel. Den innehåi-
1er 6 rum och kök, hal-
iar, kapPrum, badrum
och wc.

Källare moil tvättstu-
ga, garage och hobbY-

rum.
Stor välPtänerad tomt'

föredraget underhö11 Britt-Marie -
Karlsson, Slutarp, med sång till
eget dragspelsackomPaniemang'
Skönsjungande Britt-Marie belö-
nades med blommor och varma
applåder.

Sar,ntligs bjöds På ka^ffe varef-
ter årsmötets förhandiingar vid-
tog. Ur årsberåttelsen må följan-
de utdrag göras. Anslag har be- 

|

viljats iili katastrofbercdskapen i 
I

öst-Pakistan, till KenYa, Ugånda'\,
samt till Skaraborgs distrikts in- 1,.

samling till ambulans i Nige;ria' 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. In-

olycl<sfallskurs, OKl, har anord-
nats i Vårkumla BYgdeE ård under
ledninE åv överf. S-O Johansson,
Falköping. I kursen deltog 24.

Kretsens medlemsantal hår gått
upp från 610 tili 619, vilket utgör
42,6 proc. av befolkningsunderlå-

Val av styrelse och övriga funk- | '

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

Utmärkla parkeringsmö jligheter.

Sorn vanligt blomstafett, språngbingo o. städbingo.

Hjärtligt välkomna! fth-6q. Kinnarps IF

6n. Suppl.: tr<-ID Urtksson, lnge
Eckerlid. tr'örrådsförvaltare: Än-
na Sandin, Valborg Clausson. Le-
dåre för syföreningen: Valborg
Clausson, Brita Wilgotsson. Val-
beredningskommitt6l Sten Ahl-
qvist, Torsten Gustavsson.

ROi(!HD

TönkBåersiöilu
Det mest kritiska ögonblicket för en Renault 10 är

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

iil ttäinatt n rlggen, stjärten eller benen'fått en chans

ä'tiiä-äiiän. Mä sattär i bilen och kör den en stund'

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

"tiiriiätat." 
till sittkoriifort' Oöh Renault l0har det

ffiffiaä;fuat i sig som görden så.rolig att köra'-ä;;;;iää"tt 
to.iarro.än bil än-är på utsidan så

toÅä.t niandå nästan alltid att se och känna den från

ärid;il;tUn ni sitta i tusentals mil' I hundratals

timmar. Tänk På er själv.

AB Kinnarps bil
FALKöPING - Tel.:

& Motor, Slutarp
332 62.

1 vor ev vvrr vY-rÖs _-___'

ionärer: Göran Anderss6h ^?^r



IDNING Tisdosen den 18 mors 1969

SLUTARPS IF
håller allmänt sanamanträde

fnetlagen den 28 rnars kl 20.00,
Lokal: Samlings,salen - Frö-
kind,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 sitt i kommunmästerskapen på skiclor. Hon prickas av heirar funk-
tionärer vid målet.

Kinnarp slog Btridsberg 1-2
l\yförvärv blir förstärkningar

Kinna,rps llt' och Bliclsbergs IK möttes i en träningsrnatch på
[kvallen i söndags, va,rvid Kinnarp vånn rned 4-2 eftel en i stolt
sett ganska jänrn match. Kinnarp mönstrade nu ett de-lvis nytt,
o.ch kanske något starkare, lag, än tlet sorn på lörrlagseftermid-
dagen spelade mot Floby ltr'. Nu sågs å,ter från denna match lag-
dirigenten >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.bröder-

vetGöstaEk,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
Ä-laget väi efter hairs goda'förut- Karlsson .likaså när han hinner i
sättn"ingar att döma, 

-iamte Cfr. fatt med träningen, efter sin borfl-
Claesson, lrån Åsarp, som visade tennlssasong:'
verkligt goda sidor, trots en be-
svärande- ryggskada, Staffan Målen
Niels6n, 18 år, fäste man sig för Kinnarp tog ledningen på straff-
sorrr en lovande spelare. mål av Georgsson, 1-0 vilket blev

Eljest var det gamla säkra kort halvtidsresultatet'
som fråmträOOe starXast. såsom .Blidsberg utjämnade efter fyra
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 avånce-
terial ;tt välja ur ocft åät-å" en rade och sköt hårt i-krysset' Kinn-
styrka inför d'ebuten i div IV, men arp återtog ledningen genom ny
heller inte lätt att under v'årens Christer Kiaesson som fint fram-
matcher mecl svåra planförhållan- Il spelad av Bo Ivarsson sköt 2-1.
den spela in rätt maitnar. jl Samma rnålskytt svarade för da-

ll capo lite senaie, 3-1, och >Blec-
Gealiget Blidsberg ll t ao Ceorgsson ökade till 4-1 ef-

Biidsberg har rnistat starka ll ter. fintu'iig >dragning>) åv my:
namn inför denna sasån*. 

- 

-"" ll Slutresuttatet med reducering till
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

nen.- Laget"verkär ändå ååolå.t ll tor xinnarps gode mv Stefan Jo-

och bör"tlots motigheter iävv"er- ll hånsson'.
kade matcher kunnä lägg; .ig it1 ll sg* domare sågs K'-E' !lma-
med sjätvförtroencle. Ni-ro.ro-raa" ll nuelsson, 

, 
Trädet, vilken ))tände>>

man missvisånde stort uit." ili" ll recian vid ankotnsten före mat-
slarvig försvarmarkering--i-51rll- ll ciren då h,an gav planägang.e föT:

kvarten. ll eningens ledare en ordentlig ut-
Imåletharmanensäker,klip-||s]iällningförattplanenintevaT

pa i tränaren .lan Lncie.sson, åäit ll linjerad' .Door gick han ut och
-bara det är halva. fager-Sa ftr" ll dti*ou på.ett sätt sour bara be-

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

. Håte

Frökindsfight pe, skidor
I stnåIande sol, dock blås{:e

det lite snålt, arrangerartres på
Einalagen kornmunrnästerskap i
Kinnarp. Det var mycket folk
såväl i spår som på åskådar-
plats viil start och rnål i Hass-
la. 13 klasser awerka,rles och
de tlästa resultaten framgår av
f ötjanile resultafl ista :

3'ör"kortningar: K: Kinnevecl;
Br: Brismene; B: Börstig: V: Vår-
kumlå: L: Luttra.

Benlorer, 10 km: 1) Uno Lind-
ström, 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,
ä0.58; 6) Leif Boman, V, 56.19.

Yngrc oldboys, 10 km: 1) Erik
Kjell€n, L, 38.40; 2) Kurt Johans-
son, 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; ?)
Anders Andersson, K, 55.55; 8)
OlIe Ändersson. K. 57.55.

Älilre oltlboyr, 10 km: 1) Gus-
tav Stam, K, 44.67; 2) Sven Ek-
bom, L, 48.4?; 3) Ivan Gustavs-
$on, Br, 51.09; 4) Verner Gran-
lund, V, 52.52; 6) John Fransson,
K, 54.33.

Ältlre Juniorer, 10 km: 1) StaJ-
fan Nilsson, B, 45.29; 2) H.-O.
Ändersson, L, 45.56; 3) Börje Ney-
man, V, 53.38.

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

Samuelsson, V, 18.41; 4) Christer';
Grahn,:K, 22.La: 5l
stedtl K, 23.35.

Jonny Kar'!- I

Pojkar A, 4 km: 1) Kjeil-Åke
Johansson, B, 19.10; 2) Roger An-
dersson, L, 20.08; 3) Anders Ney-
man, V, 20.29: 4) Rune Karlsson,
K, 20.30: 5) Tomas Karlsson, K,
21.52; 6) Kennet Vetterström, K,

23.1,4; ? ) Jörgen tr'alegård, K,
zo,J l .

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

Fojkar C, 2 krn: 1) Gunn&r
Kjellön, L, 9.51; 2) Ingemår Jo'
hansson, L, 10.04i 3) Håkan Än:
dersson, L, 10.57; 4) Christer
Säl1e, I{, 12.23; 5} Glenn Johans-
son, K, 12.42.

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

Älalre juniorer, 4 km: -{.) Ker-
stin Grahn. K. 23.35.

Fliclqor A, il km: 1) Gunilla
Grahnlund, V.22.27; 2) Ann-
britt Görarrsson, K, 30.50; 3) Ka.
tarina Johansson, K, 32.25"

Fliekor B, 2 kmr 1) Anita Kjel-
I6n, L, 10.35; 2) Carina Kjeil6n,
L, 11.04; 3) I{atarina Stam, K,
1,1.52: 4) Anette Ärvidsson, K,
13.20.

Flickor C. 2 km: 1) Änn.Katrin
ör'ergård. K, 21,.46.

På, söndag ki. 10 åri'angerår
Kinnal?s IIi" en kommunstafett
för 4-mannalag. Sträckan blir 5
kin. ?ill denna inbjudes lag från
de oiika socknarna i FrökinrJ..
Varje sochen kan ställa upp ett
e1ler flera lag. Anmälan kan ske
per telefon 331 18 senåst fredag.



Månstad elog Sluta,ryr I

Div. V-Iaget luånstads Itr' blev
en övermä'iitig motståndare för
lJlutarp i söndagens Lräning;s-
inatch som sPeiades i Daistoi:P'
tllr.ltarns lasleclare Kari- -:' jr
r.,undin, med \rillien p1-3p61i 'i' .'t
l;ontaki., sl.iger bl. a.. - Jr',q i't'
ir:cts förlr-lstln nöici n'red mit-t ' q

l3h de srlcls.cle ör,'er hg 6r,19;;, l-'

Vi hö]I stiitiningen 1-2 i Pa: 
- n

:;eclan Roger Andersson svr''-i
för .rå-rt raäI. I lage'r gjorde -I*'.lrz

:lcfl:auer och .Per-Clof G'-'s' '' ri-

:irn bi'a ifrån slg På l:ackPir:'' :'-
111. Bra. va.r ocl;så 1-r-alvbacl::1: -ir

r it1 lolrtr'1 ]to'.j'fS son1 Pi'
r:cdian spclac-le into sarninp r 'll

cm i sjlii,''-l.nS r-1alt,-lj liC,'. P

^.1. mctsi:x:r.'l:t. l,'Iånstad rclr
::imlil:en myci;et bra. 16lt -b| ,

KnentrrFS- &
Lösöreauktion

å NAGLAEP, KINNÅ,Br (bel. ca 12 km söder Falköping).
Onsdag€n den 19 rm,fs I9€9 kl f2.00 låter lantbr. Stig Gunnars-
son, tel. 0515/834 96, p.gr.e. skedd fastighetsförsäljn. och upph.
med jordbruk Benom off. o. fiiv. auktion försälja sitt därvaran-
de yttre lösöre, ss:

.åE Et nötkrectur, v&r&v I st kor och 4 st kvigor, varav de fles-
ta i snar kalvställning, S rt kvtgor, 2 st tjurar, T7, oc\t 2 är, 1 st
större stut samt 6 st mindre djur.

Maskiner och redska.p: traktor BM 320, registr, d,. g}|r? 7962,
hytl, 3 st hydr.harvar, varåv 1 st spadrullharv, 2 st hydr. plogar,
z-sk. o. 1-sk., överum, ny 3-sk Kvernelandsplog, 3-del. ringvält,
skördetröska BM 4-tbt, jeep, Willys, såmaskin, Harvester S 6-4,
21 skivbill. hydr., gödn.spri{., Vilmo, dito, Sylvis, stallg.sprid.,
I{arvester, tippkärror, 5 tons rned hydr. brornsar och 3 tons, 1 st
vagn, halvband tiu BM 320, sl&ttermaskin, Ava, hydr., räfsa, Ti-
ve kombi, tröskverk, O[ens ?00 mrn med fläktar, halmfläkt, 6-
fots bindare, dir.driven, utemjölkn.agggregat, mj.flåskor m.m.,
mj.maskinspump, hösvans, Kverneland, kvarn, el.mootr, 7t/2 }r.kr,
m.m., som ej här specificeras.

G.. iOtlltrlletlnlS
ft!"Bkn? nINGlus FÅsfitf'r,

Tel. 0515/113?5, 109?q, 11475 - tr'alköping ' Bost.tel' 0515/11675

I år 60 år i jortlbnrkets tjönst

Slutarp slog FBK
, På en relativ{ "bta men något
; isbclagd Odenplan,möttes på sön-
j dirrlsförmiddag6n Skitarp och Fal-
I tröpings Bolll<lubb varvid Slutarp
] clrog det längsta strået och seg-
i rade med 5-3. Båda lagen börja-

I

de förhoppningsfullt och hade ett
par bra. chanser innan Slutarp ge-
nom Roger Andersson kunde ta
lccinjngcn med 1-0. En stund se-
nare kvitterade Boll]<lubben ge-
nom Christer Jnhansson till 1-1
som biev halvtidsresultat.

I den andra halvlekens första
rninut slr:t sig Christer Johans-
son föredörnligt loss och kunde
ge Bollklubben ledningen med
2-1, ;rren den glädjen varaile inte
li-inge då Rune Gustavsson kunde
l<r'ittera t1ll 2-2. Roland Moberg
gav Slutarp 3-2 och en stund se-
nare vår Il,une Gustavsson fram-
me och gjorde 4-2. BK:s Sven
Grrstavsson ville inte vara sämre
och med ett bra skott reducerade

lhan till 4-3. Roland Moberg kun-
lde med en genomspringning som
i luktade offside. fastställa slutre-
sultatet till 5-3.

Slutarp hade planens i särklass
häste spelare i Roland Moberg.
överbetyg förtjänar vidare ch AIf
Adamsson och vi Rune Gustavs-
son sP-mt mv B. Andersson.

I -hemmalaget var försvaret
stundtals lite ihåligt och den enda
-solu får ör'erbetyg där är Rolf
Andersson. I kedjån gladcle Chris-
ter Johansson mycket genom att
på rätt sätt utnyttja sin tyngd
vid anfail.

Domare med en hel del offside-
bekymmer var Charles Johansson,
Fati<öping. aflg-A.

Sex rnån. vilkorlig kredit med sedvanligt- äganderättsfiirbehåll.

Div.
Hörnebo-Vårgå

Slutstäl
Fåglum 14 13
Vårgårda 14 10
Hörnebo 74 7
Töreboda 74 7
Fatköping 74 5
L. Edet t4
Skövde t4 2
Kinnarp 14 0

Alltdef weffi8gw hqr de gem@B?sffiEi!fi

Renault 4 och Renault 16 är lite olika stora. De
ser lite olika ut. Men allt det vettigaste har de
semensaml.- 

Stora inuti, små utanpå. Framhjulsdrift. Motorn
över framhjulpn. Slutet kylsystem. Inget vatten,
ingen glykol, ingen rundsmörjning.

Ni gclr om dem till kombi på några sekundef.
De har stor bakdörr. Gördeldäck är standard.

Ett av marknadens bästa värmesystem,

Renault 16 är möblerbar. Ni kan göra om den
inuti på minst 7 olika sätt på nån minut. Ni kan få
hela 1200 liters lastutrymme.

Den finns nu också i en TS-version med starkare
motor och 160 km toppfart. TSen har jodljus,
varvräknare och en del andra finesser.

Renault 4 är fortfarande det mest renodlade
transportmedel som finns. Massor av utrymme.
0,6 liter milen. Lågt pris. Högt andrahandsvärde.

Ta förnuftet till fånga och titta in.

AB KINNARPS BIL & MOTOR, SLUTARP
FALKOPING - Tel., 33262.



{Jddamåtrstriumf for fåohy Kinnarps Misslonshuä"-nu'

Råherg "fällde" I{innarp av past. Anclers

I lördagens match på Ilkvallen meilan Floby och Kinnarp
segra,ile Floby med ?-1, halr.fid 0-1. Kinnärp kom igång båi,st
och hade ganska längc ett bla l.ryck mot Fiotr]'-nrfilet, men ju
längre matchen led desto met lossnade det för Flotrygrairbarna
oclr seg-ern var trots ållt in{-e så orättvis, Zpll- Vl,

SöNDAG kl 15.00 )SöNDAGSTIMME>>. Medv;
Linrler, G. Carlsson m.fl. - VäIkomna!

OBS! BARNMöTESSERIEN
torsdag 1?.30 i Slutarp o.s.v.

börjar onsdag I_?.30, fortsätter
Anders Liniler, G. Carlsson modv.

qott intrvck med Ewind Jcsefs-
ion'öcir Bdilit-Äke 'ciasson slfrr
rffi*f,fl. iFtre E a,g*i6*3tsaw#rt:
formen böi.jar komma och vi'"i&c

Kinnarp tog lcdningen ryrecl
1-0 då Christel Classon omarkc-
rari ficl< slå bollen i måt fr'ärr n:i-
ra håll. I andra halvleli kvitte-
racle Lai's Rriberr: sedal hen
ostörd fick pronrenöra mecl bollen
ända från mitten och in i rniii.
Segermålet g,jordes också ay Rå-
berg. trfter tre fina vricknrns:rr
{icli lika många Kinnalpss:'elår.:
åt ett håIl ocir itåberg ål ett an-
nat och i f ritt läge giorrle itrte
L:rsse något misstaq. Det är tyil-
I,igt att Lasse är i stöten för till-
fället. På tre vårmatcher har han
nu gjort åtla rnåI.

I Flobv gjorde försvaret r:tt

Erili Andersscn och Grolancias av
Leif Lundgren.

-o-I söndag'ens lnclra mat.ch spe-
larL' Fioby och Ska t a LF:s lr1-nioriag oavgjort 4-_4. Fioi:y i.rci-
cle ett tag med 4-1 men efter
sv:lra missar i försvare{- kuntle
Sl<ara kvittera. !'lobys nråil gjor-
des av Lenniirt Holm 2, Itrasse
KiLrlsson och Göran Berg. Flobys
]rästa var Lennart Holm, Hassc
Kar"lsson och Staffan Ol:;son.

Licl as

&fjölkspannar av koppar
försvann vid Kinnarp
En lantbrukare i Kinnarpstrak-

ten har anmält till polisen att
han bestulits på två värdefulla
kopparspannar. De ingick i hans
mjölkmaskinsanläggning av äid-
re datum o. han ha.r tvingats låna
andra maskiner för att kunna
mjölka sina kor. Lantbrukaren
hängde spannarna på tork utan-
för ladugårdsväggen efter arbe-
tet häromkvällen. När han mor-
gonen efter skulh använda dem
var de borta,

KINNÄRP-VARTOFTA
o. YLLESTADS skolor
Föräldrar tili eleverna i skolor-
na och anclra intresserade häl-
sas välkomna tiirl förältlramöte
i Vartofta skolas g'yn,nasrtiks,a,l
onsdagen den 26 mars kl 19.30.
Konsulent Hjortenhag, Stock-
holrn, talar orn tobrakens skade-
verknin,gar.

Rektor

nfigot av de gamla takterna. llå-
berg och Rune Classon vat' bäst
i kedja-rr, där även juniorell;r
Lennart Holm och Hasse Karls-
son stundtals b1i>itrade till.

Hos Kinnarp domineracle Tortl
ilorstensson, som rensade brå i
|iirsrraret, där iiven Bengt pers-
snn gjorde ett gott intr)'el(.
Bengt Georgsson ocl:r Kieli AhI
hade svårt mot Flobyförsvai'et
och specielit Ahl t_ycl<s ha vä.1-
rligt svår't på halt underlag. Bå-
clir herrarna fordrar dock stiin-
dig berrakning..

Anclers Ekström. Grolanrl.r".
fungerade som matchleclnre. An-
tlels var för dagen inte riktigt på
topp men han har utetn tvekzin
förutsättningar för att avancera
lill eliten inom ('loma1'l{åren.

-o,-På söndagen möttes Flobv ]3--'.
Grolanda B. n{atchen sluiatle 1

-1. Flobys måI siordes av .I:in-

Viltfar|"i6w
t$ 6"u{aö:{, u{t/'7 '

graas tgew
Kinneveds jaktvårdsförening har

hållit årsmöte under god uppslut-
ning. Man beslöt låta gräva igen
torvhål på bl.a. Karbo mosse tlär
åtskilliga djur tidigare drunknat
då de inte kunnat ta sig uppför
de skarpa kanterna. Döda råd"jur
och älgar har hittats i desså för-
rädiska håI. Till att ombesörja
arbetet tillsattes en kommitt6 be-
stående av Rune Abrahamsson,
Gunde Johansson, Nils Johansson
och Bengt Äkesson. 250 kr anslogs
till att ordna skyddplantering för
viltei.

Tiil ordförande utsågs Harry
Göransson, , ka,ssör Åke Blom,
sekr. Amro Gustavsson, v. ordf.
Sixt-en Nyman, v.. kassör Webster
llartinsson, v. sekr. Harry Jo-
hansson. Suppleanter: Yngve
Nilsson. Rune Grahn, Sven-O]of
I'riberg och Gunde Johansson.
Revisorer: Ärne Olsson och Sven
Simonsson med Åke Brodd och
Lars-Äke Brodd som ersättare.

Till älghanekornmitt6 utsågs
Arne Olsson.. Rune Grahn, och
Harry Gör:ansson. Lerduvekom-
mitt6: Webster Martinsson, Aimo
Gustavsson och Sven-Olof Fri-
berg. Jaktstigskommitt6: Yngve
Nilssoni Gunde Johansson, Gösta
Svensson, Äke Blom, Sixten NY-
man och Rune Äbrahamsson. Täv-
lin!{sledare: Gunde Johansson,
Gösta Svensson och Sixten NY-
man. Ätt representera föreningen
vid ]änsförbundets årsmöte valdes
Arne Olsson och Gunde Johans-
son. Ombud till jaktvårdsdagen
Rune Gralrn.

Mötet beslöt att låta förening-
ens medlemmar skjuta på älgba-
nan och lerduvebanan till enbart
ammunitionskostnadspris. Det in-
ställda klubbrnästerskapet skall
hållas.i.,y{,r. $n särskild veteran-
klass bkali införas vid. klubbmäs-
terskap i jd;ktsig, vilket går av
stapeln den 12 april. Medlemsav-
giften höjdes till 10 kr Per år.

har hå]]it årsmöte r"rnder'eod till-
slutning i pensionatet, Kinnarp.
Förhandlingarna leddes av ordf.
Sigvard Andersson. Zeftg".

Styrelsen har, efter omva[ på
samtliga poster, föIjande utseen-
de: ord, Sigvard Ändersson, v.
ordf. Torsten Gustavsson, kassör
Sixten Lindberg, sekr. Carl-Arne
Adamsson, och övriga Äke Gus-
tavsson, Allan Johansson, Knut
Börjeson och Harry Johansson.
Till studieorganisatör valdes
Bengt Nilsson och till revisorer
Sven Andersson och Bengt Nils-
son. Qpfo1fl vid länsförbundsstäm-
tnan blev, förutom ordf.. AIIan
Johansson och Inge Josefsson,

Kinnarps mi:oionshus
Sönciag eftermiddag hailes i

Kinnarps missionshus en offent-
lig >Sönciagstimme> under n'red-
vcrkan a.v pastorerna Änders
Linder och Göran Ca.rlsson. På
cnsdag börjar balnmöteveckån i
K,nnarps misSionshus Och fort-
:ättrI pa tcl'sdagen i Slr.rtarp.

Ilhrnevetl-Vårkundå RLF. ard.

och ombud till Jordbrukskassan
Torsten Gustavsson och Carl-Arne
Adamsson.

Efter förhandlingarna berätta-
de agronom Sven Jansson. Lid-
köping. om foderkvalitet ocir hus-
djurens proteinförsörjning. Agro-
nom Jansson hälsåde också Avd.
välkommen till ett studtebeiök
vid foderfabriken i Lidköping.

Kinnarp A: lStefan Johansson,
Gösta Eek, Tolgny Johansson,
Tord Torstensson, Anders Ek, Bo
Iva.rsson, Göte Andersson, Bo Jo-
hansson, Christer Claesson, Bengt
Georgsson, Kjell ÄhI; Claes-Gö-
ran Göransson, Bengt Persson.
Match mot Götene A. Sarniing
idag 11.30.

Kinnarps B: Vlnfred Nielsen,
Bengt Persson, Bertil Gustavs-son, Kjell Karlstedt, Tommv
Sandahl, Rune Torstensson, Rolf
Andersson, Staffan Nielsen. Con-ny Qvisth, Flemming Tor.-tens-
son, Karl-Gustav Ahl. Uno Karls-
son, Chrtcter ,Iohansson. ntatch
mot Borgunda. Samling 11.1b.

Inskrivning av skolpliktiga barn
inom Fa'libygclens skotrförb'und (Falköping, Frökinds, Gqldhe,ms,
Stenstorps och Vartofta kommuner) sker innevarande år in-
skrirr,ning av sko pliktiga barn (fötlda 1962) genom insändande
av bl,ankett, som tillsfiill.ts målsmännen.

Målsman til,l skolpliktigt barn sorn eventuellt ej erhållit an-
rnålningsblankertt, oonbedes omgående och senast den 21 april
1969 taga kontakt med rektönsexpeditionen i det nektonsområde
barnet tillhör.

Norra rektorsområdet (Gudhern, Stens'torp, Äsle) tel. 0500/
500 00
Centrala nektorsområilet (Falköping) te,l. 0515/104 11
Södra roktorsområdet (Frökind, Vartofta utom Åsle) tel.
0515/185 00.

Även naålsmän, sorn önskar att barn födda 1g63 skal,l'börja sin
skolgång hiistterrninen 1969i torde senast den 21 apri,l 1969 göra
anmälån hlirom til,l veder,börancle relrrtorsexpedition.

Slutarps Missionshus
FöRSÄL,INING onsdag 26/3 kl 18.00.

Kyrkoherde Bertil Edva,rilsson, Floby, berättar i ord och
biltl om >Israel och Jerusalern>. Kaffeservering. Slöjd-
och aindra alster auktioneras. Lotteri, även i form av
åror. Paketauktion. - Paket tirll ett värde av minst, 3
kr, så ock anclna gåvor mottagas metl taeksarrnhet.

Tilt talrikt besök inbjuder Slutarps Kyrkliga syfören.

Rö[ilil0

SKOLDIREKTöREN



Ilögnaässan i Kinneveds kyrka
Marie Bebådelsedag förlåinade en

ljus och rik stä.rnning inte rninst
genonl ky'rkokörens och barnkö-
rens gemensammå medverkan,
Under organisten l\{argareta
Tlrors ledning sjöngs efter in-
8ängspsalmeu gatnmalkyrkligt in-
trotus. och efter nicensk trbsbe-
kiinnelse sjöng körerna som pre-
dikstolspsa.lq Ä. Runbäcks >Hell

Brlrnmötesvecka i Kinna.rps och
Slutarps ruissionshss
Pastor Änders Lindef från Då-

larna komrner att leda barnmöten
för pojkar och flickor i Kinneved,
Vårkumla och Luttra., Som van-
Iigt blir mötenå omväxlande i
Kinnårps och Slutarps missions-
hus. Det första mötet blir onsdas
i Kinnarp. Sedan fortsätter barn--
mötena torsdag i Slutarp, fredag
i Kinnarp, lördag i Slutarp. Sön-
dag förmiddåg' åvslutas irarnmö-
tena l1:Ied en familjegudstjänst i
Kinnatps missionshus.

Det blir omväxlande progra.m
med berättelser, sånq och täv-
linga.r. Pastr:r Giirari Carlssotr och
söndaqsskollärarna är också med
och hjälper till.

Slutå.r?s kSn kiiga syförening
ordnår på onsdag för.säljning i
|'lutarps missionshus. Kyr"koher-
de Bertil Edvardsson, Folby, be-
rättar i ord och bild om >fsrael
och Jerusalem)). Förutom auktio-
nen av slöjdårbeten och andrå.
ålster så.mt pakotauktion blir det
kaffeservering och lotterief.

I Bilar kommer att som tidiqare
i hämta barnen. Söndassskoliärå,r-
I na kan tilffrågås vacl gäller hämt-
ningstide.r.

Slutarps Drissionshus

På tisdagen slutspelades korp-
irandboliens serier. Från grupp
IV går Studera.nde till finalspel
och från grupp VI Skörstorp.
StttderanCe besegrade Kolonial
med 6-4, meclan Skörstorp i ka-
vaj kunde konstatera att iie går
tiII final sec.lan Slutarpspojl<årnA
heserlal Shlaros Möbler. --*

De storväxta grabbarna i Slut-
arpspojkarna tog redan från bör-
jan komr'.randot mot MöDgilaget.
4-7 var paussiffrot' oäf 7-5

blcv slutrcsultatet. Hyggtigt spel
överlag från pojkarnas sicta, där
Ejörh Leifler och Thomas pet-
tersson gjorcte bäst i från srig.

I Slutarp spelade Staffan Niel-
sen och Göte Ek framträdande
roller. Bitvis även Hasse Karls.
son.

Varto f ta- Fr ö k in d s 
-461.

Cp.krets höll möte

Revisorer blev Gulli Ärvidsson,
Brismene, Kinnarp, och Guili
Jonsson, Falekvarna. Till tävlines-
ledare nyvaldes UUa Johanssön,
Falekvarna, efter Ästrid Karls-
son, Slöta, som avsågts sig på
grund av att hon utsetts som di-
striktstävlingsledaJe. övriga sty-
relseledamöter 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 Jo-
hansson, 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,

FLICKOR OCH POJKAR
I KINNEVED, VÅRKUMLA OCH LUTTRA

Välkomna till BAENMöf,EN 26-30 mars!
ONSDAG kl. 1?.30 Kinnarps missionshus. TORSDAG 1?.30 SIut-
arps missionshus. FREDAG 1?.30 Kinnarp. LtIRDAG 1?.80 Slut-
arp. SöNDAG kl. 10.00 FAMILJEGUDSTJÄNST i Kinnarp, AN-
DEB'S LINtr)E,R, Dalarna, berättar. Vidare blir det s,ång och täv-
lingar. Göran Car,l,won m.fl. metlverkar.

Bilar häm,tar Er som vanligt.

katillens rond: zdlt-c4-

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 Slutarps-
po.ik:rnra.

I(olonial eller Studerande?
Skörstorp eller Slutarp?

och i det nva vårdhemmet. Sedån
var det dags för stämmoförhand-
lingar på Rantens hotell.

Cp-kretsen5 förhårdlingar led-
des av landstingsman Gunnar
Lindcn, Folkabo. Frågan om
låndstingskretsarnas framtida or-
ganisation diskuterådes ingående.
Organisationen kan medföra att

9ig', Ou högtbenå,dade)). Efter pre-
dikan om >>trons lovsång> sjring
körerna >Världens frälsäre iroå i

här> i sättning av A, Runbäck, I

varpå församlinsen sjöng sv. ps. 
J61:4. Som posttudium " spelaOe I

Margareta Thor F. Dandrieu I>Magnificat>>. 
I

l}örstig-Rrisrrrene Röcla Korskrets I

håller årsmöte på torsdag" 
I

Inför

Skörstorp
Slutarp lltöbl.
Äsarp 

)

Sätuna
Slutarpspojli.
It{ullsjö

Grupp 6

z//3:c1,

53114].-377
530226--286
521242--385
520348--474
520336-354
520334-394

Kinnerp glad,d,e första halul,ek w(c'6q,

nxot Göteftet men förlorud,e, 2-.4
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 An-
ders Eh skadad när endast en minut återstoil av första halvtek och detta gjorde att Kinn-
arp fick tillgrtpe en del onrplacetingar efter paus och detta medförde en viss försvagning.

Spelet under första halvlek var
helt Kinnarps och under denna
period var man fal<tiskt nära att
göra både tre och fyra mot noil,
men hade inte den rätta turen i
avslutningarna, utan bollen gick
någre centimeter på fel sida om
stolpen. Efter paus. gled spelet
mer och mer över till Götenes för-
del och dessa hade bättre tur i av-
slutningarna oeh lyckades göra
f''ra mål medan Kinnarp blev
utan. Slutresultat således 4-2.

Eftersorn det ännu är för tidigt
på säsongen att uttala sig om spe-
larna så avhåller vi oss från nå-
gon spelarkritik och konstate4ar
endast att Kinnarps måI gjordes
av Bengt Georgsson och Bo Jo-
hansson medan Götenes mål gjor-
des av Bosse Persson två, därav
ett på stråff Inge Johansson ett
och lagets högerytter ett måI.

Enligt Kinnarps lagledare Mar-
thel Johansson, gjorde Kinnarp
sin bästa match för i år. och det-

ta trots att tre av de -d-lagsak-
tuellå spelårna saknades, Kjell Jo-
hansson, Christer Claesson och
Tord Torstensson, vilka var för-
hindrade att deltaga av olika or-
saker. f övrigt anser l\tlarthel att
Kinnarp med utgång från det spel
som laget presterade under första
halvlek mot Götene, bör ha vissa
chanser att hävda sig i div. IV
Södra Västergötland som startar
om endast tre veckor den 12 april.

KUL

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 or-
ganisation. Därefter gjordes en
rundvandring i terapiavdelningen

den nnvarands landstingskretsen
uppdelas på två kretsar.

Till styrelse för innevarande år
rraldes, suppl. inom parentes. Ordf.
Gunnar Lind6n, Folkabo, {Stig
Johansson, Siöta, Vartofta), v.
ordf. Gunnar Karlsson, Bössekärr,
Habo, ('Iore Land, Mullsjö), sekr.
Hilding Våring, fiinnarp, (Sven
Andersson, Brisniene, Kinnårp),
v. sekr. Torsten Ekered, Furusjö,
(Börje Larsson, Habo), kassör
Lars Lind6n, Björneberg, Tida-
holm, (Åke Hermansson, Tiarp,
Åslätt), ledam. Gösta Karlsson,
Bäckg., I(arleby, Vartofta, (Bertil
Carlsson, Tidaholm), ledam. Gus-
tav 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, Vartof-
ta, till ledamot i distriktsstyrelsen
föreslogs Stig Andersson, Vartof-
ta, och ti\ riksstämmoombud fö.
reslogs Gunnar Lind6n, I'olkabo,

CKF -kretsens styrelse fick föl-jande sammansättning: ordf .

Inga-I-ill Lind6n, Fotkabo, efter
E1s.' Eriksson, Börstig, som un-
danbett sig återval, v. ordf. Svea
Karlsson, Karleby, Vartofta, sekr.
Inga Lindqr,'ist, Haho, efter Britta
Johansson, Korsberga, som un-
danbett sig återval, v. sekr. Kers-tin Gustavsson, Tiarp. Kassör
Gunvor Broberg, Börstig. Repre-
sentant i Cp:s styrelse blev Rut

Perssön, Slutarp, bch i CUn Brita
Pettersson, 3'alköping.

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

STUTARPS HANDETSTRÄDGÅRD

L{/s -6q.



ROKI I{D

PA$K-m[$UGo
KINNARP

OBS ! CENTRALSKOLAN, KtrNI\ÄRP
I MORGON, ONSDAG, 19.30. OBS. lokal och tlag!

*,-o-a-o- "-'-"-'--E

i lu"t pot 400:' på 48 drag. 
_ _l

**-"-.-"- 
o-.-'-o-'*

. VIN STER : Paskibrieka' octr pre;sentkort, sidovin'ster'

Inträcle: 10:-, 5 brickor. Utloitning på inträdet'
Var tionde vinner. Vid 1?0 deliagare Extraspel'

i,It*i;"t tu parkeringsmöjligheter.

Som vanligt blomstafe'tt, språngbingo o. städbingo'

(OPINGS TIDNING Lördogen den 29 mors 1969

Stort intresse i Frökind

fö, &rr$,regema,ng På, skidor 
r

!'rökinds kornmunmästersktp i skidstatett 4x5 km gick i strå-

laude solsken och på en trevlig och lättkörd bana, sont banlägga-

ren John Flansson har all hetler av' nfycket folk följtle tävling-

arna, Skall Kinna.rp bli en vintersportort för Frökind?

Sträcktider:3.
1) Göran Grahn K1 22.06; 2\

Hans-0lof Andersson L. 22.].5: 3\
Börje Neyman Y. 25.231 4) Sta.f-
fan Nil5son BV 26.25; 5) Anders
Andersson K2 27.30.

Stråcktider:2. Striicfttider:4.

tav Stam Kl 22.301 4) Åke Sa-
Grahnlund v. 25'06; 5 ) crister ;iJ.]:;3fi' ä'ri.:rii's
Grar.n K2,31.22.

"-- muelsson Y, 22.57: 5) Ähe Tors-
-tensson l<2 25.33.

Om våderleksförhållandena tiII-
låter blir det 1'bterligare tillfällen
till snöstjär'neprov på lördag kl.
14 och söndag kl. 10.

1) Lars Äke Klins BY 22'37l' 2)
1.. Ftkrrom L. 23.01: 3) Krlrt Jo.
1) Lårs rt9 x^t]1q "I ?,t"l,ål rr sr,å"-ö"obers BV zo.ab; z)

Sven Ekbom L.23.01; 3) Ätlrr "- rri,l i-1"*-^,- r. rnrq. e\ c,,c-sven.LjKoorrr '. ao.\'1, ",, -'i;;;;"Uno Linrjström L. 20.29; 3) Gus_
hansson K1 23.02; 4 ' d+^"^^ '7r no r^. / \ r r.^ aö

muelsson och Lennart Kar16n. Till
suppleanter omvaldes Mats Än-
dersson och nyvaldes Eino Mikko-
la, den senare efterträder Gustav
Andersson, vilken avflYttat.

Till revisorer omvaldes Gustav
GustaVsson och Änders Änders-
son. Suppleanter är Gunnar Clau-
son och Bert Gertner. Att utse
parkkommitt6 samt att företaga
vissa inköp av parksoffor och dY-
likt.uppdrogs åt styrelsen.

Bland bestuten vid årsstämman
kan framhållas att stYrelsen fick
i uppdrag a'"'t. förbereda en städ-
kampanj i samhället under vårens
lopp. Vidare beslöts att tillsam-
mans med Slutaxps Idrottsför-
ening anordna en loppmarknad
den ? juni på sedvanlig Plats.

Ståimmodeltagarna bjöds På
kaffe och avslutning'svis spelades
det bingo.

Kineveds skytteförening
har haft årsmöte på Pensionatet,
Kinnar?. Ordf. Gösta Larsson led-
de förhandlingarna och :hälsade
närvarande välkomna. Styrelsen
fick följande sammansättning för
år 1969:

Orclf. för ett år Gösta Larsson.
Två letlamöter för tvÄ år Georg
Johansson och Bertil Engdahl.
Två styrelsesuppleanter Gunde
Johansson och Sven !'riberg. Vi
d.are hvarstår för ett år sekr, Äke
Brodd och Gururår Clauson. Om-
bud att representera föreningen
vid Förbundets åismöte Gunde Jo-
hansson, ers. Åke Brodd. Att re-
presentera' föreningen vid Falbyg-
dens skyttekrets årsmöte valdes
Bertil Engdahl och Gunnar Clau-
son. Revisorer Harry Johansson

Gunde Johansson, Sven Friberg,
Åke Brodd,. Äke Gustavsson och
Georg Johansson.

Tre nya pokaler har uppsattg i
år att gå sorn vandringspris att
erövras i tre år för att bli ständig
egendom.

En fältskjutning skall om möj-
ligt anordnas på påskafton. Den
utsågs Åke Brodd, Karl Ärp, Gö-
te Lindgren och Georg Johansson
att ordna.

Brismene var den enda av del-
kommunerna, som saknade lag vid
dessa första stafettmästerskaP'
Intressant är att så många älclre
idkar skirlsport. 8 åv 20 deltagare

Fältskjutning
Kinnovetls Skytto- och Jakt'
vårdsförening anordn&r fåilt-

skjutning med skarp ammuni-
tion påskafton den 5 april kl 9.

Anmälningsti'd kl 9-19.
Farligt områcle: öster Katte-

skalla-Tången, Väster Leds-
gården-Friije, til,l ett djup av
2.000 m.

StYrelsen

Maskinarbetare 
Y1-6q"

Mekaniker
Truckförare
sökes o,mg.

'AB Kinnarps
KontorsmöbIer

Kinnarp
Te'l. 0515/333 70.

var oiclboYs, därav en kvinna'
nämiigen mångfaldiga distrikts-
mästarinnan i gång, Elsä Gran'
som ställde uPP i Kinnål'Ps-2:an'

Mcd anledning av det stora in-
tresse, som visats dessa kommun-
rnärterskap. vilka arrangerats de
gångna två söndagarna i Kinnarp'
ärneta.s det redan nu mEd Planer
för en fortsatt intensifierad sl<id'
verksamhet komrnande år.

RESULTAT:
1) Luttta 1'26'30: 2 t Kinneved

ttt 1 '1,.29.42'. 3r Börstig, Vintotp
i.ir.as, 4t Värkumla 1'35'2-1; 5r
Kinneved lag 2 1'51'06' .

' Sträckticler: l' I

1) Leif Ekbom L. 20.45; 2) Ing-
urr'Johat.ton V. 21.58; 3) Karl
G. Johansson K7 22.04: 4) Per-
Änders Nilsson BY 22.+7; 5) EL-
sa Gralrn K2 26.+L'

KINNARPS IF:S

SUPPORTERKLUBB
ÄRSMöTE månd. den 31i3 1969

kl. 19.30 å Textilens lunchrum'
Möt upp mangrant. Viktiga frå-
gor.

Styrelsen

Sammanträdet evslutades med a,tt
ordföranden framförde ett varmt
tack tiu alla som bidragit till för-
eningens främjande under året.

calg_6f
Kinneveds pastorat

Regeringen har medgett att
komministertjänsten i Kinneveds

i pastorat får uppehållas med vi-

Slutarn B: G. Eckerlid, f'' i

livenssori. H. C. Andersson, I. J0-
Iransson, L. Filipsson, Ä. S'- t ---'- --------
unelsson. L. Eckerlid, ä Fi.;- | rrNNovnos 

- 
pas-toiati 

- 5:1"t-
;;;;;";:'8. Jonsson, d,. Gustavs- l redg kvrka långfred'.10 högm'

J;;;- i. ' Andersson, J.-o. BeIg' I Andersson; ,19'30 aftonsårrg m'
.lr,..t. 

-f' . Pcl sson, L. RllLmarr. I nattv', Antlersson. Påskd' t4
nn"lårl "i"t Floby B idag. Avresa I ltös-.. Andersson. - vårj<um-
\r^r1.,.oq rl:n - | la kyrka Långfred. 14 hdgm.,

I Andersson. Påskd. 10 högm.,L And"rc=on. Annand-ag pasf r4
högmässa, Svensson. - Börs-
tigs kyrka långf,redag 14 hög-
mässa, .Svensson. Påsdagen 10
högin., svensson. - 

Brisinene
kyrka påskd. 8 ottesång, An-
dersson.

Slutarps S amhiillsförercing
ordnar städltunxpani i uå,r
Slutarps Samhällsförening har

hållit ordinarie årsstämma under
ordförandeskap av Sten Ahlqvist.
Stiimrnan öppnades av förening-
ens ordf. Evert Sand6n, vilken er-
inrade om de medlemmar som &v-
lidit under året och vars minne
hyllades av stämmodeltagarna
med en tyst minut.

Äv styrelsens årsberättelse
framgick bl. a. a,tt föreningen
haft 78 mediemmar. Föreningen
sköter underhållet av Järnvägs-
narl<en och den av F rökinds kom-
mun nyanLagda lekplatsen. Av
X"rökinds kommun erhölls anslag
för år 1968 200 kr. Inkomsterna
har i övrigt utgjorts av medlems-
aveifter såmt inkomster från den
av föreningen tillsammans med
Slutarps fdrottsförening anordna-
de loppmarknaden.

Vid val av styreise omvaldes
för en tid av två år de avgående
ledamöterna Sten Ahlqvist och
Elof Rehn. Kvarstående i stYrel-
sen är Evert Sand6n, Bengt Sa-

SLUTARPS
Elfönening ek. för.

avhåller årsrnöte lör'dagen den
72 apml 1969 kl. 19.30. Lokal:
Byggnadsstifte sens sarnlings-
lokal, Slutarp.

Ärenden en:I. stadlgarna.

StYrelsen

Shrl:lrp A: B. Antlersson, P' 
I

Crrsta|sson, Luts Hofbauer, A 
l

Acla.msson. R. Moberg, K' Sten- |

ttvist. K. 
'Kar16n, R. Alrdersson,

I{. !(arlsteclt, T. Pettersson, L'
iletlersson. 12:e R. Gustavsson'I
Match mot FBK söncl. Ävresa
Vooer'ls 9.30.

Äke Blom. Revisors$upplean-
Göstg; $vensseh gcih Rune
m. .I_nstruktör Valder_nar Jo-

hansson, 
-ers.' Georg Jbhansson.

Tränings- oeh tävllngskommitt6

Hjärtligt välkomna!
r{-t -b7-

Kinnarps IF



Yrke skurskommitte''åiiåfiiåat Frö kin d s ung d o rT;" # åå u*
med tackord kommunen liornmunal samlingslokal

I{jälp oss, bönar ungdomårna i ['röt<inds kolulnun' Vi har

inga såmlingslokaler där vi kan hålla tiil. NTt):arna har ju sin

lokal, men det rlicker inte. Vi är tvungrra att åka till Falkö-
ping, såger man och kastår längtansfyllda blickor på andra
kommuner där man tycker det år bättre ordnat merl lokaler
för klubb- och antlra samrnankomster.

rill

Fru Solveig Sälie, iärare i sykur sen, beundrar ett elevalster till-
sammans med Ann-Sofi Abraha msson.

Den verksamhet yrkeskursl(ommitt6n i Frökinds konlmun
bedrivit under vintern avslutades i onsdagskväll meil en välbe-
sökt sarnmankomst i Centralskolan, Kinnarp. Frökindsborna
är tac,ksamrna mot komrnunen som möjtiggjort att yrkeskurs-
verksamheten kunnat leva kvar och hoppas på nytt stötl nästa
säsong. I fjol trätlde komrnunen in för att finansiera bl.a. lä-
rarlönerna, då landstinget upphörde med detta,.

I mars slutade en mailag- ll re släckte snabbt och ingå nåmn-
ningskurs för nio damer i Cen- | i värda skador vållades'
tralskolans skolkökslokaler. In-
struktör var skoikökslärare Bår-
bro Andcrsson, Börstig. Kursti-

ter vid onsdagens avslutning. | -vv"'^qwv^"'^b'

- Vi måste åka Iång väg för
att hitta någon lokal där vi kan
hålla ti1l, säger Kinnelreds CIIF-
:rdförande Kurt Bertilsson, Vår-
Irumla, och nämner som ett ex-
empel en kurs i modern dans som
i onsdags lockade för sista gång-
en till Grolanda bygdegård. Ett
80-tal unerdornar - medelålder 1?
ungefär - har rest lång väg för
att få lära sigl darsa under led-
ning åv bröderna Augustsson,
FaUröping.

Om resvägen tycker man inte.
Det vore bättre med en samlings-
lolial mellan Kinnarp och SIut-
arp exempelvis. Låge den där, hs.-
de de flesta nytta av den.

- Det behöver inte våra några
märhvärdigheter, fortsätter Kent

, Bertilsson och sätter ett klubb-
11rn för NTO, CUF, idrottsför-
eningar o.s.v. överst på sin önske-
iista. Bertilsson påpekar att Gro-
landa bygdegård ligger utan-
f ör F rökinds kommun.

Ungdomarna pratar- man och
man remellan om ått k:i:r"g"

Axvall-Slutarp 4-2
Vid lördagens besök i Äxvall

fick Slutarp vidkåinnas nederlag
som skrevs till 4-2 efter SIut-
arpledning i paus med 2-1, K-E
Lundin förklarar för I'T-sport att
spelet från Slutarps sida inte va.r
något att berömma denna gång.
Det slarvades åtskiligt i försvaret
och då speciellt efter paus. De
enda som kan få betyg denna
gång är Håkan Karlstedt, Älf
Adamsson och Eoland Moberg.
Målen gjordep av Roger Anders-
son och Tomas Pettersson.

I övrigt ett säga var planen
i mycket dåligt skick och utan
tvivel den sämsta vi speiat på i
år, vilhet gjorde att spelet blev
oerhört chansartaL. lgt*X-f.dt.,t,

mnarp i två
påskrnutth.t 1å

Pås.ldelgen bjuder i vanlig ord-
ning på en rad fothoiisnlatcher.
Vad gä11.:r TGItr'och de båda
IFII-lagen från F alkiiping ocll
'Iidaholm redovisas ciefa,s mat-
cher i ånnan a,rtil<el. Årets nv-
komling i div. IV l(innarps IF
irar mrtchat flitigt i vår oeh pås-
l<en blir inget unclantag. I c1a9;

spelar laget på E}<irallen i Floby
r,rot Sandhems IF. där ocitså Flo-

noe borcic subventionera en sam-
lingslokal för dem och tYcker att
tio kronor kunde vara laSom en-
gångshyra för en klubblokal. I
a.nslutning tilt klubblotr<alen tyc-
kel' man- att clet kunde bYggas
lokäler ocl<så för större salllmån-
kotlster, exempelvis da"nskvä11ar.
Vi vill ha någonstans att roa oss

också, anför det unga Frökincl.
Det verkar alltså som behovet

av en ny sa.mlinqsiokal i kom-
munal regi vore stort och för sin
del n-)cnår Bertilsson att för-
eningar och andra helt enkelt
kunde få stäi1a si€l På tur för att
få använda lokalerna. Visst har
Centralskolan i Kinnarp stor be-
tyclelse för månPia sa,mmankom- 

]

ster, men skota är ju skola och 
1

han förmodar att man först mås-
te kontakta skolförbundet i F al- |

köping för :rtt regelbundet tå hY- l
ra nigon lokal i skolan. varef-'
ter vaktnästaren skall kontaktas.
Lite komplicerat tycker CIIF-
ordföranden.

Socknarnas b5'gdegitrdar är väl
i stort sett avsedda för respekti-
ve socknar och På sina håil inte
hcller av den standard som öns-
kas. Därvid inEiet ont sagt om
Grolanda bygdegård, men den
ligger ju som sagt. rätt långt
bort efter krokiga vägar.

På kommunalt hålt betecknas
frågan om en nY samlingslokal
som ganska intrikat och menin.q-
arna går något. isär. Hur sotn
helst har fullmäktige tillsatt en
kornrnitt6 för att utreda frågan
och undersöha vilka möjligheter
som finns till statsbidrag. Hav
tröst ungdomarl De kommunaia
instanserna har tydliåen ögonen
på er önskan och har böriat ar-
beta.

Harry

by möter Larv på eftermtddagen.
ADnandagons Kinnari:snlalclr såt
rnot div. IV-kollegan I!'K Sl<öv-
de.

över huvu.d är d" i alitså fart
irå fotbollfronten. På OdenPlan
speiar tr'AII( i clag mot Vaitofta
cch på ånnandaSen mot Stens-
torr:r. Rydplaryn uppta:: en dei
matcher och i ValLorp mölet'
Irernrnalaget på annanda--elt Siut-
arp.

Alla. leg teciovisar inte llPl)-
stäiiningar i da€iens FT. illen ell
titt på dessa g'er kanslie vtterli-
gare en brid av vad sorn händet'
cle nä.ntaste clagarna.

- Ett glädjande positivt i"- ll91 oeF samma lredersbetygeise

tresse från kommunen,'å;;; ;; I 
tict tru Solveig Sälle för att hon

keskurskommitt€ns otääi"- i.u I tntt ,sy-.. o-ch klädsömnadskursen'

Dagny Johansson, eit.Jtig, oårt I 
s-ni"tn"tiledaren rnge Eckerlid

vi skall nog återkom-t"-?a iyä ]l 
nto*tt"rtackacies av hr Ture Pet-

kurser i höst. : ]ltersson' Matlagningskursen har

Elva damer har deltagit i ur, ]l ""4t" 
haft sin avslutning'

hurs i flamskvävnad under led- | Upskattad underhållning vicl
ning åv fröken Karin Anders- lltratftborcien svarade Bror Jo-
son, Kinnarp. De har träffats enllhansson, Kinnarp (dragspei), och
gång varannan vecka i Sörbylldottern Anne Li sex år (säng)
skola för att klara av kursensllför.
30 timmar. Även om de vävande I Nu hoppas alltså deltagarna
damerna deltog i avslutningen I och andra att ledamötefna Dag-
håller kursen på till strax efter | 1y Johanssön, Börstig; Dagny
påsk' I Silvander, Kinnarp, Gulli Arvids-

Klädnadskursen med fru Soi- | son, Brismene, Ingrid Gustavsson,
vei g S älie, 

- 
Kinnarp, .o* 

^,11"?*:- | 
r-u ttra, g"h siylq_111"^:::X,.v-å.,

ter> Iockade nio damer att träf- !'kumla i yrkeskurskommitt6n i
fas en eller två gånger,i ,"-::Ii." I su-uu.t "r, -"a rroi itrou r.o*-ras en eller rva ganger.,r ,}:::ijt I samverkan med trrö]iinds t<om- 

|

h;"XTi"I;'il#L?:"å:,å;#* I [y *;,f 'e:iiri 
.la"ä ot_;,y;ki;- 

]

11';;195a1s_111 "_'1i:::,ll{'11;i;: I f;;:i:,,få*.'.o som rönt stor 
]

Tio herrar "möt!e 
y.pp ;-.s]ti:a l, i q U.l Cq O

salen, då rnge Eckerlid, Stl-"i1,tlls"rrra i Slu@rptvå gånger i veckan mauade tili ll ------ - - -

sa-tlng*ror att klara av träslöj-ll futkOpi"gs brar,rdkår larm.ade.p

aens ?ö kurstimmar. Vid avslul- li i gar morse till Slutarps Möbel-
ningen visade magister Eckerlidllindustri' En s'k. puff i en panna

meä stolthet på ett stort vitmå- [l gjorde att det tog €}d i ett intill-
lat hörnskåp som en kursdelta- ll iilganOe lager av så,gsn-ån .9-c1 

t1a-
garg tillverkat. I I fitår. frandkåren med rökdyka-

den 40 timmar.

Blomstertåck i lnäng<l
Det'var mång'å vackra ord som

yttrades vid avslutningen och
blomstertåcken var legio. Fröken
Kårin Andersson tackades av fru
Dågny Johansson, som också
ihågkom fru Dagny Silvanctrer,
ledamot i yrkeskurskommitt6n.
F ru Tyra Leifler i sykursen
blomstertackade Dagny Johans-

Sl@sirfissioqshus
Annandag PåsIr kI. 11 GudS-

tjänst. Medv. av pastor Anclers
Linder o'ch Göran Ca.rlsson.

Påskoffer för SAM ins'amias.

Al'la värlkornnal

KII\NARPS TF'

Ordinarie kvartalsrnöte ri Tex-
tilens lunchrum tisdagen cien
8 april kl. 20.30. Möt upp man-
grant. Viktiga frågor !

. Styrelsen

t.,
I



Kinnarpstriumf mot Tomten
3-1 i"ovädersmatch"iRvd

Tomten inledde med viriden i
rySgen under första halvlek, men

Barnmötena i Kinneveal
avslutade
Mellan 30-40 barn från Kinne-

ved och Vårkumla har besökt de
barnmöten som under den gångna
veckan har håIlit5 i Kinnarps och
Slutarps missionshus. De började
på onsdagen i Kinnarp och fort-
qatte med samlingar varannar
gång i Kinnarp och varannån i
Slutarp. De avslutades på sön-
dagsförmiddagen med en famil-
jegudstjänst i Kinnarps missions-
hus.

På ett mycket dramatiskt sätt
har pastor Änders Linder talat
till barnen om den botfärdige rö-
varer^ som korsfästes tillsammans
med Jesus. Han berättåde hur han
tänkte sig rövarens barndom oc|
uppväxttid och hur han hom med
i ett rövargäng men hur sedan
Kristi kiirlek förvandlåde honom
enl. Luk. 23. Ledare för barnmö-
tena har varit past. Göran Carls-
son som har lärt barnen bibelver-
ser och sjungit med dem. Med
stort intresse har barnen sökt lö-
sa uppgifterna de har fått och
med spänning väntat på priserna.
I kollekter har insamlats 75 kr,
vilken summa går till söndags-
skolans missionärer i U-länderna.

I familJegudstjiinsten deltog ut-
över barn€n mången far och mor
m, fl. Göran Carlsson läste med
bårnen de inlårda bibelverserna
samt ledde dem i en sång. Anders
Linder fängslade sedan barnen
med ett par berättelser. Efter en
kollekt för barnm.ötena vilken in-
bringade 120 kr.predikade pas-
tor Linder över orden: >Salig är
den som får bliva bordssäÄt i
Guds rike>.

7-l för ValtorP
Valtorp besegrade SlutarP i

annandagens vänskaPsmatch På
Brovalla metl ?-1 efter halv-
tiat. 2*1. Som frarngår av re-
sultatet var ValtorP frånsett
en liten perioil i matchens in-
letlning totalt överlägsna sina
motståndare. *lq-51 .

Slutarp gjorde enligt lagleda-
ren Gösta Andersson sin klart
sämsta match i vår och han ger
endast hi Roger Andersson god-
känt betyg.

Valt0rpsiaget däremot fortsät-
ter att göra brå matcher och ser
ut att komma våI förberedda till
seriestarten.

I det iänlna ValtorPslaget bör
ingen nämnas före den anclre,
rtröiligen ett litet plus till ch Lzws-
Erih Bonciersson och femrnålsskyt-

Vid söndagens ma,tch mellan Kinnarps IF och Torntens IF
vann Kinnarp metl 3*l efter att tra legåt under med. 1-0 i
halvtiil, Matchen spetrades på Byds plan, som var förhållande-
vis bra dock något smul. Vädrets ma,kter var inte a,lls de bäs-
tå. Det blåste hårt i planens längdriktning och det omväxlan-
de regnaile och snöatle så spelarne var helt genornfrusna när
rnatchen var slut. t/t-64.

lyckades trots detta inte tiliskan-
sa sig något större spelövertag,
utan spelet fördes mest pa mit-
ten av plan. När det hade 5;ått
ungefär en halvtimme av mat-
chen kom dock Tomten upp i ett
anfall och Torgnv Johansson
tvingades spela tillbaka till Ste-
fan Johansson i må]et. Denne
slarvade dock upprörande oclr
kåstade ut bollen så olyckligt.att
Sven Wicling barå hade ati lJ'fta
bollen i öppet måI. 1-0 atitså.
Därefter hände inte myckct mer I

i denna halvlek, som får beteck- I

nas som mycket svag från båda
lagens sida, mycket beroende på
vädret.

Bättre fart
I andrä halvlek blev det bätt-

re fart på spelet och frärirst då
från Kinnarps sidå som också
fick lite hjtiJp av vinden. Efter
fem minuter i denna halvlek
gjorde Bgngt >Blecka> Georgsson
1,-1 på ett grant långskott, utan
chans för Foll<esson i Tomten-
inålet. KjeU AhI gjorde sedan
1-2 efter 11 minuter då en för-
svarare i Tomten gjorde sig skyl-
dig till en blunder och spelacle
bakåt för löst, så att snabbe
Kjell hann enrellan och slog bol-
len i öppet rfiåI.

Kinnarp pressade sedan och ha-
de flera chanser att öka sin led-
ning, men enda utdelningen biev
hörnor och offsideavbrlåsning:ar,
då Kinnarpsspelarna var för iv-
riga att göra måI.

När 29 minuter gått lyr:kades
dock Kinnarp än en gång över-
lista F olkesson och det målet var
nästan likadant som 2-1. Tom-
tenförsvaret kom inte överens om
vem sonl skulle spela bollen och
Kjell Ahl rusade fram och snap-
pade till sig bollen och slog den
hlgnt i måI.

kinnarp fortsatte att speta ined
press mot Tomtenmålet men fick
ingen utdelning. I38:e minuteir
hade Tomten en chans &tt redu-
cera, men bollen tog olyckti,gt i
stolpen.

Kritik
Kinnarp l<om i söndagens

match till spel med tre nya spe-
Iare i försva.ret i jämförelse med
iördagens match mot Järpås,
Dessa gjorde inte bort sig så
tydligen har Kinnarp det gott
stäUt med spelare i år. Spelar-
kritik: I Kinnarp skall framhål-
las i försvaret Bertil Gustavsson
och Bo Ivarsson, på mittfältet Bo
Johensson och i , kedian IStafJa$

ten cf Sven-Erik Larsson. övriga
måtskyttar var vi Ingvar Petters'
son och vy Bo Gustavsson. För
Slutarps rnål svaracle vY Rune
Gustavsson,

Rra dornare var Atne Nilsson,
F alköping.

Kinnarpsspelet klaffade fint
Latt seger mot Järpås 6-0

Vial lördagens match på Elmers utrnärkta gräsplan besegrade
Kinnarps IF Järprås rned f0 sfter 3J) i hahtial'

Matchen spela,iles untler mycket gy'nsa,mrna förhålla'nden då
planen, som ovan nii,rnnts, va,r brlr. Planens beskaffenhet gjor-
do att Kinnarp fick lttt spel qtt fl$a på ett mycket bra sätt' Det

är klart man spelar så bra sdm motståndet tiltåter och Järpås
var väl inte så svå,rt motstånal som mån väntat sig.

Under första halvlek gjordes
Kinnarps mål På följande sätt, 1

-0 Christer Claesson, 2-0 och
3-0 Bengt >Blecka> Georgsson.
Ijnder denna period vaf >>Blecka>>

bäst av anfallssPelarna, men för
att alla skatl få sPela av den
tänkta A-lagstrupPen bYttes han
i halvlek ut mot Kjell Ähl.
I andra halvlek sPelade KinnarPs

mittfältsspelåre en mycket domi-
nerarrde roll och målen i denna
halvlek gjordes av Göte Anders-
son 4-0 på straff, efter det Kjell
AhI fällts i nästan fritt låge, 5-0
Christer Claesson och 6-0 Kjell
Ahl.

Kritik
Det blir beröm till samtliga

Kinnärpsspelare, men vi vill dock
sätta öxtra plus för Kjell Johans-
son och.Tord Torstensson i fYr-
backslinjen och på mittfältet för-
tjänar Bo Johansson och Staffan
Nielsen extra beröm samt i ked-
jan Christer Claesson och Kjell
Ahl för deras andra halvlek'

Efter denna match, anser lag-
ledningen att den börjar se vilka
som skall besätta respektive plat-
ser i premiärlaget, dock återstår
ännu några matcher att experi-
mentera i. 

KU L

SLUTARPS IF
har hållit allmänt sammanträde
och där behandlades bl.a. räken-
skapern6. för år 1968.

Av verksamhetsberättelsen
frhmgick att året varit gott ur
ekongmisk synpunkt sett och för-
eningen har för föfsta gången på
mycket länge blivit skutdfri.
Bland anslagen märks att Frö-
kinds kommun lämnat en summa
av 2.000 kr till driften och 1.000
kr har vinteridrottssektionen er-
hållit för sammå ändamåI. !.ör
rapporterade fritidsgrupper har
erhållits kr 697:50.

Kassakontot har uppvisat en
omsättning av kr 33.047:47.

Medlemsåntalet uppgick vid
årsskiftet 1966-69 till 109 st.

PÄ förslag av revlsorerna till-
rtyrktes styrelsen ansvarsfrihet
för årets för-valtnlng.

Alf Adamsson valdes till sam-
mankallande i ungdomssektionen

Nielsen, Bengt Georgsson, Kjell
aht.

Tomtens lag' var jämnsbarkt,
dock måste måIvakteri Staffan
F olkesson berömmas för en strå-
lande insats i målet.

Domaren Erland Molander, Fal-
köping, tlömde som vanligt- lngnt

:ch :ra KUL.

En del val företogs vid sam-
manträdet. Val av biträdande lag-
ledare för BJaget hänsköts tiit
styrelsen. Till lagkaptener utsågs
följande: ÄJaget: Roland Moberg,
B-laget: Leif Svensson, pojklaget:
Tonv Persson.

april då bland annat diplom skul-
le utdelås till förra årets grupp-
segråre i pojklagsserien. Vid sam-
manträdet lämnades också en ori-
entering om arrangemangen vid
50:?årsjubileet och en summa av
kr 800:- avsattes för vissa kost-
nader i samband med detta.

MOPEDXI-*,,
metl Ziindapp motor, 1966 års
modell, körd 400 mil, till sa1u.

BII, & MOTOR
SLUTARP

Tel. 332 62,33292.

SLUTARPS

Dlförening ek. för.
avhåller år'smöte lördagen den
12 april 1969 kl. 19.30. Lokal:
Byggnad,sstiftelsens' sarnlings-
to,Kal, sluf,arp.

Ärenclen enl. sta'dgarna.

som, förutom honorn, består av I

Olle Andersson, Lutz Hofbauer o. I

, Bengt Andersson. Beslöts att an- |

I ordna en pojklagsträff den 18 |

KöRKORT
NY TEOEIKURS BöRJAR
tisdagen tlen E/4 kt 19.00.
Välkornrnen med Eder anmä-

lan personligen eiller tel.
330 60, 332 01.

Gösta Larssons
Trafikskola., Kinnarp

Frökinds Kommunknets

Cp, CKF oeh CUF.
håiler årsmöte tisdagen de.n
8 april kl 19.30 i Bygdegar-
den, Luttra.

Förhandlingaa',
sång och rnusikunderhåll-
ning, kaffe ervering, frå-
g€r.sport.

AIIa medlemrnar i Centeror-
ganisationerna hälsas väl-
kcymna.

Styrelsen

Styrelsen



förFramtiden oklan [Jlriceh amn s j ärnvägen
I(ommunikationsdepartemeaetet synar i vår

Hur trlir det med järnvägsförbindelserna Falköping
Ulricehamn och hur går det metl den framtida post-
servicen 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.

Ulricehamnsbånans framtid är oviss. Dess öde avgöres tydligen
kommer att titta på den gamla linjen. FT-bilden från Sköttning.

I clepartementet ligger också
avgörandet om framtiden för
järnr'ägen tr'aiköping-Tidaholm.
Regeringen avgör och SJ-distrik-
tets topptjänstemän vet inte alls
i vilken riktning beslutet kan vän-
tas gå. Äv allt att döma kom-
iner dock regeringen att fälla av-
görandet i år efter departements-
representåntens besök. Berörda
koirrmuner tortle inte försumma
att göra sin stämma hörd vid
dcnnes besök.

Totalnedläggning
Om staten bestämmer att Uiri-

cehamnsbanan skall läggas ned
handlar det om totalnedläggning,
C.v.s. både person- ocir godstra-
fik. Den bedömningen kom i alla

fa{l Järnvägsstvreisen , fram. ti}l, f,Engu'tro. departementet}i sin strikt företagsekonomiska Irl,essomhuclrlmånnen i Boråsgranskning av lönsarnheten på hänvisar till distriktschef Stendelen Falköping - Ulricehamh. Hialmars,go:', so;rn anför:Persontrafiken var olönsam .o.ch 
'___ 

Ärerdot om framtiden förgodstrafiken var ännu mer olön- rirlen trallic)lring_..-._I.Jlricehamn hårsån-I. _ en lnn".re tirl logat hos kommuni_
- I genomsnitt en .godsvag:n -.ti-ncd ,.,,,. r^m.ritor.. men såpei: dag tili stationerna.lälgs_lin- ,,yr.]i,,f i;r,. trlart att en represen-ien, säger distriktschef Sten 1on, föi. deDarteme)lfef i rz4r

Ingentirag är bestämt, svar&r postverket och Statens
järnvägar. Ärendena som alltså hör intimt samman lig-
ger setlan länge i' kommunikationsdepartementet utan
a,tt ett avgörande beslut fattats. I vår kommer en hög
tjänsteman vid departeurentet att på ort och ställe stu-
dera järnvägsfrågor i Västsverige vari delen Ulrice-
hamn-Falköping ingår.

1 a::..j

i vär. . En depärtementsman

1q ;'rv -s,1'' c j

Jcir, -a5Er uroLrrhLsurrcr 
.DLcu tant föi. departeme$tet i vår,II,almarsson, Borås, men staten r

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.-
nirigen. | -.larnvagsstyrelsen, 

har-be;
- Det är rnycket tyst om såvAt l8ärt nedläggning av 4l trafik pl

Falköping-Ulricehamn sont Fal- | bandelen Falköping-Ulricehamn
köping-Tidaholm, säger sta- | medan man bara. begärt att 

".fåtionschef Börie Lönn, Fatköping. I lägga_ ned persontraf,iken- på. öv-
De centrala instanserna behand- | riga delar. Det finns tyvärr inga
lar frågorna industrier som g:er underiaq för

,("6

järnvägstrafik mellan F"alköping
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 Ulrice-
hamn,

Inga förutfattade
meningar

- Vad som händer vet vi dock
inte, säger distriktschef 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 där-
efter avgör Kmt. Vill regeringen
ha kvar linjea får den.ju betala
för den, Oss spelar det ingen stör-
re roll vad beslutet blir bara vi
blir helt skadesliisa. Ändra medei
måste täcka förlusterna.

Snart beslut?

- Det flnns två alternativ, sä-
ger hr Hjalmarsson. Äntingen
lägga, om trafiken eller att stats-
makterna 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 på-
går utredningar om postverkets
framtida funktion i området. men
postverkets förslag iir ännu inte
klart.

- Föreslog överslrn

- Från Falköping föYeslog vi
för ungefär ett år sedan dir.ektio-
nen i Göteborg att en undersök- i

ning skulle göras om det i fram-'
tiden var så lämpligt med två
postståtioner så nära varandra,
som i Kinnarp och Slutarp, Det- |
ta med anledning av att en even- |

tuell netlläggning av jåi;nvägen 
I

Falköping-Ulrieehamn aktuali-l
scrades, Läggs järnvägstrafiken 

I

ned måste vi betjäna allmänheten 
I

med landsvägstrafik från F'alkö- I

ping och det vore nog rätt ora- l

tionellt med två stationer i ett
sådant fall. I samband med en ev.
sammanslagning planeras brev-
bäringen utökatl

- Men, säger postmästare
Skalin, postdirektionen vill arbeta
över frågan och se på olika al-
ternativ irlnan utredningen avger l

ett förslag. Lokalelna i Kinnarp 
I
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| ^ I Johansson .och--Sven Friberg. \ri_wrc. ig?ååf"f.ä'ä,'åT,tfr":*:,åå:
är väl små med tanke på att or- ll by-d**t! re-presentera föreningen
ten expanderar och kontoret trar l i Ytl rorDundets ärsmöte Gunde Jo-
en rått omfattande paketinläm- lll-?lii-9l ers' Åke Brodd. Att re'
ning. - 

l l presentera föreningen vid F'albyg-
Irelt ny statioD llgT-:,,"5Y!t"krets årsmöte vatäös

Ett alternativ är att inrätta enllBertil Engdåhl 6ch Guhnar Clau*

ixa'5iä#,;:i,1'-*r,l;*"nilli!$Äi:'i?åö,åffi"'J{yä:åx:;.';;;i;;;*l-e;r'"*-;iji-":*llåärf:Tå#J",H""ä{dT*,""bt:
dant byggs. Ett annat alternativtt .---'--' ---

i är att'Iqtarer sr.u'e säiäs -:* 
l[+?ffi?:ä!_ "f,;n i?"å?rr{i:ilffi1,

i f 
örf o_qa-nde i no:ra. deiel: 

:-ljg.:- ll åiräåä'"jår,*sson, sven tr"ribers,
i ren Kinnarp. posten i't::,-"t:?i:- llnk;-e";å;.. ar." 'c"*tä"r;;-;ä 

]

I 
dits 

^att 
hyra lokaler i Hassle_Väs- 

1l C"o.s iåhän""o". I

| [ergarden i sarnbano med en I TrÄ n,,o pokaler har uppsatts i j

Itiirkt ttubvg{""d p" ett_hus "i{ la"-åit^ää som vandrinesnris attl
I 
srora genomrarrsvagen- iJom er! 

| erövras I tre år för att b*ti'ständis I

I ted r pos[ver&ets undersoKnlnga^r I egendom. - 
I

lhar Frökinds kompun.fi-llskrivits | 
*Un 

fatts-xjutning skalt om möj_ 
|

I och deras inställning till det se'l tiet ånordnäs på oåskafton. nen I

Inare erbjudandet har efterhörts. lutsågs Åke Brädd,-Karl Arp, Gö-l

I i:i,"ilffJ:n 
och Georg Johansson 

I

Kineveds skytteförening i I Sammanträdet avslutades med att I

har haft årsmöte på Pensionatet, | | ordföranden framförde ett varmt I

Kinnarp. Ordf. Gösta Larsson led- | | tack till alla som bidraeit till för- |

de förhandlingarna och häIsade I I eningens främjande unäer året. I

närvarande välkomna. Styrelsen I | |

fick följande sammansättning för ]l Kinneveds pastorat 
I

år 1969: i 
! Regeringen har medgett attaf, avov: _ | 
r negerrngen nar medgett att

Ordf. för ett år Gösta-Larsson. I komministertjänsten i Kinneveds
Två ledamöter för två 4I cpo"g ll pastorat får uppehåtlas med vi-
Johansson och Bertil Engdahl. I r karie. h

1yå _s!EcrE9!qpp!eq4!et Gunde l,-- =l-'lla1-$.jai{! - : ..

EfisBH(p& ers$&Hw"
Det mest kritiska ögonblicket för en Renault 10 är

när ni fått reda på det tekniska och bedöpt tttseendet.
Då har varken ryggen, stjärten eller benen.fått en chans
att säga sitt än. Men sätt er i bilen och kör den en stund,
så upptäcker ni snabbt hur lättkörd och bekväm den är.

Ni får faktiskt leta bland bra mycket dyrare bilar för
att hitta maken till sittkomfort. Och Renault 10 har det
där extra anammat i sig som gör den så rolig att köra'

Hur vacker och lockande en bil än är på utsidan så

kommer ni ändå nästan alltid att se och känna dcn från
insidan. Där skall ni sitta i tusentals mil. I hunciratals
timmar. Tänkpå er själv.

AB Kinrrarps BiI & Motor, Slutarp
FALKöPING - Tel. : 332 62 .

KIÄ'NANPS
MISSIONSHUS

Sönilag 19.30 Offentlig
ilagskväll. Past. G. CarLs,son o.
sån6a,re fn. Äsarp.

SOn.

VäIkommen!

Ifinneveds Jaktvårilsförening

OAVGJORT TÖR KI}{I\ARP
1-1 MOT IFI( SKÖVDE

Kinnarp spelade på annandagen mot IFK Skövde och matchen
slutode I-1 efter det att l{innarp haft ldningen i halvtid med
l-0. Ii,esultatet får anses som rättvist då lagen hade vat sln
halvle.h, I(innarps nrål I första halvlek kom i den 30:e minuten
och rlet gjorctes a.v Kjell Ahl, Försvarsbäst i Kinnarp var Klas-
Göran Göransson och Anders Ek, medan keiljebiist var Kjell
Arrr. 4q- ffi.

Kinnarp fick fart efter paus

Gjorde sex mot Sandhems två
Kinnårps IF-SanCtrems IF möttes i lördags på Ekvallen, Flo,

.. b1', och genornförde en nratch dir båila lagen ställde upp med
några reserver för de bättre. Orn ntan så tillägger att planen
>torrtlaurmade>> över stora ytor förstås de goila betingelser som
rådde för hyggligt fotbollsspel.Så blev också fallet, me.n bara
glimtvis. Ekvallens träningsplan är på grund an' snövallar ännu
inte utnyttjad i hela sin bredd och spelet trllr väI tlärav också llto
hopträngt,

Efter en ganska järnn för'sta I med sina graUUår. Själv arbetade
halvlek 2-1, tog Kinnarps mera I han gediget i anfallslinjen så
intensivtränade spelare merå av I länge understödet bakifrån orkade
initiatitet och siutförde andra pe- | med.
rioden till en 6-2-seger. I

Iiinnarp tycks ha ett stort, och
jåimnt, spelarmaterial att tå av
och efter påsl<help.ens två A-rnat-
cher bör l\.{arthel Johansson & Co.
ha klårt för sig hur deras div. IV-
lag skall se ut. Av nyförvärven
bör Christer Claesson vikt en
plats för sig i anfa.llet, under det
att Bertii Gustavsson och Gösta
Ek ännu inte slå.r ut de >gamle>>
utan kommer scnare.

Claes-Göran Göransson visade
återigen fint backspel. Bo h'ars-
son byggde upp anfallet med ge-
nomtänkta crossbollar och vårdar
sig om ått ))spela> å]la bollar, vil-
ket nu uppväger hans lägre tem-
po. Kjell Johansson har mera ri-
vigt arbete och l<ompletterar bra.
I ånfallet har Kjell Ahl verhli-
gen siktet inställt på målet dit
han >>störtar>> målrnedvetet och
Göte Andersson har rutinmässig
säkerhet. I övrigt fötl ingen >ui
ramen> i detta las.

Sandhern har infe så starkt re-
servmaterial att ta av som sina
motståndare idpg och står senare
bctydligt starkare. Nu tappade la-
get lite luft, med ras som följd
mot slutet. Lagets främste var nu
Sten Härnborg i målet. I backlin-
jen sågs pålitlige Åke Ahlqvist
med Rune Johansson som främste
medhjälpa.re. Mot bakgrunden av
vanskiigheterna med fotbollsträ-
ningen i vintrig hemort har väl
tränare-Lundh ännu en del ogjort

Målen
1-0 kom efter ett inlägg av Bo

Ivarsson, som nickades in vackert
i krysset av KjeU Johansson.
Sandhem utjämnade på en hårt
skjuten frispark av Nisse Lundh.

2-1 för Kinnarp kom efter fin
kombination Alrl-Claesson och
avslutat med .skott i mål av Staf-
fan Johansson.

Andra halvlek började med gott
spel av Sandhemslaget och med
Lundh-attacker och skott. Kjell
Ahl tvingade dock Sandhemsmål-
vakten till fina utrusningar och
fotparader m. m; och ett Bo Ivars-
sonsskott klarade han också med
fotparad. Sista 25 min. gled rnat-
chen över till Kinnarp. En straff
för hands gav 3-1 genom Göte
Ändersson. Efter förspel av hy
Claesson sköt Tord Torstensson
4-1. Christer Claesson sköt så
5-1. Sandhem reducerade till
5-2 genorn cf Karlstedt som, på-
minnande om gamla tider, forcö-
rade in lädret. Kjell Ähl gjorde,
inte oväntat, äntligen mål efter
alle sinå fina försök och fastställ-
de slutsiffran till 6-2.

Karl-Erik Emanuelsson, Trädet,
gjorde på vad honom ankom för
ett gott helhetsintryck av en trev-
lig lek med läderkul&n, men var
inte så på alerten som man är van
att se honom.

Håtc

Jaktstig i Kinnarp
lördagen den 12 april kl 14-16
söndagen den 13 april kl 9-74

Insats på har- osh traploana. Värdefull priss,amiing.



Sumlin,g kring uiillingfutet
. Schäfertiken Ämira födde för

tre veckor sedan 10 välutvecklade
valpar. Horisontfotogräfen fick
nys om den lyckliga tilldrågelsen
och tog ovanstående bild när val'
parna spisade barnvälling. Kost-
väslingen har skett nyligen, innan
hår måmma stålt för maten.
".. Hundlarnas ägare, hr A$el Leif-
ler,, Krokstorp, SlutarP, omtalar
at{ Aririra är en mycket snåll hund
.- hon har fin stamtavla också
förlesteh - som gärna tillåter att
man klappar valparna.

l\Ian skall visserligen inte lägga
ekonomiska aspekter på allt i till-
varon, rrien vi vill ändå säga att
valparna representerar ett värde
av 350-400 kr. per styck.
l\tir1*6i;' ai

''::!!.i11:t:*.i:i:

t'i!.'k,:?l.,itrii;1,11j
;',"1.'#i:::,:;1,:::f ;'it,'::i,!*:fir:.\iii j

;tt:;.:t

Tel. 0515/113 75, 71475, 109 ?5 Falköping' Bostadstel' 0515i116 ?5'

I år 60 år I jordbrukets tjänst'

\/
I Sluta,rps missionshus
hölls i onsdaes försäljnin;1, an-

ordnad åv kyrkliga syföreningen.
Kyrkoherds Bertil EdvarCsson,
Floby, inledde med ett intressant
föredråg om >>fsrael och Jerusa-
lem>. Det var illustrerat, med
ljusbilder och byggde på err stu-
dieresa till Heliga landet förra
hösten. Efter kaffeservering och
Iottförsäljning vidtog aukiionen
tned målare Sten Ahlqvist som
rutinerad auktionsropare. Vissa
förnämliga alster av syförening-
ens damer betingade ganska hö-
ga priser, och till sist förrättades
dragning på lotterierna. Netto-
resultatet av auktionen blev 2.971

ll,*"'"u*"ns hösmässa 
z/qlq'

i Kinneveds kyrka blev en stor
högtidsdag med fulltalig rnenig-
het. Barnl<ören tågade i pi'oces-
sion fram till koret och sjöng där
med videl<vistar i händerna, >,Låt
mig få lägga för hans fot en
kvist> med text av Britt G. HaIl-
qvist till musik av Torsten Sö-
renson. Genom offergång upptogs
kollekten till Lutherhjälp€n, sOfn
inbringads 3.440 kr, TiUäggs'be-
lopp är säkerligen .alt fötr,änta.

Pä långfredagen sjunger kyt.
l<okören i Kinneveds kyrlia in-
iroitus av A. Runbäek, >O hu-
vr"rd blodigt, sårat>> av J. Bach
samt >>Vi för korset ödmjukt fal-
la> av I. Widden. Barnkören
sjunger samma dag i Vårkumla
kvrka >Vackra törnrosinuslie> t.ill
text sv A. Frostenson och >,.Långt
borta i ett främmat lanrl> till
text av Britt G. Hallqvist.

Påskdagen sjunger kyrkotrrören
i Kinneved Koralintroitus oct
>Krist är uppstånden>> av H. i,.
Hassler. Sa,mma dag utför barn-
kören i \rårkumla >De trodde att
Jesns va.r borta>> med text av A.
Frostenson och musik av G. 'Ihy-
restant,

MOPED
metl Ziinclapp motor, 1966 års
modell, körd 400 mil, till salu.

BIL & MOTOR
SLUTARP

Tel. 332 62,33292.

#\* Kreatursauktion

% (Betesdiursaul{t.)
KYR,KEGÅRDEN, KINNSVAD, ITTNNAIT'P' TORSDAGEN DEN

24 APA,IL kl. 11 f. *., lonS't 4ndraif auktionsdag oclr-tid)^var-

vidlantbr.Thurepetters*'',u't.u"p,Kinnarp,tel.0515/33312
låter försälja:'*äi 

"i. 
NiöiTREATUE, såväl sRB !gm.slB' varav--6 st'-lrös;

d"ä,äft i;'c}-i,lmf i:ittlily:"?jii/ff f:i jfffi 'ii.;
u"iå?,ä1,1i';"tägiili:ilr:';?f ;"-"T""bköparensansvarochrisk
fritt få kiarstå tills den 10 nral 1969'

Sex månaders vuxoriiå-xied"it med sedvanligt äganderättsför-

b";Äii.-ö;ita villkor vid-auktionens början'

Slutarps
Bageri- & Caf6
har söndagsöPPet kl 1l-*-1? fr.
o. m. den 13/4. Tel. 33183.

-ffi1
. YNGTING

sökes som förare till e truck'

AB KinnarPs Kgntorsmöbler
Tel. 0515/333 7Q

FRöKIND t4q-61'

r.a r{oYaÄ?l3rotaRlt

Arss RT trfryfit$s FsSr{6#6

Kommunaltullmiiktise
sammanträder i Centralskolan,
Kinna:rp, måndagen den 21 april
1969 kl 19.00.

OraU.

GUI,DRING
av äldre datum. UppJrittad i
Kinnarp. Tel. 0515/330 03.
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ROKI N D

lzlq-L4.

Vill Viiguerket std,d,w

aiigarnu i Frökim,d, . . "?
Är det verkligen rneningen att kommunen skall svara för ren-

hållningen längs de allmänna vägarna ttanför smuhällena, frå-
gar hälsovårilsnämrylen i Frökincl och ingår i dagarna mcrl en
förfr:igau till väg1'srkptr i Mariestad.

STUTARPS TF

inbjuder pojk- och knattela-
genis sPe'lare jä.rnte föräldrar
till' samkväm i Samlingssalen'
Frökinds hyresbostäder fredag
den 18 april kl. 19.30.

Anrnälninga.r till Mobergs
Oa,f6 senast torsdag.

4r
4e
.4.åL

,S,b-

Storg. 7-9, F'alköPing
Ter. 134 25 flt - te ,

UIt[A
byggd 1962, belägen i
Kinnarp. Inneh. 3 rum
och kök, hel källare med
bl.a. garage och hobbY-
rum.

Platsen sonr

vaktrnästare"
på Tångavallen, Slutarp är le-
di{. Ansökningar stäIis till
Slutarps IF senast den 23 ap-

ril. Tel. 331 19 och 334 36.

ÅRSMöTE
Mediemrnarna i

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

1969 kl 19.00.

Lokal: Kinn'arps Pensionat.

Styrelsen

All ev. uppvaktning
1nå rnin högtidsdag und,anbedes.

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

- - Väsrnvnr'liohof erna i 51(ara-
borg äger ju vägclikena. säger
nämndens ordf. Sl'en Andersson,
Brismene. Det är brukligt att
marl<ägaren håller rent på sin
mark.

Tidigare har skolbarnen i kom-
munai regi storstädat landsvä-
garna inom kommunen. Det råder
clock viss oklarhet i orn elevernas

försäkringar täcker om en olycka
skulle hända i samband med väg-
städningen. Därför frågar Irröhind
vägverl.:et om detta avser att iåta
städa områdena även mellan väg-
förvaltningens soptunnor. Dessa
soptunnor är för övrigt tämiigen
ofta överfulla enligt vad hälso-
vårdsnämnden fått kunskap om.

ST'ARBANKERNAS
FASTIGHETSElYFlÅ

r
(

man att lantbruksnämnden skall köpa fyra gårtlar i Slutarp | - Sterstorp ocli Slutarp
tillsåmmans med kommunen. Gårtlarna ligeer inom tättbeb.vggt | . stenstorps fF generalrepeterå-
områile, men har av hålsovårdsnämnden fåt,t dispens ati; fort- I 

dl På söndagen inför seriestarten
såtta med djulhåtrningen till 1e?1- I - rnget besrut änriur^ " I li;,i:l"T3r äåHå.åtL,;,J.Xtt"i$
- vår avsii<t är att de,a ru lii.?:;1"å""ij',"J?jTåäå"i"i"L: ldlnt $;'$:ä",ff';!,lll.Ul i$:mfi:itT;,U*#å%JåIrostnaderna så att kommunen lbrutiarna. ctiJpenslttt rgzi ror ett,'.-r g; ä;ä="r=.ö_f1r*åi"d61r,_, ]ett.pq4 minuters spel le.dnjn'ienskall köpa den jord man buhöver lttv**u *arååtnäs rorisatta-.r.åi. lro".tun Andersson, Backgårclen, nre4'r::,,ii på. ni*k av F'åkirn,]t,r,r-lä"å:r?#ä'"3ånu",|1"'',å1""i:l;|ml]q:tl"a.Jann'docktra,i.|415gfJo,lranssonj.öt1eåårc1eir,sttld|,'ll-"-t,}g.j$r{le:.:l0$er

sec]aneventueiltsäijadesSaol1i-|ochbiirilr.ie"x1:.f'-"'*",l:;*.T:}|:-:n'carr-arne-_aå'*u.o'']o^.t..on,,på."
äåä ffi"':å1'."'"'å1''fiii.X,"å"'; | ff ,*:t:f- ;r:id ;öä.'ä:i ;e; låäq{liiååi "filffiiioö: illil.ri'1;*i'i ,.ii#l'lJi,;?l-lläJJålill

F'ö'jå1i 
r;*hl" # 

I l*:n:rä*'"#ä{-,-?" 
| llu3}äffi:ffi *,tt nåt*tm;tHtr#*äffirigger utanför rie områden sorn lrriui s"åi"f;a:r_'*.g;; _o*nuiior loch xrnnarp mecl dispel

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;itomtköp, säser härsovårdsnämrr- | '" ."a't"-ä"i"i;:;'n;;'u"rt"i,riiå?- lfå?rf,i HtåT'?"tt:jft il"Tå,11,.11 *111i.,,il*#:l;, p'.*f;i1l1l:dens ordf. lantbrukare
dersson Rrismcnc *.','å""u",*?: l!:,9, "!a 

hålta" djur pa_då fll lrrarr.,rrO. Fr ,*år 1.Ådersson, Brismene, tillika lant- loair,,,;" ;; - "J"- va sv t'/ru
hy,r1:c,.är_-^^h^ ^, -L,,r _i:h lantbrukarna t;/eli-dersson' rrrrsmene' tiihka lant- 1o316511n4 o'h ru'itn."iä',''' tvåi,' | - Det heia är barå en...l9lll lilY:i1#',i,1.,å,!lil',,jiil#ly;{
F;'ää'åTf"ff","ååoi3;,,"10åi!: 

l ii 'l*ltini**ä;.;ä;- l;*x:^::"t,-*:u:lj,:l; *:TS:l ,.a,ic ,.ii,rrro,,vr11s,,n r{je,r rrnrr,'anna svarand.e pris skau rantb-ruks- r'verr.rrltåör' 
l*:n::"::t?:Tjil:,1t":ii*11: "-rr sii"" År.i:ql,i.t'![,1'ä'f'frii

nämnden förs^t värdera gårdarna. i ,,^-
pf!:,.*'fl:l;';k*::tti::11iii I Xi?'"1r"'"t"" 

inverle- 
f 

i"rr*ar.1is.. _ 
*-- 

r andyn ha-r_vrck hi,re sirrrarpbrul<snämnden kopplades in var i 
^ 
,o o']"^litt'.

framställninga, .råti för,fråontnq- L Att rrågån ånyo blev hög'ali-
pl*co.ilt . vy F{as*e g.naerns,rn"i

rramstäuningar och to,l,r:|':,ifl: 
l r,Ji.,,ii,Eiäo_".,i"r"Liå"å.:å:i för.svrlct (,r.h tl(,1 vis:l.lo slq v,rr,;r

ää ?ålus',å"''xtffi lruX"rg,",'il |;F. #ö'i'rt1;; il-äö;il;;; 
l

ringar på sina gårdar" "'";"i;; l:I"":, i":,t-t1l:"j,".1. äovember i 
I

clekundefåhjälp-"o"'"Toi,.l;|*;,:#":,,"1lä.Jif,il:il3il,"l|W,,,;-,i;ä';i,uä'l;:i:lill:.li'JJ;
ringar på sina iJårdardet.skrrlleb1iifrämtide#;*;lä:l=ffi,.''xT$:lilffi'i':åiåIwffi*:iili.'{:".'er.iittr'll,'..'r"n"ntlii
fattande byggen avise,ä"r'ferna'sT;""p'"''"*-rn*ilr"riäll*'äti*:t1*lg:*iW 

å1-*i,}{äi**iffiå,qlDet är docl< inga sl

n;'*,_*::-*l^X 'ål*;y5*li lliä,.XilJll De rråsade härso_

,,t1 lvcka t sch:l r,krh.a::.

I " l,,,til Tl3?Jl3l" * 
i1 

"1T": 
:"' I I ; #;*äi liå."" "" 

",T 
"""ää :f; f,?; Sltttarp förfo.garlc över. ett k,rn-

il.l"ijf,,,i1Trt:""tfål; 
understry- 

l l ;ft ;ii''"å'å;r" radusårrdsrörbätt_ ditinn*stirr.lrt Iag med mittfälts_

sö A.nder$scn rrar klart bäftre srminhelagårdarna''"*:ni];".,i;;1i1.;'iil;',iiå:;:'l&rä'ö"*"j.':|wffi7%:::::l"-}1ir_,:.ll!;i..::,:'':ilr
nare probiem med att
arrendera ut den *urri*rä''ii :l ::f .lämpar sig för byggnatior: speiärä. Kedjan hade tre tarftea
te behövs för tomtmaÅ "ää ;; l, 

och.-tantbrutisnämnden resien.

man som så att om man köpte uy55'aLr'rrlens
in h o r o o.ir"rrovno *r--^ *.--i-- Jl s "rl1. Nu är det avsil<ten att

instanserna fann det fl;ipfÄr !ämn- | L1' 4rurd rdrrLu
rioocr or.r _: +ini_. ^^:",.^,:ll:; jl nrunen fått sitt.

|ebehövsförtomtmaÅ.Då.;;,:""to^'i"l'?l']isnämndenresien',rci;:*?:"i".}^T::"xl*:"jTr..|t-
iantbrukare ämnar köp
skottsiord måste rantuÅuäo#ij: lt 

na skau 
"ålä#t?t,it,:1fiå; I

i!i:'iiå:'*t-::?l?ä'qäni#ilirumi,*ur:å#**iiå}äil W l.ii,':;u'"ry,,i,!fir.x",T.d;:åinstansernq få.nn dpf ,1är
rigast atr så tidigr r"nå"1"äjiiili'-.1",.^1^t-,{j,",'1,tj.... . . . 

--.-l --- - irntvtetr (de övrisa matcnoåraÄa
konrarita nämnden .a "ii å?ä'.;l l,_ r torsoass tesökte assistent Atr I SKOLIIA'I'SF,IIELN i skall vi tala tvst "*i, 

"g:ä"ä"

uare kan låta cie lantbr'k som ä.rljj9r:s_son !'rolrlnd .och- samman-l t4-18 april vanstervingen Itiell Hoffman ocl
bästlämpadetil.'"i"_ä'"äi.,...I!låiff3qe'med1antbrukarryrochl,Dasr lampade oka sln areal' 

l;-.r.r" råää.rtiåiääll'ilät-il"'J t - Kinnarp 
-ifrån 

sig. 
vr'L -ur' vä'rtsr Dral

>>Dispensgårdar> liil-3].tf#l"ix,x1j::1, ",iLutoil:: il-"x,: 'å?'åll'l;ii"1-riTil""'t:: 
, Ä:TJ"åTiil:'rnä.";:3i:1":::i

Enligt gällancie fdreskrifter fål' I 
r-ör'då parter och f.örklarat att ll 

n.or,- stekt. fläsk, potatis. O: l:lr- spelarna skärper sig när'serieall- 
Ilatltbnlkare inte hålla diurbesätt- llantlrruksllämnden ville vara med ll 

,)ultar. potatis, c;tron, rå mcr.ot. varet börjar.

låX?,iJ,läJ.r'*ff3{'#.dfif"t loch 
hjärra t*' lll;'XJål; ""n"ff?l'T:'Tåfl;.,:iiå, *fåååJ;:l!;;:_'u" sodkänt rör

ser utfåirdats. Av den anlectning- potatis, rödbetsr. aflq-64- Jo h an

Lantbruksnämnd och komsnun
köper 4 gärdar gemensamt?

fnorn de kommunala instanserna i Frökinds kommun hoppas
man att lantbruksnämnden skall köpa fyra gårtlar i Slutarp I Stenstorp ocli Slutarp
tillsåmmans med kornmunen. Gårtlarna ligeer inom tättbeb.vggt | . stenstorps fF generalrepeterå-
områile, men har av hålsovårdsnämnden fått dispens atii fort- I 

dl På söndagen inför seriestarten
såtta med diurhåtlningen till 19?1. I rnoet hestrr* äniirr I l:l"t'^1,n"1c, gerom -att i Valtorp



Orrti*isti-qlca t ongångar i Kinnalp
I ,,l^-ri- - - --O ?. | 

-

;' TTr | ' ' -' '''t^-^-^^ l%ålgf'å'H'i'?;r ridån "nn'l-Dia lV-luget tur form l*rw*X6;ge"ggr1 iot Heid i dasl*##*::åi$v'"l#it-,;"rlOentt'e1l | .- 
lkosam premiär med rvå-poäns_.

lå3'Tå,än ir,::1å::"?i*ä!Tii I 1ä"ätiJåi::i*.-,,h?"*, ii::TT*: ll 
tidiPt ett ansrå',s "" '";;$ä?-"i-l p'Ti$:..;';;äii;i;s åii 

-s 
roo

ffis#":il"'{i"itllii E{::äl+"rm;A$t,*,;tåiråT$'"i!1lH[r#"g'*",.,-'i#ä::ånt1::]:::;::;;1"*'llf;:H:
clas-Göran deltog i ttaglu-kr"tt-l+1u",": el "fll "tf:l-|*r^u""ll ,-,,". +i,rrhäLridaa sqmmenrrärrprriq bebvggetse öster om jär,nvägs-

;lmg*l"Xi:l' 'å??f Tä: lf,ti:ä.0:5 '?J ':llf iärJi" li lu'. 
f:jif-T:::"sarnmanträder 

L ;:;vä"T;u"&T'" om järnvägs'

*ä,'a.,'härsäsongen.;äd;;|.nara|rtrrcII'll*-*3l.ng",J??i1off?#iäi:,%

Marthel Johansson ser opti,mistiskt på Kinnarpslagets ile' I B å s s e

but i iliv. IV. Starten skulä skett i itag mot--Kronäng borta' 
I

#*$mg$-tpä;{:#,'*ifålimrgll* lf Frökind planerar villabostäder
;;;i"; Kinnemro och ilet ueio$rry1 T-'-:1T a"il"i* 1l ; T(ir'r"o'..-slrrtrrn rt{q-1\'m;å"f#ru"Tl"i* :;ffi-äTäJT ö::ä* 1l i l(innarp-Slutarp
iä; il;"il.;;"1;t"" sker i rtäg mot tliv rv-laget.Hei'l ;l r-

i rönköping. ntt"" uu" ä""unåg* lr'Jr riiyT":dYc:i il ynt"i:::::"i.i ,:*::1^:Y':#;-l'l'H;"'Täil;äI donKopug. r!trwf uert

ha premiärlaget klart. neoan ,ri t or eoct ittartnet ocrr-co ll anmart sitt intresse får uppförando av enfamiljsvillor i Kiunaup

_q i^ cr^d+^ -nc*orno il ocrr Slutarp får köpa tomtmark i de båda samhällena, nämligen
lö*i"g"* på tle rlesta posterna. ll äå ä;ä ä ;ä#';ä.äo"J""";;; ,- Frökindsgården

- Vi har bra material att job-rblan!: BoJohanrson'.Bo.Ivårsson'll i ffirrrrutp och fem på Slutarp Ödegården' Tillträtle bör ske vid

u" mea ;ä ";a 
netrarrar itir"ur- | strrt"rr Nl,"I:"}_Sj: *:3t#:""1 ll tia.o'r.t sorn bestäms a' br-ssnadsnämnden.

:äT:? f;?iff.å?rfirl'"d3;l:itr'ffirö"ääå,ää^ö;.1i*ll tianunxt sorn bestäms a'bvgsnadsnämnden.

lÄit--.u-*""sättningen xlar iör I 
nämnde. h3'1, väl sin plats saKraq' ll

oss. r mår ritar vr t'r sreran ro- lmen i-övrigt är det ännu en >öp- 
il , lli,iil X?J;l"iåffåXå-:tiff 3ö91ålil:å1..::.:::::..:":""-

hansson och fyrbacksri"öiå"åä- | r;1 1ti1""; . - *Dr^-bo\\ ll iru?ritärtuiJ,ä ";-t;äri..t"g"-i 
Nämncien tillstvrker bvggnads-

åäJ*:* å;:ii*';,"*äirååT?å lå"äl;*vröllfl;.'ö:"'F#i*r l1 i3}qd*]å:'i}'"'?f,':f!:"'.?ij,i ffirtTi;i:1r"Tr;irs]n*:;:l

r";#;;;ää"td;f ro"?* 
-ä"öt, 

| 
återståence i en s-mannåkedJa'

iåiä1*äitglr-*ä"ä'*;tulll{r.9iiiä;rii'"ä"" *uar strideil ring avY*.Tl*_.-,ry

på.-iti-re:art fullföfande. Med sin | 3'lor aktuella . ll :,?.T:1''^" ]:"i';:,j.1,::"J-"^' l:' .:y^:- i

iätiiiiiåii-rCrr. Uii" nä" 
"årå"- | ,q.-"t t*tir är octsa fjolårets ll 

rättande arr sru:rdkarta och över- 
I

iutr tO" KlF-la'get.

xr,,,""?St li'"T.,ååå"tltar -ftlfl*i:.-$*#::l: ,"ö:ööi il--u:ru:]:'pr-:fu".'ö,il1äl;l
4.s:r;h-i aur rar"t *:Jf;*';liil:il}:jr:l;f.*j".#f,,#?å:g I l"i;J'å,.T,å'ålå"ffi,L:t'åX:l

e$&W @wff w@ffi&Ww fuwr de S@EBIemswffiB&

Renauit 4 ockr Renault 16 är lite olika stora' De

ser lite olika ut. Men allt det vettigaste har de

cemensamt." Storu inuti, små utanpå. Framhjulsdrift' Motorn
över framhjulen. Slutet kylsystem. Inget vatten'
ingcn glykol, ingerLrundsmörjning'

"Ui 
äot om dlnr till kombi på- några sekunder'

De hai stor bakdörr. Gördeldäck är standard'
Ett av marknadens bästa Yärmesystem.

Renault 16 är möblerbar. Ni kan göra om den
inuti på minst 7 olika sätt på nån minut. Ni kan få
hela 1200 liters lastutrYmme.

.Den finns nu också i en TS'version med starkare
motor och 160 km toppfart. TSen har jodljus,
varvräknare och en del andra finesser.

Renault 4 är fortfarande det mest renodlade
transportmedel som finns. Massor av utrymme.
o,å fii"r milen. Lågt pris. Högt andrahandivåirde. 'r ":r:'.;}'

Ta förnuftet till fånga och titta in.

AB KIIIINARPS BIL & MOTOR, SLUTARP
FALKöPING - TeI. 33262 lLll'lr'l'



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

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

fullt
Målens rad: Efter 15 tnin. i

första halvlek spelade Bo Johans-
son grant fram Christer Claesson
som inte gjorde något misstag 0-
1, alltså. När 25 min. gått var
det klart för 1-1. Centern kom
igenom och siog' bollen iugnt i
mål. Efter ytterligare 10 min. spel
tog Heid ledningen med 2-.1, då
lagets vy fick turträff på bollen
och denna gick via stolpen i måI.

I andra halvlekens 20:e min. ut-
jämnade. Bengt >Blecka>> Georgs-
son till 2-2 piL en grann genom-
springning. 2-3 gjorde sedan
samme man i 26:e min. på en
mycket bra framspelning från
Christer Claesson. När 31 pitrl
gått var det omvänci ordning;
>Blecka> gjorde en grann fram-

utan f<jr frispark till Heids för-
del. Offside ? Botlen gick ju snett
inåt bakåt... Slutresultatet blev
alitså 2-3, trots som tidisare
nämnts flelp fina chanser till
bättre resultat.

Spelarkritik för Kinnarp: pla-
nens i särklass bäste spelare var
Kinnarps vänsterback Anders Ek,
därefter kan nämnas Bo Johans-

son och kedjespelarna Christer
Claesson och Kjcli Ahl.

Detta var sista matchen före
söndagens seriestart hemma nrot
Tranemo, såvida nu inte Kung
Bore far andra id6cr. Meci utgån[
från träningsmatcherna, bör väl
Kinnårp ha stora chanser att å,t-
minstone klara en poäng i sin
seriepremiär i div IV.

KUL

spelning till Christer Claesson
som gick upp och nickade otag-
bart i måI. Vi noterade 2-4, men
domarens pipa gick, inte för mål

olycka vid väveri tYU- tQ -

En person som arbetar vid Blö
der'na Ka:"lsscns plastväveri
Kinnarp fick på tisdagseltelnritt,
dagen föras i ambulans tiil Fal.
köpings lzrsarett. Uncler arbetel
råkade 'han fastna med ena ar.
men i en vävstol och fick den :

]<läm. Armcn har gipsåls och h.är
får åka hcm enderä dagt'rr.

Fältskjutning i Äxtorp
Kinneveds skytte- och jakt-

vårdsföreningar har haft fält-
skjutning i Axtorp, Kinnarp. Ett.
lag från varje förening med 10
man deltog. Skytteföreningen
valn metl 238 poäng mot jnkt-
vårdsföreningens 144 poänq.

Individueila resultat: 1) Åkc
Blom 29 tr; 2) Gunde Johansson
2fi; 3r Hart'y Göransson 28; 4t
Nils Berggren 27; 5) Göste Lars-
son 26; 6) Karl Gustav Ahl 24;
7) Karl Arp 23; 8) Yngve Nils-
son 23; 9) Georg Johansson 21;
10) Åke Gustavsson 20; 11) Göie
Lindgren 20.

Extra insats: 1) Gösta Larsson
6-24;2) Gunde Jolransson 6-23;
3) Haruy Göransson 6-21; 4)
Erik Svensson 6-17; 5) I3ertil
Engclahl 6-24; 6) Karl Gusta'/
Ahl 5-16; 7) Åhe Blom 5-13; 8)
Äke Gnstavsson 5-12.

R.öda f,iådern-insamlingen i
F rökind It{q-61
R,öda fjäder-insamlingen hanci-

has som bel<ånt av Lion-hlubbar-
na inom resp. kommuner. Då
Frökincls kommun'så'kfiår Lto'1l:
l<lubb, har Floby-klubben tillsatt
en särskild kommittd med upp-
gift att svara f;ir insanrlingen i
F rcik.ind. Kommittnds ordf . är
Olle Gustavsson. Hans medhjäl-
pare är Eqgrgt qlldström, Gil-

lis Mann och Gustav .Vllrtunc{,

Kommittdn har uttalat rsin till-
fredsställelse över den förståelse
rran mött under sina besök i
kommunen. Kampanjen pågår 't.,
o. m. lördagen den 19 ap|il. tr'ör-
säljning av lotter och fjädnr
sker i affär'er och kiosker. Även
kontanta bidrag mottages med
tacksamiret. De kan lämnas på
kommunalkontoret i KinnarD, där
äv;en försäljning sker.

V*rrvnsxaårag!
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'

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-

Kinnarps Bil & Motor
I
I

2L0 sk.yttar
i jaktstigen
2 slcöt
Iiinneveds Jaktvårdsförening

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

l

Resultat: I

Jaktstigen: i) Valter Jonsson, I

Malm'bäck, 100 p., 2) Göte Brors- ]

son, Ljungsarp, 100, 3) Jörgensen, i

Uddevalla, 99, 4 ) El'ik Karisson. I

Markaryd, 98, 5) Uno Olsson. I

Trollhättan, 96. 6) Rolf Augusts- |

son, Åslätt, 95, 7) Äke Karlsson. I

Jönköping, 95, 8) Ärne Andersson, I

Skövde, 95, 9) Arne Hållander.
Dalstorp, 94, 10) Ingemår Joträns-
son, Tibro, 93, 11) Göran Gotting,
Grönahög, 92, 72) Gunder Hult.
Lidköping, 92, 13 ) p.-O. Högberg,
Folkabo, 91, 14) Ärne Melkersson.
Tranemo. 9i, 15; Rune Olsson.
Upphärad, 91, tG) Krjrt Ramm.
Habo, 91, 17) Leif Andersson, Ti-
dahotm, 91, 18) Sixten Luncl€fl'en.
!,o,i91, 19) Ingvar Ström, Floby,
91, 20) cöte Karlsson, östadskull-e,
90, 21) Jan Jansson, Solberga, g9.

Harbana: 1) Harald Ljung, Ul-
ricehamn, 30 p., 2) K. Å. Johans-
son, Fåglavik,27,3) Rune Olsson,
Upphärad, 2T.

Rondellen: 1) Erik Larsson;
Gt'ästorp, 32 p., 2l Uno Gustafs-
son, Nässjö, 28, 3) K. Å. Johans-
son, Fåglavik, Arne Karlsson,
Herrljungå, Anders Nyman,
Broddarp, samtliga 26.

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, Timmers-
dala, Sten Björklund, Tidaholm,
Leif Andersson, d:o, Bengt An-
dersson, Åslätt, Giisia Andersson,
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)
Falköping 327.

- Klubbmästerskap: 1) Bengt
Åkesson 96 p., 2) Gunde Johani-
son 94, 3) Yngve Niisso4 87, 4)
Gösta Svcnsson 84, b) s.-t-1. -t'ri- I

berg 81, 6) Äke Blom 80, ?t Göte I

Lindgren 80, 8) Sture Oisson ?6.1
9) Sven Simonsson 74, ].0) Håkan
Karlstedt 74.

Slutarp. Tel" 05 t5/332 62.
t"Iq-64'
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Här är några av de Kinnarpsspelare som skall kriga för föreningens färger framöver.

De är överens om att det ser I

ljust ut på spelarfronten. Förber"c- 
|

delserna har sl<ötts mönstergillt 
I

och alla verkar vara i topptrim. 
IKan vi bara hålla ett hyggligt I

På sönrlag skrivs ett stycke idrottshistoria på Kinne-
mo i Kinnarp. Frökindslaget tregår nämligen för första
gången en prenaiär i nationella seriesystemet rned Tra-
nerno IF, sorn div. Il/-$äster. Kinnarpsgrabbarna har
under Bengt "Blecka" Georgsson laddat upp rejält in-
för clenna detrut" FT-sporten var häromkvällen på besök
på Kinnemo och fick då hl.a. on pratsfund med lagleda-
ren Marthel Johansson, föreningens skrivkarl Lennart
Qvich och nämnde "Blecka,".

söndag. Laget har under våren
försökt med full besättning i an-
fallet - fem man alltså - och
vidåre spelat efter såväl 4-2-4
som 4-3-3-system.

tempo skali vi nog nå en god po-
sition, säger man med en mun.

I triiningsmatcherna har de an-
svariga prövat olika system och
det är inte helt klart htr man
formerar sig mot Tranemo på

Fint initiativ av Kinnarpelover
Ingemar !'ridolfsson i klass I

vid Kinnarps skola tog häromda-
gen 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 insam-
lingen bland eleverna.

, Alla A-aktuella spelare har inte
funnits på plats i vårens träning-
år. Två studerar i Göteborg -Clas-Göran Göransson och Kjell
Johansson - och en >lumpar>>,
.Anders Ek - muck om 14 dar

- samt en studerande i Stock-
holm, Chtister Claesson.

. Oaisett detta verkar' ållt frid
och fröjd i Kinnarpslägret, trots
att man under våren haft bekym-
mer med tråiningsarena. Om det
skali bii marsöh uppåt i seriesys-
temet måste en träningsanlägg-
nins 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 la-
sot också ett par säsonger i1div.
It. Från den ticlen finn5 ty1 \6-
lare med. bl.a. lagets tränare Gö-
ran Henningsson.

Båsse

ff* Kreatursauktion'ffi ffietesdjursaukt")
T(YBKEGÅR,DDN, KINNI]VAD, KINNARP, TORSDAGEN DEN
24 APRIL kI. 11 f. m., (OBS.! Ändrad auktionsdag och tid) var-
vid 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.
dr.) i åldern 2 till 1år,3 st, stutar, c:a I7l2 är, 1st. tjur, c:a 2
år, samt 6 st. ungtjurar, c:a 4-8 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 äganderättsför-
behåll. övriga villkor vid auktionens början.

Tel. 0515/113 75,17475, LDg 75 Falköping. Bostadstel. 0515/116 75.

I år 60 år i Jordbrukets tJänst. \.

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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