KTJTNARP KTARAR POÄI\G MOT I(RONÄNG
ITYA RAF'FtrI,F'IGHTER
F'EMMANSPET,ET
t4q-6q.

I

Titlaholms GIF avverhade sin dir lfariestads eK
Il-match i den näst sista rontlen-re- Gullspång
dan i torsrlags kväll och går alltså IFK "Skövcte

20 66 830-34 lri
20 7 3 l0 24-29 17
20 65 925-34 17

Lagen på Kinnemo, söndag

€n spelfri lörrlag-sönilag till mötes.
*
I tliv lll-fotbollen reser IFK Fallrö- Div V-spelet bjuder som vanligt
ping till Tibro och tlet är en match på raffel på en rad fronter. I Santlsom i praktiken inte har någon större hem spelar i dag rremmalaget motI
betydelse. r kraft av henrmapran I G'olan-ra
lagen inbianilacle
- båd;
skulle det inte förvåna om Tibrorc- | i bottenstrialen
med iina rB poäng,

get vinner med utklamålet och tlär- | Tr,å inejfektiva ketl.ior och två starmerl passerar Fall.iöping i tabellen. I lia förs'ar drabbar samman och då
IFK-laget verliar, som jag nänrntle I bru*ar det inte bli många rnåI. Föri tisdagens FT, hå bränt sitt bästa I visso lutar det åt en lämn match
krut för den här säsongen. Effektivi-loch ett resultat med oavgjor<Ia siffteten har försvunnit helt rte senaste I ror
kanslie..,
- 1-l kan
matcherna
man tyclis ha svårt att I nfA;ng.n
Raimo Bretlholm _
mobilisera ile rätta takterna framåt, gör corneback i Grolanrlalaget
I
I dagens match i Itlrottsparken i I bli tungan på vågen i denna ärabb_
Tibro återgår Itj Seidler till spet i I ning.

fyrbackslinjen. Jerker Johansson kan I I bottensfri<Ien spelar Ekedalen
ej komma loss från repmånad. Ny I hemma mot Stenstorp och bör ta båspelare på mittfältet blir Roger Jo- | ila poängen. E-låget ,iagar nytt kon_

KINNARP .
1) Stefan Johansson
2) Bengt Persson
3) Bertil

I{RONÄNG
1) t{arry }Ied6n
2) Roger Au<lcrssou

Gustavsson

3) Gerton Persson
4) Kcnt Blomqvist
5) JonnY Mohlin
6) Kent Larsdn
7) olie Jons6n
8) Jan Waldensiröm
9) Göran Blomqvist

rl) Claes-Göran Göransson
5) Anders Sk
6) Bo lvarsson
?) Bo Johansson
8) Kjell Ahl
9) Kjelt Johansson
10) Böngt Georgsson
-

10) Henry-R1'denholm
11) Hans-Olof Alenäs
12) Kent Viktorsson

11) Göst'a Eek
12) Torgny Johansson

Domare: Rolf Lundell, Skövde.
Linjedomare: Stig Persson och Ingvar Roos, Floby.

tol'te man.1l tralit
stenstorp har försatt sina
- till
På söndag miCdag spelar IFK-re- ll chanser
fortsatt div V-spel.
scrverna seriefinalmatch i reserv- ll Topprägel har matchen varto{tahansson rned rreiden som

serien. Gäster

är Skövde AIK

som ll

fornten. Hemmalaset metl sina

heller vara utopi.
gruppen reser Blidsberg till Gällstdtt
Kinnarp "hotas" av Tranemo, melr I och eftersom laget tycks ha ffitt råg
vi har svårt att tro att detfa y.* | i rVggen de senaste matcherna, kanr'ågar hoppas på en poäng
kan utgöra ett alh'arligt hot för | :5"
Redr'ägsgänget.
IiIF-hgät. Inför ile sista ir'å rsntler- | för -"ina har Tranemo 14 poäng. Laget möI tle båda div Vl-grupperna är
ter visserlig€n jrrmbon, öxabäck på
söntlag och avslutar hemma mot just toppstrialerna avblåsta. Timmele har
Kinnarp. MåIskillnaden går dock än- i Flotrygrnppen fiir länge sedan siiknu så länge merl breil marginal till rat sin div V-biljett och i Falkö-

*

pingsgruppen har

Kinnarp.

Kronäng är varken inblanilat i
topp- eller bottenstriden och har
därför inte mycket att spela för. f,a-

gets position är säkrad.
I Kinnarpslaget återkommer Kiell
Ahl i ketljan, Han är nu återställd

ger kl:rr.

FAIK sin

seriese-

I botten på resp. serier

ligger
Asarp och Brandstorp och kommer
inte heller någon vart...

Eller hur Asarp?
FAII{ spelar hemma mot

*

I

den norra div ll-gmppen har det
sannerligen dragit ihop sig orrlentligt den senaste tiden. Inte mindre
än tio av de tolv lagen är inblaniladt
i striilen'för nvtt kontrakt. Tabelifyra är IFK Tialaholrn med sina 20
poäng. Laget reser till Mariestad fiir

I Flobygruppen spelar Trädet mot
Edsvära, Äsarp borta mot Annetund,
Larv hemma mot Hällstad och Vilske I{leva slutligen hemma mot SlutBåsse

arp.

RöKI

ffiE}

t4 4 2 46-23 32
P0 EC 63?-332?

20

Titlaholm

20 68 634-34t0
21 76 7 35-3820

Hjo
Trolmen
sil

Fröjered
Lidköping
IVlariest.

Vinninga

BOIS

20 67 733-2720

20
20
20
2{t

14
83
75
74

g 18-3020
931-29 l9

I

32-35 l9

142*38

18

hand mot Edsvära i eftermiddag halka ner på näst sista plåtsen i serien.
tlor lJll(tsDergs oel lnneDar 0e rva Om det i fortsättningen skulle komavslutande serieomgångalna en viss ma att handla om målskilinad så
dramatik. Nu ligger man på samma går denna helt i Trädets favör. Äspoäng som Gällstad, men målskill- arp har fortfarande en teoretisk
naden är åtta mål bättre. De båda chans att undslippa jumboplacelagen möts i Gällstad i dag och man ringen. Nederlag för Edsvära i matkan faktiskt säga att fyra poäng står cher'na mot Trädet och Vilike-Kleva
på spcl. Förlorar Blidsberg dcnna samt vinst för Äsarp mot Annelund
uppgörelse kan man räkna med av- | och Timmele.. Chansen finns som
sagt och varför inte ta den, ..
stigning.

-x-

I
I
I

I

Ungclornstävlingar
i friiclrort t{/q-ffi.
på Kinnemo, söndeg
Det blir

ungdomsmästerskapstäv-

iingar på söndag i Kinnarp. Ungdo-

rnar tillhörande någon av de till l'albygdens idrottsallians anslutna föreningarna är välkomna. Anmälan vid
starten kl. 10. Ingen avgift.
P. 1?-lB år: 100, 400, 1000 m., höjd,
längd, stav, kula 5,5 kg, diskus 1,5
ROn

or

P. 15*16 år: 100 m., höjd,

och ligger trea fi:ån slutet. Sfi här
är situationen inför dagens och rnärGötene

Naturligtvis kan man i något fall mans med Annelund och Viiskekomma upp en placering, dock utan Kieva, där målskillnaden går i Slutbetydelse för uppflyttning.
arps favör. Något av en final om
placerirrg blir det i KJeta på
Kinnarp, som gjort sitt första år i donna
div. IV, hal i praktiken sitt på det söndag med matchen V. Kleva*
torra. Det torde vara något av en Slutarp.
bragd att hålla sig kvar i denna . För Trädet och Äsarp gäller att
spelstarka div. IV-grupp. En eller de inte lyckats bättre detta år. i
annan poäng bör det nog bli i de denna seriegrupp och de har .inga
två återstäencle matcherna och tlär- miijlight-'tr.r att bättra på sina placemed kan placeringen uppåt bli plyd- ringar i de återstående matcheltta.
Trädet kan genom förlust i första
ligare.

Ls cnirrf

möte metl BK, vilka' har 18 poäng

gontlagens matcher:

Om man så här i fotbollsäsongens
Vad gäller lagen i div. VI - FIobYelfte timma ser till placeringarna för gruppen
Slutarp chans att bli
- har
lagen från Frökind och norra Red- tvåa efter
suveräna .seriesegrarna
väg så finner man med något undan- Timmele. För närvarande ligger
tag när att de i stort sett är spikade. Slutarp på delad andraplats tillsam-

Brands-

från sin sliaila. En klar förstärkning torp, Folkabo möter Falliöpings BK,
för anfallet. Att- notera är viilare att Valtorp tar emot Dimbo, och Rapitl
Bertil Gustavsson fortsätter i fyr- gästas av Håven,
baclrslinjen. Kinnerno-lagen presenteras i sin helhet på annan plats.

Ceson granskar...

22

har 30 poäng mot trFtr{:s 3tr. Kan bli il poäng stäIls mot 20-laget från Tor_
en rafflantle tillstiillning...
björntorp. Tror knappast att Vat*
tofta försitter chansen ått tävla med
På l{innemo i Kinnarp står hem- ' ilIuuslö om seriesegern...
malaget inför en viktig match. Det ll Det är väI knappast troligt att
har åter "gått nerv" i spelet, aå ett ]l Mullsjö släpper ifrån sig poärrgen
div IV-lag skall tvångsnedflyttas. il när laget gästar El<vallen oeh FloKinnarp har 13 poäng och b ö r i ll by. Hemmalaget har inte stabiliteteu
praktiken ha sitt på tlet torra. nn ll att klara av Mullsjö
å antlra sipoäng till gör att allt vitlare snack lj rlan Ii a n naturligtvis.- pressen (nerär överflödigt inför slutronrlen. Gäs- ll verna) på topplaget ställa till beter på Kinnemo är Kronäng. Kinn- | kymmer.
arpslaget vill väl helst inte plmin- l] pl Biksborg i Borgtrnda hanrllar
nas om hur det gick i r'åras
det li det om ilerby när Skultorp kommer
var en betlrötelsens tillsfiillning- merl I på besöl<. En match som kan gå hur
många mål i balrcn. Revanseh för I som helst, ,.
Ifinnnrp skulle smaha och torde inte I I jumbostriden av div V Kinil-

tängd,

stav, kula 4,ö kg, diskus 1,5 kg, spjut
600 gr.

'ferapiftirsäljning
. Pcrrsionärerna på Frökindsgår.den
inbjurter rill terapitörs:itlntng på Fr.ö_
krir(isgrr.dL,n pä rnandag.

P. l4 år och yngre: 80 m., höjd,
längd, kula 3,6 kg.
F. 17-18 år: 100 m., höjd, tängd,

kula 3,6 kg, diskus 1 kg.
F, 15-16 år: 80 m., höjd, längd.
F. 14 år och yngre: 60 m., höjd,
lärrsd.

Terapif örsäljning
då

Frökindsgården måndagen

den 29 september kI.

f8-20.

Kajfe serveras. Välkomna!
Pensionärerna

Ifleva riirf*f
mot Slutarp

Kinnemo

KRONTING-KINNARP

söndag

kt. r5

I en mycket jämn

Kinnarp förloracle mot Kron ång, L*2
men ändå ingen rislc for Cegradering

Kronäng fick en smalistaft mcd måt

gallande

anfallsliktningen.
Efter.tjugofem rninuter hade i alla
Iå.lt Kjell Johansson så när l<vitterat
rned en farlig nick och fem minuter
senare var han igenom igen tillsammans med i:rodern Bcsse. Någr.a mål

och kedjan började komma igång.

Visserligen med flera offsideavbiåsningar som följd, men efter trettio
minuters spel korn Göte Wallander
loss på vänsterkanten och inlägget
nickade Bengt Linnarsson elegant i
mål och 1*1 var halvtidsresultatet.
Andra halvlek var bara tio minuter
gammal, då Bengt Linnarsson slet sig
loss på högerkanten och avslutade

med att behärskåt sätta bollen

i

mål

i Slutarps måI, men var för
ör'rigt säker i brytningarna tillsammans med kollegan Yngrre Andersson. l,'Iittfåltspannarna Leif Ar:ders-

heller ur ramen, tllen

ROlflilD

ROKII{D

ll
Aildetos innan kvirlerinesmåtut lMls;fonsfli-rsamlingen
Kinnarps ll
,de dock Kinnårn
hade
Kinnarp otulen
att få ] Mötesofrens* laäa" i o':","f.r"
",,,,.oLntiilu'ruut ,,^.:1=:::_"Y" .^P1,51i. I

Kinneevdsjägarna
v uDJqSsr
besröt
se visst 4ro'61'
::"?å"i"1"äTff..:,T'ff* å:t ffi: il"{:äöäiir,ir:!ff!lil.{1"ö!:::ll
r'gve
LrqsLIurI
Larall
tyekres så farlig och han
tyektes
r,,"-iå,t."iiå
fortsatte
skydd åt
Skydd
åt älgkalVaf
ätrgkalvar
::l'1."-1':'-1
',f
::fl":?l*""å
Tlfl:
ååd';,joä"1"1t::
och
P.astor_Gölun
Carlsson 11
."i m' fl.
-sjungef.
m.edverkar. På fredäg
pa tlrnnarps cate.
_

sdmre och i andra halvlek fi;':,;ä:
sangs[uno
ka,, Georgsson överta målvaktsjobbet

ti'l sjukhus'

hålls

vägföreningarna

ll

1lettKinneveds jaktvircsförcning
deb.attrikt sammanträde p?

ll

hattc

iiiln-

[1ffi,":r?'r'r:ff:-"_t;

"#tl$,Ti;:*i?
gä!kie giretvis
Kinnarp-Slutarp t'ägförening
r'ä.5rorenr:rC Ii Kint1tl: llde och d j,-i:uss;orrcn
,,Blecka,'ikötte sig dock bra i mål- ---:11lil"lp:1"Larp
neveds.socken har till styrelse utsett irågan om hur man skulle förfara
fl
let och behövde inte kröka rvgq mer;Sven Simonsson, Dalen, Sluiarp, ordf.il:ncd riirkalv - :lijutc cllr'r in1 . strju.
llnge Eckeriid, Ekehjll, Kinnarp, E. ll ta. Rrsultatct blev rtt lörenir:gen bo-----lSandön,
Falköping, och Gösta Xaris-llslöt, att l<ornmer en ko med två ]<alson, Eleborg, Kinnarp, utsedda av l'l var fr:.m på passet så får en ]ra1v
1 vägföreningen, samt Hilding Våring, llskjutas. Kon och en l<alv slral] alltså
halvlek

rii"r"p, u"tseåd av iänsstyrätsenmefillsparas. Har kon bala en katv går
KINNARPS IF
il Lars Siilte, Solhaca. Kinnarp. AnOersllbådc ko och kalv flia.
Extra möte tisdagen den ?/10 lAndersson. Västelhaga, srutarp, uå-ll Förenlngen beslöt också vädja till
kt. 19.30 å Kinnemo. Viktiga lkan Silvander, Lyckebo, Kinnarp, o. llde jägare som inte hade tillfälle att
vara *cq
pa öaur*a'tiaoeL
med på
sammanträdet arf,
Johansson, Dlutårp,
att resSlutarp, utse..da
utsedda avll
avilvara
frÅqnr Val"aV
\/qt"qrr fOtbOtlSSektiOn
fnfhnllccar.ril-'Gert
frågOr,
-Y"1."-_-r-llonsson'
rör 1e?0. Möt upp *",;;;;1"'"" ;:ä:"åililff:;å,"äj Ij"L*:#;",!:l llffi::::? ffå:xJT:",;,,:i,x,'",äj"ä;
l1

som

Euppleanter.

I

som har licens på att skjuta så eller

inte trevligt om man i syfte att

Kom o, hör YNGVE LIDSTRöM i Kinnarp
i kväll, torsdag, kl 19.30 i Missionshuset!
OBS! Fredag 19 på Kinnarps kaf6. För hela familjen.
Lidströrn, Åsarps-tr:ion, G. Carlsson.
SöNDAG i Missionshuset: KI 10 Familjegutlstjänst, 19.30
Viickelsemöte, Lidstriim m.f,l.
DU ÄR VÄLKOMMEN till samtliga samlingar t 4tA+1-

ej

öveträffades
törsta halvlek av Slutarps

rat.

Svag antlra

till

son och Ja I Alexandersson föll

Kvitteringen kom dock inte förrän
iern minuter före paus. &Iålskytt var
Bosse Ivarsson som chansade med
ett trettiometersskott, som nog Harry
Hedön i KronängsmåIet borde kla-

och steran rorslades

försvaret halvmis:sat och Karistedt
blev helt fri och lotbade behärskat
bollen över Klevamålvakten.
Siutarps mål fick Kleva att vakna

blandad

Ivarsson kvitterade

ut. I paus frf u"--f.r"

Första halvlek bjöd på någoi"lunda
bra spel, men mest spel på rnittfältet.
Slutarp tog ledningen sedan Kleva-

tag som dock klarades upp av Kleva-

vet surt för Kronängsför'svaret.

luatvleken

en inef{ektiv Slutarpskedja kunile
inte skapa några målehanser.

försvaret, där Bengt AIexåndersson
i mål var fint med och även försvaret i övrigt skötte sig fint. Backalna
Evert Tidqvist och Rune Johnsson får
bra bolyB. Stie lVallander var in-

ALLA VÄLKOMNA!

ti blodrd tand och bör'jade Cöra Ii-

seger som Kleva kan
andra

och 2-1 tin Kleva. Ett resultat som
stod sig matchen ut, trots att Klevas
defensiva spel gav Slutarp ett över-

SIRöM talar och sjunger. Past. G. Carlsson m.fl. meclv.
OBS! FREDAG kväll Sångstund på Kinnarps kaf6.

blev det inte, men Kinnarp verkade

2-1, en

haivlelt borde givit utdelning. nren

MöTESOFFENSIV i Kinnarps missionshus
Offensiven pågår 1-19 okt. meil början ONSDAG och
TORSDAG kt I-9.30. Sångarevangelisten YNGVE LID-

i

vinna

till sist kunde

vara nöjd rned, Slufarps

I

att I{innalp fick svårt att göra sig

hem-

rnalaget som
meal

Ilet blir fordsalt dir'. Yl-spel iiven nästa år för Iiinnarp. \risserliqerr förlorade man i söndags mot
Kronätrs hernn"a pii l{;nnemo nrod 2-1, men "niir nödcn är som störst är h;iritpen sorn närmastr,brukar
] rlei hotn ocfi h.flitprn den hår gången var öxabäcti som lilart slog blttl:nliollegzrn Tralemo och därrtr€rt
tiirnrorllieorr rurpdbBar&r
förparsatle båtle
jI rvirr:{Ärl:å,urr
udtrc Tranenro
rrdrruu,u uurr
och rlt
sig siärva
s.iälva [lrl
till lagre
lägre orvrit0ll
dir.i.;itur ''nästa
nasta ar.
år. Nedllyttnlng
Netlflyttning blir
blir al€t
itet
också
för
Fritsla.
lWålet
nått
är
för
I{innarps
del
detta
<lebutår
alltså i och mcd att kontraktet nu deI
I finitiri är klart och än kan rnan klättra uppåt. 7Ol4-611.
gav i än när gästerna trettio minuter in I Bosse Johansson. Bertil Gustafsson
I Söndagsmatchen mot Kronäng-häde
ciock inga po:ing och Kinnarp
jrå halvtet<en toe tearinqe,i -"a z il tiade clefensiva framgångar och i par
iän.rliSen sv:\rt att gör'a sig gällande I sunont Stefan Jönsson. "Blecl{a" sak- | mecl Bcngt persson var de fijrsvarsI nrot el1 Kronängslag. sonr hels titlen I uadr's dock så myckel rn,.r ute på | riomjirant.,r.
I var betydligt snabbare på bollen än I Plancn och utan dirigenten Georgssorr I Kronäng hacle en säker för.svarsliirulål'p haclc ocksä svårt
sp,.lct int'. myck.t a1t hurr.a lirugge i Kent Blomqvist oeh hen dolheuttnaiåHor.
ilt ic r;:.rrrg. sin ked.in rtll kornbina- ll.rlcv
Krondnx förmådde in{n hellcr I mirrer'ade );rget kraftigt. plus ävcn
i ;lorrcr
lför.
oi'lr rl"t t7a1 uran t\ekrn för- lslilla ornot och andla hllvlr.lren blcv | !'ör kedjr.mönnen Kent yilrtorsson
]
lsvalcl- som iiclr dla det tyngsta lasldanska svag från bårla håll utan loch Gölan Blomqvist.
set.
lågra större tillbud.
I
| $0 p".ro.u. såg på och bra domare
I Kinnarp var Bosse Ivar"sson gc- lvar
}iolf
--'. Lulrdell, Skövde"
s.raksta.t för r{ronring lnonr3åencle; bäst tirrsammans rrieal Esso I
redan eftef två minuter genom Göran Blomqvisit och gästerna tänCe orclentligt på fullträffen med resultat

mateh nellan

Klevr och Slutarp blev det

få

f1'am en god älgstam sparar kalvar,
som sedan skjuts av licensjägare. I
detta fall kan föreningen inte göra
annat än att vädja även till licensjägare att respektera det av föreningen fattade beslutet, som ju clock syftill att skapa goda förutsättningar
för kommande års älgjakter.

tar

speciellt i
Roland Moberg. I Klevas kedja var
de1 Ben8t Lirrnarsson Fom val mest
på hettet. tlots att han icdan i ell tidigt skede av matchen blev,skadad
och fick byta i andra halvlelr.
I Slutarps bakre försvar var Bengt
I-Iqrrnansson myctrret bra och på mittfältet nämnde Rolånd \Ioberg. I kecljan var Karlstedt den främste och i
viss mån Hans Andersson. Oturligt
för Slutarp att Tornas pettersson re-

(lrn i törstå halvlek fick.urga

grund av skada.

på

Som bra domare sågs Wimar Nilsson, Skör'de.
Sångarevangelist meilverkar

i kinnarp.

zlrO'54.

Under tre veckor korirmer sångarevangelist Yngve Lidström att medverka i evangelisl<a möten i Kinnarps
missionshus. Mötena började i går
kväll och det andra mötet blir i kvälI,
torsdåg. Fredag kväll är alla välkomna till Kinnarps kaf6 för att dricka en
kopp kaffe och lyssna tiil sång, musik och vittnesbörd. Det blir gratis

servering. Utöver Yngve Lidström
blir det sång och musik av Åsarpstrion, trc flickor som sjunger till gi-

tarr.
Lördag kväll är det inget möte. På
söndag är det familjegudstjänst på

förmiddagen
kvällen.

och väckelsemöte på

Skatten föreslås oförändracl
9.50 kronor i }'rökinc[ arw'v

nöruno
Sy{öreningsdag

i

Kinneveds prästgård, varvid resesekr.
Hildur Sä11, SSI(K, talar över ämnet
"Gemenskapens glädje".

sfidlefdrtundetr

lan
V vuxen$K0
FALBYGDEN

Beslutades

KINNEVDDS

i

årssl*iftet godkärleles.

tes.

\ricl anbudsticlerrs utgång tör utförartdp av da{våtteulcduingar inonr
Slutalp och l{innarp irade fcm anbur'l irrkorninit. Irör nrbetets utföran,

i serien genom att ta
stryk av l,srv i avslutningsmatchen

kontringar i underläge var stän-

kom i 10:e minuten genorn
h;v Arne Julransson.
må1, som

han till att straffbolk:n
nätmaskolnat och då var
ircttiotre rninuter gångua av matchså9,

av

i

?fl.0

inte

I

ran, där Håkan Karlstedt saknades,

de två målen.
Det gästande laget ställde upp med
fem reserver vili<et märktes på spe-

let. En bra och effektiv fvrbackslin3e trade dock laget.och fast I AenI

|

I

I

Stig Gciransson gott ifrån sig och i,
ke<ljan märktes främst vi Göran
I
j

-

puqrp-<tationens behöv.

till

1.600

ftirvän'sharrd-

byggnåclstornter. Byggnå.l-qnämnd oeh
kommilnalnärnnnd tillstyrker, likaeå

hemmalaget och på nittfältet gjorde
Roland Mobcrg en ilygglig insats utan
att komma upp till sitt bästa.. Kert-

Karrsson. 7ho-61

o

i
I

vårdtagarnas nndel i follipensiorien 12.00fJ hr'.. kontautunderstöd
2t).000 och r,r'sättning till ancila l<onrnrun(rr 1.000 ii{'. På inkomstsjdan återbertald socialhiälp ?.000 och folkpensiönel" 28.00{l lir. I)en sociala her:rhjäl28.f!0t),

i
l

homster på i9.600 kr, Bvggnaclsnämn-

Folkpensioneringerr ltostar' 110.0ffi kr

m.ur.

lc'-

Ilrkomst{.'r. räntor,
:;]{attor m.m. 7.827.7n lir. Atskrir'-r
52.950 orh intäkternå upptagcs till
pii fästigh{rtef ö(:h åniäggning13.000 kf. l{vlrterhetsvårdens utgiffef ningar
ar sarnt inlpntaripr föreslås ske med
3.400 med 2.450 kr i ståtsbidras. Socialnämndens ådminislration kostå1. 52.845 kr. Hurruclstaterr balanserar på

| 507.100

kr

Bårnaviitdsnärrlr]e:n hostar

5E9-040

I

I
i

i
l

I

3-2 FöR IflITl\ARP

Kinnarp ar.sluta<le på lörtlagen sitt första år i div. IV rned

seger

i

Tranemo. Detta metlförile att hemmalaget elegraileratles till div. V nästa spelår.
Matchen spelades i soligt men något btåsigt väder och blev från Tranemos sida en kärnpamatch av första klass för att eventuellt hlara sig
hvar. Kinnarp trlev dem ilock för sr-åra och vann tlll sist med 2-3.

över Tranemo IF

.

Redan efter fern minuter tog Tra- sting i Kinnarpsanfallet och efter en
nemo ledningen genom sitt nYför- kvarts spel i .andra halvlek nickade
Iryr'a porsonnr bosåttå i FålköDlng värv från Grimsås Ingernar Sven- Gösta Eek in ett grant inlägg från
håclö gjört ånsökån stt få inköpå ningsson. Niir det gått tolv minuter Kjeil Johansson. Och i tjugoiörsta

lvckades inte över hövan med soelet.
Ett plus girr till Roger Andersson för

I

rråmncl r.åknnr
] 87.308 och en inkomst på 800 kronor.
lRätt-s- oelr sanrhäli-cslivr](let var.i in{

tr

Virrrl pzr frännr*rrde anstalt kostar

Ivnr Guståfsön. Kinnårb"

'

rla var Ulf Krok. På.irittfättet gjorde

dl

lingarna föreslås bygguadsnåmndens
öfdf. nlof ncbn, Slutarp, och v. ordf"

att

.1itrr"r.t

f

lrr'. Alt undelsltliva

Ben8t Hermansson och Lennart petf5,r6s"tr

l<.rnr

fartskr:sf naden:a treräknatlc:s

spela.

i tersson var bra
i
I

kr^ l'ran:ställningen tillst.vr.-

jvlårklösån. åvstveknings- o(rh l:rg-

20:e

minuten i andra halvlel< och det var
återigen Roger Andersson som antecknades för detta. Man trodde nu
att hemmälaget skulle hålla sitt försprång, men i den 37:e min. kunde vy
Bengt-Olof Uvesten efter en snabb
raid på vär.rstersrdan utjämna till 2*2.
Vinstmålet gjorde hi Alf Bonander

när det återstod fem minuter

17.00t1

Ires. li'r:ån Kiuileved Kytkogål'den
siiuiler förviilvns tltt onrräde på cirka

tiden.

i spel lvcl<ades

komurLrualnrord tiostna.ler l)il

HÖSTTNS SISTA MATCH

seclan

Roger .A,ndersson dragiets omkull när
han val på väg gencm Larvs för'srrnrs-

Ti'ots övertag

lmunarfullrt$l{trgc orh

r

digt farliga.
De gjorde också matchens första

Slularlr gör'r nral iör'r'in i d, n

dot äv komnlul)åi1iolltoref upprätt.qd.
förslaget till lirrdget under år 19?ll^
1'trrcla,,'gitter beriiknas 216.000
I Av cletsanrrna fraurgår bl.å. att liontI

|

dP l)eslutailc !torunrurrslnämnderr fö- 7.:100 kt. Ilt'iftert av Fr'ökindsgåt dr'n 2.230.424 lir. Ur skatteregleringsfolrden
reslå det anlrud som inlänrnats av AB boräknas kosta 5.30.800 i<r. Son in- tages i anspråk ett belöpp av 100.0ti0
Tgnells C}r'äru:rskiner', Ulricehånln, komst tör köst till personal. återbe- kr'. Itornmunalnämrrden föreslår en
iled su pnrr{,Drenädslilnma nå L10.000 talda sJuhr'årdsavgifter. hyror och ofiirändrad utdebitering av 9:50 hr pr
skattel<rona. under år 19?0.
Itr vartill homnrer nronrs, Serlan daRvattenleclningårna blivit färdigå tillst\'rliel' närnnclen att auslutrringsavgiftor för vatten och avlotrrp höjes
irl(,d 1.000 lif.
I
B:r'ggnådsnänurden lrado br,'gärt att
få ui:förå aivflbr-ggnsfl av ny lrergAfiO'6A1.
borrad vattorrtålrt. nedläggå måtarledning. tl.kabpl rn.ir:. för er liostnad

med uddamålet av tle. Det producerades ingen stor fotboll av de båda
lagen, av vilka gästernås elva fick
ligga på {örsvar den mesta tiden, men

Siiilv

Larv FBK
Slutarps IF

fvå frarnställ- | går vainänrnd. eivitförsvar'. uttag-

Bvggtåd$inärnnden hade gjol.t fr.ånt-

andraplacering

hamnade

13.30

I
stöllnirlg orn qltt ånslaq på 10.000 kr j dens utqifror :1ir.500 och irrliorn"rel och auslag till föreningar', enskilda
vägrrr rn.nt.
ur.rrr. ?tl.il05
?0.305 hr.
kr- IIäisor,a.r'dcns
I{äl-sor'årclons
för utledning öeh uppfättånde ar'1500 lir. Dpn intirrstriella verksanrhe- r'ägzrr
$rincipf6rslag till utbyggnåd av av- | tens utgrftcrr 5il.000 och ilrlionrstel utgifter är 31..?00 och inkon:-qter $.200
ir:ppsrenlngsrrer.lråt sämt upDriittsilde j Bo.ontt tr. Till !"albvgtiens skolförhiinrl lir. Finånsioringen. råntor på lån.
av tidplarr..!'ramställnilrgen tillst5ryk- | upptages förbundsltostnaden nrerl *\TF. till fuilmäktiges förfogande

SLUTARP FöRSATfE CIIANSEI{
Slutarp försatte sina chanser till

let.l.

kl.

korumunalt I)idråg till lrorrnlng åv I bfanclskydd kostar ?5.9-ql merl intäl{lör
cljupbrunnår avlttyrktös hos fullmäk. I j9.000 kr. Fåstirhetsf;jrvåltrrirrgen rät<- pens utgifter 60.960 nred 19.000 kt i inl{orrstel, störslå cle1en statshi(lrag.
tigo.
lrrnr med utgjftör pä :n.500 ocir in-

Pastorsämbetot

Slutalp utjätnnade på straff

ar.

ningar från ellsl{ildå p€rsötrer om I nirrg-snämncl. fåDliljebrdr.agsrriirrnd

Kinnevecls prästgård syföreningsdag för samtliga sidöreningar. Föredrag av resesekr.
Llilclur Sä11, SSKK, Skövde,
om
.lcme it.
r glädje".

cleras

ått il)köpå 5 ex.

Hånalledning för ledamötol i fsstighetstaxeringsnärnntl för €n kögtnåd
av 1?5 kr. Tlll Brismone $L$-htbliotelr tillstl/rktes ett åhslag på 2$0 Xr.
Yrkeskurskort'rmitt6ns be$jran att lrli
entledigåd fr'ån sitt uppdt'åg fr.o.m.

kl. 16-19.

PASTOBAT
Tisdagen den 7 okt. kl. 14.00

söndag den 5/10

ses nrest alrgelägna.

Nybörjarkurs i engelska
startar i Kinnarp. Anrnäian tilt
188 80

TÅNGAVALLEN, Slutarp

I'rökinds kommunolttiirnnd har håliit sanrnrautrride. tsörolåg ldrotts" oelr friticlsrtäntndens utredningar och liostuadslreråkniugar för anläggande av träningsplarr romt, ont- och
tilllr"rggnad av omklädningslokalerua på Tångavnllen o<rir
Kinnenro. Änstragsäskandena belöpte sig titl så stora belopp
att ett bifall till serntllga shulle göra eu sliattehöjning ofrånkonrlig. I{omrnunalnåmnden kundo därfiir ej tillstl'rlia ausöluringarna utan uppilrog åt Idrottsnänrnr.len att i sarurli.d
nted idrottsföreningarna utlöna villia projellt sorrr liuude an-

Klmreved

På tisdag hålles eyföreningsdag i

tel.

Fotholl

,

|

rrtjärnnade Kinnaip

till 1-1

gcnom

Bo Johansson. Tranemo gav dock intillstyrkes dispositiolrsrätt för AE te upp utan fem minuter senare tog
Nleclbergs, Borås, på I tömter, AE de åter ledningen cch även denna
Ytolrghus, Stockholh, 6 tomter. Dis- gång var det Ingemar Svenningsson
positionsråtten gäller under ett år. som gjorde målet, dock med lite
St-tftslsnlr Frälrirrdsbogtäders f!åm- hjälp av en Kinnarpsförsvalare. MåoråX;.rir15, -a!J, .f"iiJbur'åcvo I tclrntor för let gjordes på frispark och Svensn:ppbthggelso tillrtr'flites. Beslu- ningson sköt så att bolien touchåde
tades att hös fullnräktige hemställa en Kinnarpsspelare och gick i mål
att korrmitfen tör såmlingslokalbyg- förbi första halvlekens Kinnarpsmålget får i uDpclråg ått uppråttå €ntle- vakt Bengt Georgssou. Detta resultat
prenådhåndlingår åårnt utlämnå faire- stod sig halvlel<en ut.
Under halvtidsvilan bytte Kinnärp
iåget på entreprenåd.
F'rån lrlanclst-vrelsen liörelåg heu- ut Bo Johansson, som inte var rikställan att kontnrunalfullmähtigd fi åt* tigt kurant. Stefan Johansson ryckte
gick
te go(lkänns den ör'o.renslionhelse in i målet och Bengt Georgsson
sonr är tr;iffäcl fied ägaten av Våt- in i keC.ian. Strax blev det bättre
kumla Baekgår'de[ onr nlåtl{ för
llråndreservoar. Frarnställninaön
strrhtes av korlmunalnämnden.

till-

Slutligen föredrr:rgs och godkände$

minuten avgjorde så Kinnarp matchen till sin fördel genom mål av Bengt
Georgsson.

I hemmalaget var Ingemar Svenningsson o. vänsteryttern Henningsson bäst, medan Kinnarps bästa spelare, speciellt i andra halvlek

då

Kinnarp i<om i överläge med hjälp
av vinclen och solen, var Stefan Johansson,

Bertil Gustafson och

Göran Göransson. Bo
gjorde hra ifrån sig så

Claes
Johansson
länge han

var med.

Domaren Leif "Sotarn" Lund,

Skövde, klaracle sin provmatch tiil
förbundsdornare bra, och bör få sin
chans

i

högre sammanhang nästa år.

KUL

i
I

q{a- b4.

Bliicher
qho'64'
tränarg

S-,U

RO!(IHD
!'rökinds finanser

Av statistiska centralbyr,åns rerlngcireise för kommuner.nas finanser

under 1967 (det senaste år för vilket
sifferrnatefialet hunnit insamlas och

bearbetas) framgår att Frökinds
landskommun under året hade intäli-

till 1,87 mitj I<r (var'a.rr) 1,29 nrilj kr i skatter) och kapitalinkomster på 0,12 milj t<r. I)e toter, uppgående

tala inkomsterna var ailtsä

kr, och av-des*sa

1.99

rnilj

utgjorcles 0,28 hlilj
kr av statsbidrag, Kostnaderna unrler
året belöpte sig till 1,46 milj kr (rrar-

kr i löner) och kapitaitill 0,04 milj. vadan total-

av 0,39 milj
utgifter"na

summan utgifter utgjorde 1,50 nril.i
kr" Tillgångarna vid årets slut uongick till 3,43 milj kr (varav Z,ZO mit-i
kr i anläggningstillgångarl och skulderna till 1.06 milj kr (endast lånrfristiga skulder). De egna foncierna
belöpie sig iitl 0,8? milj kr. (pRK)

IFK mot Vedum
IFK:s bordtennislag tar på fredag
.emot sertens jumtlolag Vedum i
Odenhallen och det bör bli en intressant match, där IFK-laget har
stora chanser till dubbelpoäng.
IFI( prövar i matchen en debu-

I

I
I
I

}lötesoffensiven i Kinirarp forts:itter
Sei'iernötena i Kinnaros trissions-

nus lar nu pågått en dryg vecka
och fortsätter nu på den andra ver:-

kan. Med stort iniresse l)'ssnzrr å1röIt'arna tiil sångarpastorn Yngve LidI strörn. På söndagskvällen var det ett.
I30-tal med Då mötet. Det inleddes av
I pastcr Görån Carlsson. Efter kolI lektsången fortsatte pastor Lidström
I med rrågra solosånger såmt allsårrg
precliliatle över bibelörI valefter han
ldet "Du nåste födas på nl,tt:" Efter
I pt edikan sjöng pastoferna Lid.qtr'ön)
I och Car'lsson en duettsårrg innan
' uröts.t avslutades med böfi.
j I k\.äll, torsdag, medverkär' utiivor
I Ylrg\:e Lr(lstronr öcli3ä den flye päsi torn i Börstig-Brismene kyrkoföri sanrlingar lleidar Jahnsen. Fredag
kväll är det inget nröte, därehot lörciag och söndag kr'ällar. I rnöena
me:dverl<ar ocl<så Görau Carlsgon
och sarrgzur. frän Äsarp. . I
j

-/10 -b1.

Konf lrmandinskrh'ning
I sarnbårrd med l:ögnråssan på Mil<aelidagerr inskrevs konfirnrat:der för

i Vårliumla trr:
i Kinlreverl sextoil

Kinneveds pastolat:
konf

irmarrcler.

sarnt

i

Bör'stig (gemensarnt för' Börs-

tig och Blismene) sex l<onfirmanclt-'r',
I Kinltel"eds kyrkå mödverkåde barnIiör'en och i F)örstigs kl.'rkä sjöng
ungdonlskören från Brisrnene,

Sy'föreningsdag
S).förerningsdag hölls i tisdags för
j hela pastoratets syför'eningar i Kinneprästgård. Efter hälsnirigsord av
1 veds
l

kyrkoherde Andersson nch l<affe kl-

lade fr'öhen
rluher Hildur
Säll uve|
över' aruilpr
ämuet
-'r"11.,:",1,
lr,ilc
' ''Gcntenshapcns
Fastol Hei.glädjr:'.
rlar,lahtrstrn sjöng tlera solosånger
j ocir han srraråde äverr för' avsluti

I

nlngen.

POKATMATEFI
TÅNGAVALLEN, SLUTAR"P
iörtlagen den L1 okt. kl. 15.00

FLOBY IFSLUTARPS IF

ltr.

for

IF'K:s bordtennisspelare!
I kväll. Odenhålien 17-18.30 Btskola för pojkar. Ifl. l-8.3G-21 träning
elit. K1,. 19 juniormatch mot Blidsoerg,

Fredag. Odenhallen 1?-18.30 trä19.30 A-

ning nybörjare pojkar. Kl.
lagsmatch mot Vedum.

över{ar 'Blecka' Georgssons jobb.
'B1echa' fortsä-*ter tlock som spe-

lare. 3S-årige Bliicher har spelat

fotboll för TGIF i närmare 20 år.
I{an har metl framgång agerat i
A-laget uniler såväl div. II- sorn
aliv. ItrI-spol. Under tlen säsolg
som gåtl hnr han varit ungdoms-

Div. IXI

Västsvenska Södra

Biidsberg-Vinno

i2 Gällstad-Tibro
Div. IV

Pojkmatchen var en mvcket jämn
uppgörelse och slutade rättvist oav-

tränare och biträdantle A-lagstril-lare. [Ian har titligare tränat

gjort. Bäst i IFli var S.rffan Södergren, medan Jonny Karlstedt och
Jonny Nilsson var bra i Kinnarps-

[ " lirbos

Västsvenslca östra

10 Falköping-Vedum
11 Töreboda-Norrahammar
i2 Skagelsvik*östra Stadsgränsen
Conriy Herrnansson gjortle succ6

IF hår valt ny fotfiir kommande verklaelealare för ATill
sarnhetsår.
laget omvaldes MarUrel Johansson och för B-laget nyvaltles
I{:rrl-Gustaf Alil me<! Stig Fredrilisson som biträdande. Dessa
f,re utgtir fothoilssektion tillsammans rned tränare Sven-Dvert

raget.

Resultat:

Falliöping A-Kinnarp A

21. 22-24: Ärne .Ionrson-Bo Iv:rrsson 21-18, 22-24, 21 -77', Conny IIermansson*Ola Jarlsson 21-18. 21.-14:

A. Jonsson-K. I(aristedt 2l-16, 2l
Nilsson-O. Jarlsson 21 -17,
-16: O.21-19:
77*27.
C. Hermansson*B.
Ivarsson 2l-t7, 2L-17 i Jorrsscn,./Hermansson*Ivarsson/Karlstedt 2l-77,
ä-17; Arne .fonsson-K. Karlstedl
21-\3, 2l-1 I : Hermansson-Karlstedt

B!iicher.

Juhilenmsrnateh
!l
pao r['to
Å angaYarten

19-21. 16-21: Nilsson-Ivarsson 21*
12, 18-21, 21-13. Slutresultat: 8-2.

i öSfK-trof6n
Falköping B-Kinnnrp B
IFK Falköping deltog med en 8- P. O. Leiion-I{åkan Karlsteclt 21
mannatrupp i öSTK:s bordtennis- -15, 8-21, 21-15: Roeer LinCgrentävlingar i Borås under helgen. I den Roger Andersson 21-8, 21-17; TomPettersson-Stefan Johans:on 21
rnycket hårda konkurrensen svarade my
*15, 21-11; Lindgren--I{arlstedt
IFK:arna för en det mycket bra pres21-19; Leijon-Johansson 21tationer. Bäst lyckades den lille lin- 72.
-0, 21-11;
Pettersson--Anclersson 21
totten Conny Hermansson, som efter
jou-Jo-15; 2Å7i Pettersson/Lei
ett mycket övertygande spel place- hansson/Karlstedt
15-21, 21-15, 2I
på
plats
rade sig
i klass III.
Lindgren-Johansson 27-15, 22
tredje
Pettersson-Karlstedt 27*19, 2l
Man mrnns speciellt hans kvartsfi- -17;
-20;
nalmatch, då han spelade alldeles yp- *15: Leijon--Anciersson 21-11, 11perligt och drog ned många applå- n, 27-a1. Slutresultat: 10-{.
dor från publiken. Hans överman
Falköping pojk-Kinnarp pojk
blev den slutiige segraren, Jan GusTorgny Ahlin*Jonnv Karlstedt 15
*21, \5-27; Staffan Södergren-Jan
tavsson från Trollhättan.
På god väg att vinna sin klass var Andersson 2l-L4. 2l-8: Crister Gusäven Roger Lindgren, som spelade tavsson-Jonny Nilsson 21-18, t1som aldrig förr. I semifinalen i klass 16; Södergren-Karlstedt 21*17, 2:I
17--21;
IV var han dock tvungen att ge sig. Gustavsson-Ändersson
-77; Ahlin*Nilsson 14-21,
12*21, 13Andra resultat värda att nämnas är 2I;
Gustavsson/Södergren-Nilsson,,
Mats Ehns femte plats i klass III, och Andersson 21-72, 2l*77; Södergren

I ofternriddag nrötes dc båda naen
match sorn hal anknytning till Slutarps Idrottsförenings 50-årsjubiieurn.
I anledning av årets iubileum överbolaqen Slurarp och . Floby i

lärnriide Floby IF'en pokai; om vilken det skulle täv1as emellan de bådå lagen.
Den första matchen som spelacles
den 19 junr på Tångavallen gav till

21.

att både Mats Ehn och Conny Her-

fotbollsspelare.

tr{inliarps
bollsektion

Ove Nilsson-K.jcl1 Knrlstoclt l7-

10 Borås-Fåglurn

flw,nnu,rp

$venlEvert Bliicher från TGIF

O. Leijon.

llienkvist.

tf7.

Kinnarps IF har retlan lö-st träarfråean för nästa fotbollssäsong.

tanf i årets seriespel, då 14-årige
Conny Hermansson går in som tred- av honom i kommande se|iernatjeman. Conny har i år breddat sitt cherspel och bör ha en god chans att Kinnarps reservlag var alldeles fiir
bii bo{ast i A-}aget ora han skärper svagt för att bjuda Falköpings triolsig ordentligt. övriga i laget blir legelna något motsfånd. Roger Lindgren demonstrerade än en gång
A,rne Jonsson och l{ats Ehn.
Veclums lag består av Hans-Äke storformen, och han sel<unCeracles
Sjökvist, Arne Johansson och llans väl av Tommy Pettersson och P.

Wåsterhov--Lidköping

I

ått övertyga. Conny liermansson och
Ove Nilsson vann två matcher vardera, men den senåre verkar för
pärvarande vara i en formsvacka.
Bäst i Kinnrrrpslaget var I{jell Karlstedt, som gjorde en u,tmärkt insats genom att vinna två matcher.
Ilinnarp kommer att få stor glärJje

resultat att Slutarp då vann med
5-2. Det återstår dårför att l'loby

tar revansch i

dagens match förr'att
komrna på samma utgångsläge inför
den tredje och avgörande matchen,
Efter insatsen i resp. serier får väl
de båda lagen anses våra gansga
jämnstarka och det torde vål bli

,m

dagsformen som avgör.

g/tO-(A-

15-21. 19--21: Gustavsson lNuffield 460 1964, körd 2.000
mansson kom på prisplats i klass II. -Nilsson
27-17,15 21; Ah- jtim., utr. m. Kjälve lastare 900,
-Ka.rlstcdt 78-2I,
lin*Andersson
21-16, 21-1?. Slutresultat:
5--5.
lpallelafflar och snöskopa samt
IFK slog tr{innarp i vänskapsmatch

IFK Falköping och Kinnarps BTK
spelade en vänskapsmatch i bord-

tennis på tre fronter i

I

måndags

hydrauliskt tipputtå8.

kväll. IFK segrade i Ä- och B-lags-

AB BiI o. illotor

lan pojklagen slutåde oavgjord. Den
påIitlige Arne Johnsson vann som

SLUTARP. Tel. 05151332
Bost. 333 62, 340 62

matcherna, medan uppgörelsen mel-

vanligt sina tre matcher, dock utan

M ö T E S. O FFEN S MN
I KINIYARPS MISSIONSHUS

"tltt.bq.

med Sångarpastorn YNGVE LIDSTRöM fortsätter TORSDAG
19.30. Medv. också av past Reidar Jahnsen. LöBDAG o. SöNDAG 19.30 G. Carlsson m.fl. fr. Åsarp medv. OBS! Torsdag 1V.80
Barnmöte.
- Dtrl är välkomrnen! Tag vara på tillfällena!

ffiothoäl
i
GRUVEREDSVALLEN

Lörtlag kl. 15.00
mellan div. IV-laget

KINNARPS IF
och

MUTLSJö
YäIkommen

till

Kinnarps Missionshus

!

Sångarpastorn YNGVE
sång och mnsik i off. möten ONSDAG och FB,EDAG kI
19.30. övriga medverkande: Göran Carlsson oeh sångare
från Äsarp (onsdag). OBS. Sista mötesveckan. Kom nu!
LIDSTRöDI mealv. med pre,alikan,

tllt6'ö'l'

62

lF

ttlro'

|
I

I

I

Kinnarp till norra f3'ran
Mullsjö till södergruppen
Div. IV-serierna i fotboll kolrrmer att dr;y'ftas vid fredagens sam'
manträcle med VFF:s seriekommittd. Förslag fiir de tre grupperna
i itistriktet skall upprättas och föreläggas styrelsen, som seilan har
avgöranilet i sin hand.

Flobytriumf

i pokalmatch
mot Sl"['#p
dag eftermidilag.

Norra: Kållanrlsö, Lidköpings IF, Vinninga. Trohnen, Sil, lllariestad BOIS, nlariestads BK, Karlsborg, lljo, Friijeretl, IFK 'Iidaholnr, I{innarp.

sedan det avgörande målet sPelats

V ä s t r a: ftrn, Shogslund, Tråvael, Vårgårcla, I{olmaluntl, GerdsColumbia,
Södr

a: lllullsjö, Ulricehamns trF, Fristad, Byttorp,

Mariedal,

Kronäng, Borås GIF, Borås AII{, Lirnntared, Svenljunga, Torestorp,
Hällingsjö.
Serieliommitt6n kommer att få många ni.itter att kträcka på fredag kväIl. Den sknll bl. a' la stä!!n!ng till IFK Tirlaholms oclr Irinuarps protestskrivelse angående wo-förfaralrtle i Norra resert'serien'

ilär Skara lännat rvo till Hio och tlär fljo i sin tur läurnat s'o {ill
Falköping.

Skulle VFF gå på tlen hårda litrjen att utesluta såväl Skara som

Hjo ur serien, betyder det att IFK Falköping, som iraft serieletlningen hela säsongen, tappar tlen till Skövde AIK. En onrtähning,

ttjo tas bort, meilför att
Falköpings 35 poäng reiluceras till 27, medan Skövtle AIK:s 34 ändras till 28. IFT( tappar alltså sin ledning...
där resultaten av mötena med Skara och

Men ilet kan mycket väl'tänkas att tlet inte blir hårda banitage fiån VFF-håll. Det har nämligen talåts om en elitgrupp för
resen'Iag nästa år och i ett såilant läge han ilet väl knappast bli tal
om ilegraderingar för något reservlag,..

t6lrc-61.

Båsse

10 minuter

svaret, där bl. a. Ejvind Josefsson
sal<nades, gjorde Sven-Olof Moberg

och Stig Gustavsson gott ifrån

sig

liksom målvakten Jan Claesson. De

främre linjerna hade

i

Ove Karl6n en

bra avslutare och han svarade för
båda må]en. Bra assistans hade han

av i första hand Halvar

åhörare till mötena än tidigarö i offensiven. Budskap i tal och sång har
framförts åv offensivledafön Yfigve
Lidström, pastor Göran Carlsson m.fl.
På torsdagskvällön fick åhöraina
höra den nye priisten i Börstig-Brisrisne, pestör Reidar Jahnsen, predika över ämnet "Jesus aliena". Han
sjöng även en norsk sång. I avslutningen sjöng och talade Yngve Lidgtröm om "tr'örsoningen". I löfdagsmötet predikarle pastör Lidström om

Johansson

|

I

i

för kvällens Predikån var
"IliBlmel eller helvetc".

I

Hemmalaget fick ställa UPP med
reserver för bl. a. Lennart Pettersson
och Älf Adamsson, vilket innebar att
Hasse Andersson spelade i fyrbacks-

Siets mötesveck4n i KiniarP
Det är nu bara en veoka kvår av
tidon för mötesoffensiv.en i Kinnarps
alissionghus, Det hålles möte i rnor*
gön, ongdag, då för'utom mötes-teamet Lidström o. Carlsson även en
grupp eångare från ÅsarP nedver-

.

linjen. Bäst i förwaret var Bengt
Hermansson och Per-Olof Gustavsson oeh på mittfältet bröt Roland

Moberg som vanligt, men hade föga
lycka i framspelningarna. I kedjan

kår. Näste rnöte blir sedan på ftedag
kväil. Torsdag är det VU'möte i rran-

sPe-

lig tid.

larnå och de som främst oroade Flo-

by-försvaret var Roger Andersson

och Thomas Pettersson med den sistnämnde som målskytt.
Slutarp tog ledningen i 30 minuten

ANBUD

efter en tilltrasstad situation framför
Floby-målet, där Thomas Pettersson
påpassligt var framme och petade in

nämnts 10 minuter in på andra halvleken på ett hårt skott i nättaket av
Ove Karl6n.

Charles Johansson,

tr'aiköPing;

skötte rättskipningen med säkerhet.

Geson

i

Stiftelsen Frökinds Hyresbostäder infordrar härmed enbual på
leverans av elalningsolja 1 till

stiftelsens fastigheter

i

Kinn.

arp-Slutarp. Beräknad årlig
förbrukning ca 20

m3.

Förseglade anbud, med omslåget märkt: "Anibud å el'tlnirigsolja", skall vara S'tiftelsen Frö-

kind5 Hyresbostäder, Box

2,

45 Slutanp, tillhanda senast
den 1 november 1969.
520

Vid en

vänskapsmatch På Gruveredsvallen i Mullsjö på lördagen mel-

lan nya div. IV-laget Mullsjö IF och
Kinnårps IF triumferade gästerna
I med 2-1 efter mål för KinnarP av
l "Blecka" Georgsson, båda fullträffar-

I na, samt
I qvist.

för Mullsjö av Pelle Blom-

En specialutställning

benämnd

"Kontorslandskap" pågår i veckan på
West Expo i Skara. Utställningen är
arrangerad av Kinnarps Kontorsmöbler AB, som visar möbler, och Kontorsservice i Skara, som står för kontorsmaskinerna. Specialutställningen
är inte främst avsedd !ör allmänheten utan för de fackrnän som besöker
expon. När en kurs i företagets ekonomiska planering häromdagen påbörjades på expon besåg ett 20-tal
av deltagarna kontorslandskapet,

I

i

Stiftolsen

Kinnarpsvinst

Intendent Jan Quasters vid en maskin i kontorslandskapet. En behän.
dig datamaskinliknande apparat i 20.000-kronorskiassen.

I

Ämnet

i

bertsson.

var det dålig kontakt emellan

I

de fem oförståndiga och föm förståndiga enligt liknelsen i Matt. 25.
Han ledde också allsårrg, sjöng solo
sami ävenså duett tillsammans med
mötesleåaren pasfor Göran Carlgson.
i Åsarps-trion glådde i söndagskvät: I
lens nröte de många åhörar:na möd I
vacker sång. Ett par pojkar acltom- |
f panjerade med el.org6l och.gitarr.

och Ove Rydberg samt Ingemar Her-

Vinstmålet kom som tidigare

Ko rutar sm,öb\er
uisar konterslarcd,sfuwp rctto-i4.

arps nrissionsbus har man kunnat
lionstatera en större tillslutning av

efter pausvilan.

Floby-elvan visade som vanligt upp
ett kultiverat spel med ansatser tili
många bra kombinationer. Snabbheten i aktionerna var påfallande i all
sJ'nnerhet vid kontringarna. I för-

blev det 1-1 då Ove Karl6n med en
välplacerad nick stäilde mål-Bengt
utan chans,

I

!

haft tle bästa chanscrna till målkänning och vilket de även hatle

bollen. Två miuter före Pausviian

E{.in re,arp

I

Eft€r 1-1 i paus skrevs slutsiffran till 1-2 efter tlet att gästerna

in

:

Under den andra veekan av ilen
evangeliska mötesoffensiven i Kinn' I

Slutarp förmådtle inte besegra
Floby i årets andra pokalmatclr
som spelatles på Tångavallen lör-

Såväl Kinnarps IF som Mullsjö IF har bcgärt att få spela i tler
norra gmppen, men mycket talar för att nykomlingarna från Mullsjö får finna sig i att spela i den sötlra gruppen.
Tänkbart är följande sammansiittning av de tre grupperna:

ken, Älvängen, Lilla Etlet, IFK Trollhättan, Vänersborg, \rargön,

t,aft0-61 '

ökatl tillelutning till
Kinnarps-offensiven

I

SLUTARP

rtlo-64.

Rum
I

med värme och wc, hyresledigt.

l'

Egen ingång. Tel. 331 06.
t:
Utställningen oulfattar 150 kvm och

åtskilliga möbelgrupper med tillhörande maskiner visas. En stor del av

de utställda produkterna kommer
ått visas på "Kontor, Data 69". i S:t

Erikshallen
oktober.

i Stockhoim den

23*30

Soeial information
vid möte i l{innarp
Fröhinds socialnämnd haile i samarbete meil Falköpings Sjukvårds-

Oförändrad Frökindsskatt
trots sYagt skatteutfall ? '4'o'&'

distritrcts Flemvårdscentral inb.iudit
lill infornrntiortsrnöte å Pensiotra-

tct, Kinnarp. Tlll mötet hade irtbjutlits hemhjälpsnämntlens ledarnöt,.r oeh supplennter, hemsama-

riter oeh hamvårdarlnna,

soeiall

närnndcls letlerni:iter, föresr;åndnr-

inna och flersoxål på Fröliindsgår-

den, samt

kommunallinmreren.

Så gott som samtliga hatle hörsam-

Kommunalnämnden

kr. för

1970.

pä2.A0.424

kr, I

9:50

ring$fonclen tas

i Flökind löreslår olörändrait ntdebitering

statsförslaget löruteättr att 100.000 kn ur skatteregleansprÄk. Uppstä [nlngen lår anses återhållsam, då

I

oföräntlrad utdebiterlng kunnat föreslås. Skattekralten ökade endast c:a
1,5 procent, vilket är den svagåste öknlngen på 5--.6 år.
Kommunalnämnden föreelår full-

rnäktige att anta ett anbud på

110.000

kr. från en firmå i Ulricehamn för
iribiudan. ttlA-bl.
utförande av 14tre dagvattenledtr{edverkånde var från Hemvårdsi Kinnarp och Slutarp. Betr.
centralen första distriktssköterskan ningar
fastigheternas bidrag tiU dagvattenföreståndare
RiisIngrid Gustavsson,
ledningår föreslår nämnden ett beto Jidmyr, kurator Il'is Eliasson och lopp om 1.(X)0 kr. att bakas in i andjstriktsskölerskrn Birgit Wiberg, slutningsavgiften för vatten och avfrån iandstinget konsulent Marianne lopp. Denna skulle därefter bli 3.500
Andersson, från sjukvårCsstyrelsen kr. för en enfamiljsvilla.
hjäipmedelskonsulent Inga LjungVldare begär nämnden fullmäktiges
ström.
uppdrag till kommittr6n för samlingsEfter cle olika inledningsanförande- lokalbygget att upprätta entreprenadna följde en livlig diskussion varvid handlingar och, infordra anbud..
rnåt

fiera dunkla frågor blev sakkunnigt

besvarade och missuppfattningar rättade. Bl.a. behandlades cle olika uppgifterna för dcrn som albetar inom
den öppna vårilen, med särskild be-

toning på de handiiiappade och deras
problem. Uppgift lämnades om, vilket var okänt för de flesta, att möjligheter finns att anlita handikapp-

villiet var.nägot som säkerligert
kornmel att tagzrs i anspråk i avsebuss,

värt större omfattning än tidigare.

Betoning lades också vid den upp-

söliande verksamheten, som ef teir
lagändring. blivit cn betl'dlilt angelägnare arbetsuppgift för socialnämnderna än vad som tidigare varit fallet. En intressant redogörelse lämna-

des nv h'iälpmedelskonsulenten

om

de olika hiälprneclel, ADL-redskåp,
som finns tillgängliga för de handikappades

hjälp till en

drägligare

livsföring.
Tacksägelsedagen

i

Kinneveds pastorats kyrkor
I alla helgedomarna påminde hösilöv o. skördealster om dagens karaktär. I Vårkumla kyrk4..förrättade pastor Jahnsen högmässan inför en stor menighet. Han predikade över dagens text
om "Tacksamhet". I Kinneved talade
firades

med högmässa och vesper.

kyrkoherde Andertson om "Förtröstan och tillbedjan". Kören under ledning av Margareta Thor sjöng gam-

Fullmäktige samrnanträder 28 oktober

-

EKlfAtl"HN
Sondas kl.
KINNÄRPS IF
Se

-

FI,OBY IDROTTSFöRENING

rclb -UI'

I alla statförslagen utgår man från
oförändrad utdebitering pr skattekrona, i Kinneved 75 öre, i Vårkumla 1 kr, t Börstig 80 öre och i Bris-

zisk 10-kronorssedel,

|

l

Kornmunalf ullmäktige

Även pastoratskyrkorådet har upp-

gjort förslag till åudget för

Pastor Y. Lidström talar, siunger och
spelar o'ch vidare medverkar pastor

Gijran Carlsson samt

Äsarpstrion

m.fl.

sammanträder

pasto-

i

Centralskolan,

Kinnarp, tisdagen den 28 okt.

teringen föreslåe oförändrad med 20, 1969 kl 19.00.
öre till pastorats- och B0 öre till
Budgetförslaget finnes tillprästlönekassan. I den senare inräk- |
nag ändock i enlighet med försam- | gängligt. på komm.kontoret.
lingsdelegerades tidigare direktiv ett
Or(lf.
lönetillägg till pastor Jahnsens lön
av 1.000 kr pr månad utöver det han i
erhåIler från kyrkofonden.
I

I

I

Skatten till kyrkan
hlir oförändrad
i Kinneveds pastorat
Ilinneveds kyrkoråd har haft sam-

manträde, bl.a. för att uppgöra budgetförslag för år 1970. I staten, som

balanserar på 102.661 kr, upptogs

kyrkväktarlön och reseanslag till

kyrkomusiker till 17.900. Bränsle och
brandförsäkring för kyrkan och Äxtorps församlingssal beräknas tilt
3.1ffi kr. För kyrkans prydande äskades

FRöKIND

j

På lördag-söndag hålles avslutningsmöten i Kinnarps Missionshus,

ett

anslag

för

anskaffande av

en violett skrud och för reparation

av kyrktrappans yttre, beräknat tlll
kr. För kyrkokören och barn.
kören begäres förhöjda anslag tlll
?.8@

?ff) resp. 300 kr. Änslag begärer för
en stillfilmprojektor med 600 kr. Till
kyrkans barntimmar, juniorverksamhet och ungdomsarbete beräknae
1.600 kr. Kassaförvaltarent arvode

kr, till Hjo folkhögskola (nybyggnad) 500 kr, Flämslätts utbyggnad
mellan kör och församling. Som post- 400 kr. Till reparation av Äxtonps
ludium framförde kören Praetorius församlingssal fonderas 3.000 kr, av"Gurl över oss förbarmar sig".
sättning till orgelfonden sker med
I Börstig hölls högtidspredikan av 2.000 kr. Till kyrkogårdens utvidgpastor Jahnsen. På kvällen firades i ning 38.000 kr. För detta senare arBlismerie vespergudstjänst efter en bete kommer ingenjör Robertsson,
ny "experimentordning" med pastor Lugnås, att på vårsidan utarbeta en

ning".
Goda koilekter upptogs till Svenska kvrkans Centralråd. I Kinneveds
ko'llekthåv återfanns bl.a. en schwei-

I

mene 1 kr.

zvho

första skiss.

I Vårkumla avsättes till renoveringsfond med tanke på nödvändig
reparation av kyrkan 5.000 kr, och
för parkeringsplats fonderas

1.500

kr.

I Börstig föreslås ett belopp av 1.700
kr till kyrkans barntimmar och ungdomens fostran.

Ny instruktion fiir

kvrkväktaren skulle utårbetas att ingå i ev. kommunalt avtal.
I Brismene slutligen mottogs en ny
minnesfond till Per och Äugusta Anderssons minne, vartill barnen Iämnad€ en grundplåt. Även där fick
ungdornskören ett mindre anslag som
uppmuntran.

-M.

Tomter
i Kinnarp
och Slutarp
Gullringshus disponeor ett ontol villqlomler i
ovonnömndq föiorter. Tomterno får bebyggos
med volfritt Gullringshus inom rqmen för byggn

predikan sjöngs psalmen "Med tacksam röst och tacksam sjäI" växelvis

berg, koralintroitus i'växelsång med
liturgen samt "Lova Herren, sol -och
måne" av Anders Frostenson. I sin
predikan samlade kyrkoherden tankarna kring dagens aftonsångstext
med ämne "Hos Gud är min fräle-

-

rats- och prästlönekassorna. Utdebi-

Kinnarps Missionshus

FtCIBY
Årg. 1970

{4.00

med Ulric Gunnarsson och Roland Moberg mot

malkyrkligt introitus, niofaldig ky- föreslås höjt till 1.000 kr.
Olika anslag på 2.750 kr inrymmer
rie och i stället för predikstolspsalm
"Prisen Herren" av J. Nyvall. Efter bl.a. anslag till stiftstinget på 1.200

Jahnsen som sjungande liturg. Ungdomskören under Evry Hanssons ledning sjöng "De mogna fälten Skäparen vill prisa" av Eva Norberg-Hag-

med

Driftbudgeten I det upprättatle statförslaget balanserar

odsnömndens besiö mrnelser.

Ts kontoki för ytterligore informqlioner
- och
pclsso också på irlt fitto på vårt nyo typhuseti stort ontql hus ott völio på:
.pogrsm! Hör finns
I-plonshus med "köllqre, vinkelhus, slultningshus,
köllorlösq hus
ollesommons i sforblock.

-

a
'l'r;n{f
i\ Gbrl,Irinqgsho$i
GUIIRINGS

Jönköpingskonforet, Vösho Storgcton 5

telefon 0361t.|8435
eller vår inspektör Jörgen Tilqnder
bosto dstelet on 0321 | 1 4426

z*o - 61.

IJlric Ifinnarpsskytt

i Flobyrnatchen" 1-0
.l/

Kinnarps IF och Floby IF avslutarle spelåret 1969 meil en vänskapsnatch som i den soligt sköna söntlagsefter'middagen lockade c:a 140talet åskåilare till Ekvallen. Matchen blev kanske inte alldeles vad man
väntat sig och tydligt är att I{innarpslaget är något slitet efter ett pressanrle spelår, Nu vann laget rättvist, men så knappt som 1-0, och det
var ett för Flobys del hedrande resultat.

Kinnarp kom med reklamerat 70Floby ställde upp med stort juniorårslag, d. v. s. l-årsfallet Ulric Gun- inslag * 4 man
och det blev en
narsson, från IFK Falköping, och Ro- demonstration av -klubbens fina återland Moberg från Slutarps IF, som växt och kanske oekså en bild av vad

hoppas på kortare

övergångstid.
anled-

väi ingen

sorn kan

bli lag

1970.

Sålunda visacles

lovande takter av Roger Ahlin och
ning att, så här i säsongslutet spela Staffan Olsson i stopperlinjen samt
ut för fullt men han visade dock Lennart Holm i främre linjen. Samtglimtar av sitt välkända kunnande, liga har dock tidigare gjort något
och svarade också för segermålet. "inhopp" i A-laget under det att TorMoberg har mer matchträning bakom björn Andersson gjorde .god debut.
sig, och var den som märktes mest Framträdande var eljest bröderna
I Kinnarpselvan med sin goda kapa- Claesson med Janne i mål och Rune
citet på mittfältet. Försvaret fick job- i anfallet. Halvar Johansson prövacles
ba hårt och här märktes mest Bertil med framgång i fyrbackslinjen.
Gunnarsson hade

Gustafsson, men

han liksom

Torstensson spelade

i

.överlitla för svåra för Kinnarp
överlida IK blev för svåra - för

IäIbesökt offensiv-avslutnins

Tord
Charles Johansson, Falköping, visahårdaste laget. de hur domarpipan kan göras "talan-

Som helhet fick laget inget "flyt" de" när den används på rätt

i

sätt.

spelet, som dock gav flera fina mål- Och det gjorde den i en måtch med
chanser av främst "Blecka" Georgs- påfallande många frisparkar.
aon och Kjeli Ahi.
FIåte

ztlto-64

i Kinnarp

'

Kinnarps BTK i söndagens final-

På söndagskväIlen avslutades den
mötesoffensiv som under tre vecl<or

match

pågått i Kinnarps missionshus. Visst
kunde tillslutningen ha varit bättre,
i varje fall av ortsborl men genom
att mötena har varit uppmärksammade av många från både nära och
fjärran liggande orter, har den trev-

Karlstedtssegrar men då

av stundens allvar, misslyckades to-

ningsmötet hade rekordtillslutning.
ning..

Gudsrikets kraft och välsignelse

har präglat varje möte och männi-

skor har med tacksamhet lyssnat till
sång och predikan, som med inspir.ation och värme har utförts av mötesteamet Yngve Lidström oeh Göran Carlsson. Den förre har svarat
för predikan samt sång och drag-

31-11, Ola Jarlsson-Nils Johansson
i -21, 72*2I, Kjell Karlsted-Jarl Johansson !2-2I, 25*23, 21-16, Uif
Kjeilström-Nils Johansson 12*21,
18-21, Ola Jarlsson-Itrban Lindroth 11-21, 15*21, Kielt Karlstedt-

spelsmusik. Församlingens pastor

Nils Johansson 75*Zl, 12-21.

också

zsla-(fl.

sjungit oeh vittnat. &rånea av mö-

tesbesökarna har också iwigt engagerat sig i bönen. Små sånggrupner

från Äsarp har vid några tillfällen
svarat för sång och musik. Vad gäller det ekonomiska har möteskollekterna varit bra, sammanlagt ca 1.400

Offerstund

Nu på

kassan.

*

MÅNDAG KI. 19.30 "4 EVANGELISKA. MÄNDAGS.
KVÄLLAR" börjar. Evangelie'gruppen Fa'
lan medv. Sång - musik - vittnesbörtl.

Vid båda tillfällena medv. past. G. Carlsson.

alla

väIkomna!

zi/to -ut.

tI

kronor.

Utöver offentliga möten har det
hållits sångstunder på någon intlustri samt på Frökindsgården. Likaså
har det varit några barn- och ung-

Kinneveds Jakf,vårdsföreling
har möte nå Pensionatet i Kinnarn

l"er lordq
Flra evangeliska
i Slutarp
i Slutarps

Kinnarp

i

söndags hade samlat 159 startande, som gick runt den cirka 2,5 km.
långa banan. Två tolvor, tre elvor
och åtta tior har axrangörerna hittat.

fredageu den 31 oht"

Rätt rad hade följande utseende:

Start vitl Frökindsgården

2x!

27x t2z

221

Skiijefrågan som var insättarbehå1lningen i Sparbanken i Faiköping den

3LiL2 1968 skulle besvaras

med

203.167.878:3L

12 rätt: 1. Svante Cårlsson, Asp-

ängsvägen 32, Falköping (54.000.000),

2. Arthur Grahn, Nagiarp, Kinnarp
37.000.000).

11 rätt: 3.

B.

Fällström, Sigurgl

Kochsgatan 8, Falköping
4. Johanna M}'rin, Frejagatan 13 A,
Falköping 06.000.000) 5. Rut Carlsson,
Aspängw. 32, Falköping (453.000.000).
De tre första hår pris att hämta på
Sparbankens huvudkontor i Falkö(%.000.000),

ping.

Natt-orientering
kl

19.30-20.30.

VlD MÄLET:
UNDERHÅILNING . TEATER . SPEX TILL 1"OOO:
Skaraborgs l$To-distr.

I

måndagskvällar

Avslutningsmöten
i Kinnarps

Den mötesserie som under några
måndagskvällar på hösten brukar
pågå

I

.

missiorrshus påbör-

jas nu på måndag kväIl. Den
välkända evangelistgruppen

nu
Falan

Missionshus

medverkar då med sång, musik och
vittnesbörd. I övrigt medverkar för-

LöBDAG

Meilv. av past. G. Carlsson
m. fl., i någo't möte sjunger
Åsarpstrion.
Tag vara på dessa sista

:

til]'

fällen! VÄLKOMNA!

SLUTARPS IF
håller allmänt sammanträile

torsdagen den 30 oktober kl.
19.00 i Samlingssalen, Frökinds
Hyresibostäder.

OCh SöNDAG

kl. 19.30 pa,st. Y. Litlström
talar, sjunger och spe ar.

samlingens pastor.
I morgon, söndag, håiles som framgick av notis i förra numret en offerstund för byggnadskassan, då f,

{OOöOa(fOCaOOa

Familierally

EDg:nyf]

la oeh nya andliga sånger. Pastor
Göran Carlsson är mötesledare.
zrlto-b4.

domsmöten.

spelar,

i

missionshus

Skövde, vid en offerstund för b,yggnadskassan i Slutarps missionshus.
Med sång och musil medverkar Åsarps-trion, som vackert och med ungdomlig hänförelse sjunger håde gam-

distriktsförest. pastor Nils Engrryr
talar och Äsarps-trion sjunger och

Sparbankens familjepromenad

I Slutarps

UK

söndag efterrniddag pred,i*

t, distriktsförest..Ilils

kar.

Slutarps missionshus
KI. 15 Past. Nil's Engmyr, Skövile. Sång o.
musrk av Åsarps-trion. Offer för byggnatls'

Ulf Kjell-

iait, kunde överlida IK slutligen
tzinna klart och fullt rättvist med
5*2. I segrarlaget lade man speciellt
märke till 43-åriee Nils Johanssons
mycket säkra spel, vilket gav tle
Klara segrar.
Resultat: Uif Kjellström*Jarl Johansson 11*-21, 21-16, 11-21, Kjell
Karlstedt-Urban Lindroth 27--.77.

ROKIIID
* SöNDAG

VBTF-tuinerineen för ktubb-

ström ocb Ola Jarlsson med okoncentrerat spel, kanske ailtför tagna

liga och ändamålsenliga gudstjänstlokalen ofta varit välfvlld. Avsiut-

har varit mötesledare samt

i

lag ur div. V och VL Tack vare
Kjell Karlstedts som vanligt säkra
och stundtals cleganta spel var inledningen jämn med 2-2. efter två

I

]I

Kyrkofultrmäktige
i Kinneved
kallas a,tt sammanträda i Centralskol'an, Kinnarp, torsclagen

Ärende: Ev. sammanläggning rlll den 30 oktober 1969 kl 19.00.
av Kinnarps o. Slutarps idrotts- il Bmdgetförslaget håiles tillgän gföreningar.
,ltl Iigt hos ordföranclen t.o.m. sam-

oocacaot

manträdesalagen.

Ortlf.

Kinneveds pastorat
Församlingsilelegeratlo kallas
sammanträde i CentralskoIan, Kinnarrp, onsdag 29 oktober
1969 k:t. 19.00.

till

Budgetförslag för 1970 finns
tillgängliga å pastorsexpeditionen.

?.a/w'M.

Orilf.

Fwllwaäktige godl6#wd,e irnfre
Frökirudsho st iÅ,d,ers bok sl,wt
# "{ ör r&wrÅ,rw, d, fu m ree, {w,wt&&,Esfu,w tr #

Stiftelsen l'rökind'rbcstäders bokslut och årsberättelse för förra året goclkändes into av
F'rölEincls hornmun&lful!rciiktiqö viitr tisdrrgen.q samrnanträde. Anledningen till det uteblivna
goCkånnandet var att under"skottet frål tidigare år öhat m:cl 6.400 kr och att tlet balanseracle underskottet uppgick titl sarnnrsin!ågt 19.752. I debatton framkom bl.a. ait underskot4,4to &t tet kornmit som en chock fiir stif':elsens st1'relse.
Orsåken till underskottet står att utom pannrum och förråd en mindre cineina måste man h;illa på. De
finna i att man bytt konslllont för' snrnL:ngsloiial, foyer och toaletier. I 13.0{10 kr ställdes tiU f ullmäi{tigel
bokslu+et.

Drin'id hade ränttpo"ter

år'et nåirmast före

da. Ändringar håd.

nlats för 1t0--100 nar'.o1er. T]tanför
planeras för 60-tgllt- parkeringsplatser. Evggnaden kläs utrräncligt

till

mad fasadtegel.
Hälften av kostnaderna måste finansier"as av komm'.tnen. Ste.tons Slutarps missionshus
Vid offentligt möte på söndagefternämnd för samlingslol.:ller och srm2pl1a{crlpn.lol hnr fjir. övrrgt til!- micldagen insamlades ett offer för
stvrlit sliatfrf!nnnsiering. Kommunal- byggradskassan, vilket blev ilrygt 200
nämnd-en fick i rinrdrag att upnriitta kr. F. disiriktsförest. past. Nils Engfinansierinqsplån och infordta anbud, myr predikåde. Flera sånger sjöngs

kt har tagits ur sl<atte- n5rnnrlen [iir urredni"g. An;Sknine- lodi till en av sångerna.
På måndagskvälien hölls det försrcqlorirrsslon,le'r för art hullqrten årnå vår rle fijr-ri:i i kommunen och
grannliom- ta mötet i serien "Evangeliska månman nåtalade i rl,:a
ijyllf rrr'1r.'lt3spt slr:rll gå ihon.
",, betalar ut dagskvällar".. Evangelie-gruppen Fa,- B'rdgeten är föga renlisti"k. Frij- mlrnerna, t-ex. Redväg,
lan siöng och vittnade. Ing-Britt
kinds koramun föredrar ert köra hu- birirag.
Yrlroskrrlskomrnitrin hade bcsär't Niissorr sjöng en solosång samt vittvudst i buslren i stärlct för att "siltta
len.10n.000

flamåt. ansåg hr C:.rsfrt'qron, som re- entlediqande fr'ån sina uundrag, rrilserverarlc sig rnot böshrtet att r:od- kfit tillsh'r1{+es. Bvggnaclsniimnclons
om ett anslag Då 10.000
liänna sia+en och skattssstsen 9,50
- f:arnställning
lir för utredning och upnr:j^ttande av
d.r'.s. oi;iriirdrad.
nrincinförslag till rifb"gqnad av av-

1.000 kr för darvatf^nledning
[n annan fråga, sorn r'ållade debait, r'ar fastigheternas avgift för

degvatl;enler.lningnr. g1'g:'nadslämnden hade stannat vid ?00 kr men

konmunarnämnden ökade på till
!.010 kr. Benct Samuelsson ansåg att
1.0C0 kr var för m.,'cket och han fick

nacle. Vidare avlades vittnesbörd av
Valborg Johansson. Ing,Britt Nilsson
och Kerstin Adolfsson sjöng en duett-

sång och den scnare avlade ett vittnr:sbörd. Hela gruppen sjöng flera
lorrrsren!n gsverket bif ö11s.
sånger. Gruppens medverkan leddes
Irrrllrliiktige antoq oclrtå anbud för av Folke Pettersson. För det iniedutförandet av yttre dagvåttenled- ningsord svarade pastor Göran Carisningar i Siutarp och Kinnarp. Snm son, så också i söndagens möte,
entrerreniir antogs AB Ignell-< GrävPå måntlagen efter allheigonamasl<iner. Iliricehamn. Anbudssumrnan är 110.000 kr'.
prrsglsdslilpnclens begäran att få
ntföra en ijlrglfoygqnad av pnmnslatjon rrid ny bergborad vattentälit,
lägga ner matarleCninq, elkabel m.m.

många svmnatisörer för sin in-ctäll- i clcbatten. Kommunalnämnden hade ockeå ett andrahandsförslag
5C0 kr. Hr'] Gustav Glistavsson och för 17.5C0 kr bifÄl]s. EvssnadsnämnRenr;t I{icllström ansåq att tomtpf i- rlens avtal mecl ägarna till Kinneved
set i stället skulle höias, förslagsvis Itvrkegå"den 1:4 betr. kiirr av ett
jordområde för aft användas till,
till fyra kronor.
goCkänDet blev vofering och trots "biUig- | nnmpstation för vattentäkt goCkändos.
heislinjens" övorlre i del:n{irn sluta- | des.
de voteli'rgen med seger fö' l<omrqu- j Brandstyrclsen
Rrandstvrt:lsetr beviljades
heviliades plt
ett an__-;.-;'_,.
20C0 ]<r
..Pr--.^-_*-,
olienalnämn,lens förslag nå :1.000 kr. Vo- lsiag
.* -"""
" -"-för rrprrrättacl
-,J.i
t"'..s nä
Brandstl'relsens
ringssiffrorna val 13--9.
13--9.
skyddsorsanisation. Brandstl'relseng
teringssiffrorna
I skycldsorgani.^ation.
I hemställan om gocltännandr av överNei till SlS-bibliotrk
I enskommelse med Karl-Elik Elil<sBrismrne SI,S-bibliotek hadebegärt lson, Vårkumla Backgården 4:4 betr.
anslaq fö; 1070 nå 250 kr:. Emellertid I mark för brandresen'oar bifölls.

ning

|

I
I

-,_

barnkören, predikan av kyrkoherden.

BöRSTIG: sång (solo och hör),
predikan av pastor Jahnsen.

KINNARPS
MISSIOI{SHUS

hållas och frarnståillningen
av principiella skäl. :.

avsiogs

Leliskolan driijer.
I strten siocl crr ar--"n1"g,,

i:ra på

13.000

kr för

lekskoleverksamhet i

kostnacler"tunför
kornmuncn.

Emellertid har'le fr'ågan tidigale bor<l-

Samlingrlokaleu

iagts i kommunalnämnden och clärEn samlingslokal skall byggas i för finns
ännu inte eti beslut i ärendet
Iiinnarp och byggnadsnämndens oräf. Detta stred mot f ormerna, tycl;te
Elof Rehn presenterade en ny ritning fu1lmäktige och remitterade fr'ågan
över den planerade byggnaden. Den tillbalia till nämnden. Något emot
är hostnadsheräknad til] i runt tal loksliola hade man inte nren prin-

kr. I)riften kommer att

kosta

kr. I källarplanet finns för-

SöNDAG 19.30 Evangeliskt
[röte Göran Carlsson m. fl.
Sång o. vittnesbörd.

Välkomna!

Mirrneegutlsi.iänster +ll9- 61 '
f I(inneveds och Börstigs k-vrkor
håiIs i morgon kväIl minnesguclstjänster'tiii cle avlidnas minne' I Kinneveds kyrka pred.ihar kyrkoherde

Andelssotr, vid orgain t.iälrstgör

Cathrine Runesson och .iidare :ned-

verkar kvrkokören och

br1't]ktrre;r.

I

Eörstig pre:1il;ar llåstor Jehlissl ocil
även här blir det sång, solo ocn kör.

helgen medverkar sångarpastorn Jan
Gustnvsson i det andra mötet i se-

rien. Han talar, sjunger solo

samt

duett tillsammans med Göran Carlsson, som blir mötesledare. Jan Gustavsson medverkar också i det juniclmöte som hå.lles en timme före
'lat

nffonilioq

mÄfpf

fiinnarps rni$sionshus
På söntlag kväl1 hålles ett evanqe-

liskt niöte. Då medverkar pastor Gö-

ran Carlsson m.fl. med sång och vittnesbörd. Allmänheten inbjudes.

a\o

-AL'

TNGET SAE6GÄHiEffiffi
S{-,UTARP. KtrIruNÅRP

1

I

rnsfrg Il!1]t-'o5l(tigA -- snm gick nå
(]r;slsv Qqr5fsvssons lin-ie '- att tidnunkten tör anslaasärk.3!'rdon sk"lll

de avlidnas minne

KII\d}{EVED : orgeimusik (Cathrine Runesson), kyrkokören,

ffiOK!HE}

skrll

19.30

rninnesgudstiiinster

iörIo;andr'.

våningspianet inrlzms en sföi're fover.

av en flicli-trio från Åsarp. De
tal<t, sade hr Gr.l"tavsson. Inqa ar'ackompanjeracles på oigei och gitar
Brilrag till bmnnar
sättringer ti!1 fonder har gi611s. ttt^,1
Ett nar ansiihn:ngar om bidrae till av Roland Johansson, Äsarp, re-<p.
ttntantaq för ett anslag för ofört tserlrln utgifter. l\,Ian har inte tsqit kostnader för d'!unborre4e r:aiten- Mats Ohlsson, Falköping. Den semed finansierinsen av samlingsl.cl<a- trrunnqr remitterades till kommunal- nare hade författat text och satt me-

2tr.000

k].

stuclieföretagits så art verksamhet samt en gtöne ].okal med

kusricn raen hl Gr-rgtav Gilstavs"on
frirkla-arle fiil sin dol att hån betraktrde budqeten son: mi'r:kct svag.
- Man tvclis inte haft något annaf
rnål iin att behilla skattesatsen in-

c:a

Alla Helgons clag (lördag 1/11)

blivit feiaktigt för- kök, lokaler för bibliotelr och

stvrelsens och revisorernas blrättelser inte stiimde överens rilrtigt.
Flrllm:il!{:iile boslöt låta frågan vila
tills revisororna -"ert det reviderade.
slrtteiltiga bolislutet.
Stnte;r föranledCc ing',:n liingre dis-

400.000

KINNEVEDS och
BÖRSTIGS' KYRI{OR

Slutarps och Kinnarps idrottsföreningar homrner inte
att Eå san'rlltan i år. Det beslutet tattades i går ln'åll näl
ruedieru&ar ur bäda förenirlgarna, på var sina håll hiill
salnrnant!:ädeu, f,let hancllacle i båda fa'llen om rlär'a !1og
nattplena innau besl'at kunile fattas. Eriila förearingarna
l<unde glädlja sig åt stor uppsluthing från medlemmarnas
sida
ett 30-tal såväl i Slutarp som Kinnarp ciiskuterado
iivligt- frågan om ett samgående.
Kinnarp s,a tlll sist så hår: oftersom vi komrnit låugt
rlleal plan;ringen av säsongen tr9?0 anser vi det lämpiigt
att frågan vilar till hösten 19?0 för at'ft ätet tas upp då'
Och i Slutarp fann man å,tt frågan oln ett' samgående
t<ommit för snabbt. Den är inte tillräckligt genomarbetad,
varför vi vill lugna oss tills vidare'
Nej-svar från båtla håll, rnen en intressant diskussions'
afton haile i alla fall var oeh en på sitt' håll enligt vatl 1-T
erfor vid de nattliga telofonsamtal som nådde oss.

Båsse.

I

Frökiwds Mwsihk\wbh spe{,ur upp . ..

i

prasrsAND

I för

vävning

fr.

1:?5 Pr kg.

STÅLNYLONVARP
12:- pr kg'
På torget lördag säljes

PLASTMÄTTOR
Stor sortering.

G. C,4RISSON
KrogstorP, SlutarP

$lu-gq. rel' 332 98
tt:rjili
t::.:t!:i
t:rt:ti:i

'!.aittit:.

li.jti.:.

Ska man ha något roligt så får man ordna det själv, resonerar man i Frökincls m.usikt{tulib, som framför allt

gått in f ör gammeldansen

Att

vVro-

h.

för gammalclans är i gångcn ktubben spelade för publik
stigande framgår inte minst av de var i rnars i år', rillren sedan uppremånga annonserna beträffande till- pats en gång varje mänad. iVlan har,
intresset

ställningar av detta siäg. Flera mu- åtrninstone hittills. hållit sig inom en
sikklubbar har ju cckså inriktat sig viss gräns. publiken har bestått av
på musik ev detta slag.
säi'slrilt inb judna. Gruuclsvftet har

I I(innarp har sedan förra

en eldsjäl när det gäller musik av

rar sitt dragspel. övriga medlemmar
från starten är Gunnar Karlsson,

son, Slutarp, och Hernfrid Millton,

tillkommif Ber-

tii l)ngdahl, Slutarp, Carl Tornemar,

Börstig, Gustav Antonsson, Luttra,
Nils Gustavsson, Falköping, och Emanuel Classon, Åsarp.
Motivet till att vi startade ver
att- vi resoneracle som så, att ska rnan
ha något roligt när man kammcr upp

får rnan

or<ina det

själv, säger John Karlsson, och
satte

vi igång med träningen.

ning. Gåvor och paket mottages
med tacksamhet.

.

Rötla Korssyföreningen

så

?aöiooatoaoaoooarolt
a

i?
i
?

ti
i

it

Beg. bra
m'l

bilar I

riENåuLT ro, 2.Boo
opEL REKoRD 1900, 2.000 mil

oPEL KADETT Coup6, 4.800 mil
VW 1500, ny motor, 9.500 mit

vor,vo
vor,vo

'PEL

DUErr
amazoN

RnKoRD,4

I

Pastor Reidar Jansen, Börstig,
medv. med tal och sång. Körsång av Kinnevecis kyrkokör.
Kaffeservering. Lotteridrag-

John Karlsson böriacle spela när
han var 6 år, slutade riär han var
20 men började på nytt vicl 4b. Första

i

I

I

ti:alskolan, Kinnarp, onsd, den 12
nov. kl. 19.00.

Slutarp, Tage Ilerman, Kinnarp, Torbjörn övergård, d:o, Gösta Anders-

mcgen ålCer, så

I

KINNEVED
Syauktion
anordnas i Cen-

detta slag och virtousmässigt hante-

i

|

hösten

funnits en sådan klubb, viiken kaliar
sig Frökinds Musikklubb. Bildandet
skedde närmare bestämt den 9 sentember förra aret. Initiativtrga"e lrär
John Karlsson, I(innarp, vilken är

Stenstorp. Senare har

I

1e61. a
'1962
,

d.

Provkör Renault

1969
i
1969 ö
196? t
1965 a
1e61 3

6

i

i
3

i 6 Bit & Motor AB i

varit att bibehålla octr
verlilig gammalclans som

återuppiiva
potXa,-tram_

bo, schottis och våls, men för att till_

Ii

i,
|

r

man i
ll:T'l:l|t.j"^,9"::1y..t",",r'ar.
aven
inriktat sig på foxtrot och nå_ |I

go1 elqirka

tane-o'

-

-

._

__:

BrK komKorpbordtennis i Kinnarp.
' f'^T":ft
mer alt stai'ta en

korpserie för lag i bordtennis. Alla icke aktiva spelare är
välkomna. Pris per lag 15 kr. Anmälan senast 10 nor.'. tiil
Bosse Ivarssoir, tet. 330 68.
På måndag spelas en ind.
handicapturnering. Anmälan- vid start kl 18.30 i KinnI{innarps BTK
arps skola. ZrrtO-ffi.

8{rea€ur$- och !ösöreauktion
kommer att hållas lördagen den 15 uovenrber 1969 kl.
10.00, då lantbr. Olof Torstensson, Backgården, Slutarp,
tel. 0515/333 23 på grund av upphörandet med jordbru,
ket, låter fönsälja:

Nötkreatur: 23 st. ungdjur varav 1? st. stutar I_2 å,t,
tjurar 7-10 mån. .samt 2 st. kvigor g mån.
Svin: 8 st. modersuggor vårav 1 st. med grisar samt
6 st. bet. ungsuggor. Hälsokontrollerade.
hlaskiner och redskap: tra,ktor Ferguson MF 6b 196A
års, Mc Cormick International B-Zb} f*g5g ars med front_
lastare, högrep, gödselgrep, jordskopa, plog överums
Delfin junior 2 skär 14" helautomatisk, lOspress Vety
2 år, slåtterskära 6'IH, sidoräfsa JX', traktorråfsa nOgtå,
såmaskin Helise skivbill. 19 automailyft, Rögle kulår_.
hatv 22 p., fjäderharv 1b p., spadrullharv Sampo 270,
ringväll 69 ring., stallgödselspridare Cecar Combi, konstgödselspridare Skjold, lättharv Rögle 100 p. hydraul,
gummihiulsvagn med flak, skördetröska BM a; meå iract,
traktorbindare IH S-T LT, sch,aktblad hydraul, lastbrygga, pota.tisupptagare, säcklastare hydraul, t<apsåg, siip4 st.

sten, ei. djurklippningsmaskin Ekonom, Alfasax, oljetank,
varmvattenberedare B0 1., snökedjor, värmelampor, värp_
reden, transp.-fl., mjölkmaskinspump, hisslänkär, stängselpåiar., hässjestör, vai.tenkar, något virke m.m., m.m.

Loginventarier: el. motor 15. hkr, Asea, spannmålsski"uv PM 8 m., tröskverk Arentorp, halmfläkt Rehoril
3,

ha]qlack Rekord, gröpkvarn Nirvana, agnfläkt m. rOr,
gripklo, fläktrör, magasinskärra, spannmålssäcl<ar m.m.
Ett
hö.
TiU säkre kända köpare lämnas 6 mån. kredit mot
ä,ganderättsförbehåtl. övriga villkor vid auktionens början.

3
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Storgatan 72-74, Fa,lköping,

05t5t123 48, 153 48

1',

U*g Kim*#frsho tre$å&edödad
Fa$åcöpixegsfiru omqåctlm? på EB
26-årige möbelsrrickaren Stig-Åke Brodd shadades på lördagsrnorgonen till tlöds vid en
trafikolycka en kilometer från hernmet i Slutarp. I en slngololycka pfl D 3 dödades fru Kariu
lVallin, 5? år, Falköping, och i eu svår möteslirock någla km. väster om Dals lld skadlades
f. ör'erbanrnä:itaren Karl Bergström, .Alingsi|s, tidigare Falhöpiug, så allvarligt att han scnare avled på Vänersborgs lasarett. Samtliga olyctrror lrånde på lörclagon. Stig-Äke ltrodd
var tillsammans med en några år .yngre broder på väg till Udevaila näl olyckan inträffade.

Brodern, som medföljde som passagerare, skadades lått.
Olyckan häncle när de på vägen hiulspar, vareftel den gick mot stöd- | Stig-Äke llrocld var Kiruarpsbo

[Jng Kinnarpsbo...
Forts. från sidan 3

ter skolgång vid möbelfäbrlken i

Slutarp oph var sedan 1961 böbelshic,
kare vid Ilinnarps Konto$möbler.
Han var vid sin bortgång sekr. i

Kinnarps IF:s idrottsgektion samt lagledare för B-Iaget i fotbotl. Han vår

sekr. i NTO-avdelningen i Kinnarp
för avdelningens ung-

6amt rådgivare
se-

donsgrupp, På

sin arbetsplats var

mellan Slutarp och Mönarp fick möte benet och skars upp.
I dan födseln och var trots sin ungdom han kontaktman för fackföreningen,
med en s. k. griivtraktor med lastapBilen slog därefter mot skopan på | - Z0 år * flitigt anlitad för olika Sv. Träindustriarbetarförburidet.
parat fram och grävaggregat bak. grävarmen med sådan kralt att den I uppgifter i förenrngslivet och för
Den omkomne sörjes av fördldrar,
Stödbenen stack ut c:a 30 cm. vid si- välte. Brodd slungades ur och ham' I fackliga ändamåI. Iian anställcies ef- snickare Gottfrid Brodd och hans
dan av hjulen.
na(le under l)ilon.
Forts. på sistå sid.
maka, samt en broder.
I

Enligt polisen hade traktorn, som
kom från Mönarpshållet, ingen marl<ering som visade hur bred den var.
Sannolikt uppmärksammacle Brodd i
halvskymningen och regndiset inte
fordcnets verkliga bredd. Bilen törnade mot ett av traktorns dubbla bakSlutarps nriss;onshus

I

måndags

vln'61.

kväil hölls det åndra

mötct i serien "Evangeliska mån-

dagsirvällar" i Slutarps missionshus.
De församiarle fick då lyssna till
sång och tal av pastor Jan Gustavs-

son, Valnhern.

S-vauktion

KINNEVED
Kinuanps NTO-b b,liotek hål"
les öppet. för alirnänheten i Sör-

by skola fr. o. m. ikväIl och
kl. 16.30--

s,edan varje tisdag
20.00. VÄLKOMNAI

tth-b4.

NTO

Göran
Carlsscn. Dessförinnan sjöng Jan
Gustavsson en solosång. Göran Carls-

cit prr dueit:rånger.
I morgon, söndag, h{lles i Slutarps
rnisr;on:hus r tt möte för hela- tärniii:n. Gldst;änsten blir på söndagsskolt;d och i den medverkar sr:kb:'-,:rn, li;r.:ina och G. Carlsson.
P"i månCa3 kväll medverkar t

"Er.::ngelisii månclagskvåIl,, pastor S.

lJ'.,)erg och llybergs-teamet, Stenstorp, lred sång, musik och tal. Det-

*lu

-h.

Slutarps missionshus
I Slutarps Missionshus är det på
Allholgonahelgen i Kinneveds pasmåndag evangelisk måndagskväll med
torats kyrko?
priiglades av mycken stillhet och hös- predikan av kornminister Stig Luttertid, som den hårda stormen inte mä[- mdrk och medverkan av Äsarp
sångare och pastor Göran Carlsson,
tade rubba.

mediemmår samlas viil
Kinneveds kyrka måndagen den 17 nov. kl 72;.4|

för a'tt följa kamraten
Stig-Åke Brodil

till

hans sista vila.

lf

'

SLUTARPS HAI{DELSTRÄDGÅNN

börjar blomlörsäljningen i Kinnarp nu
på fredag aid Br., Larsson ItI. IS-IZ.

SLUTARPS MISSIO]TSTIUS

*

SöNDAG 9.45 F.amiljegudstjänst, ssk-barnen, tärarna.

*

MÅNDAG 19.30 past. Sven Nyborg och Nybergsteamet, Stenstorp. Sång - Musik - Tal.

G. Carlsson.

VÄLKOMNA!

et..
ta
t/rt-64.

sången". Tillsammans med köreu ut_
De uppgjorda förslagen till budget
förde han "Den stora vita här', som för 1970 genomgicks och kommenteväxelsång och sjöng därjämte olika rades. För pastoråtskåssan fastställdee
solopadier. En stor menighet hade en utdebitering på 20 öre per skatte$amiats.
krona och för prästlönekassan 30 öre
i Liksom i Börstig hade på Kinneskattekrona. Från
' veds kyrkogård traditionsenligt lyk_
förelåg ett förslag, att
I tor
på
de bortgångnas gravår. för plantering för att avskä}ma tiid_satts
j 5l*L"n
där fyltJ fiti sista" prats. selstaden, ett plank skulle uppsättas.
Som sed"-år
är, utformades gudstjänsten
Från kyrkostämman i Börstig föreI
en minnes- och musikgudstjänst. låg en skrivelse om enträgen vädjan
I 1om
i Catarina Runesson, nu ulusikstude- till främst domkapitlet och biskopen
I rande i Göteborg, bidrog på ett syn- att söka påskynda ärendet rörande
I nerligen förtjänstfullt sätt med ett pastor Reidar Jahnsens fördrdnande I
par orgelsoli, ett av Max Reger ',Weir Börstig och Brismene församlingar.
i
I weiss wie nahe mir mein Unde,, och
De delegerade utsåg hr O. Westersist Bachs Partita över "O Gott, Du mark till diakoniråd för en tid av 5
Gott so fromrn'. Både kyrko- o. barn- år. Kyrkvärd Carl-Johan Holm valkören gjorde fina insatser. Efter in- des till suppleant, Man godkände
ledningspsalmen "O Gud, för de trosvidtagits för
nå.ma.rtyrer" och galnmalkyrklig ln_ också de åtgärder, somprästgård.
troitus-sjöng kören under Margäreta reparation av Börstigs
Thors ledning Daniel Olsons ',Sorlet Kyrkofullmäktige
har dött" tiil text av Olov Hartmau
Kyrkofullmäktige I Kinneved har
och Mozarts "Ave. vetum corpus. Ef- beslutat bifalla ett anslag på 3.500 kr
ter textläsning från altaret och Irarn_ för bl.a. automatisk kistsänkningsapkörens sång till toner av Bo Ramvi- paratur samt en reparation av kyrkken "Johannes fick se Lammet,, tala_ trappans exteriör. I anslag tilt köde hlökoherden rned aftonsångstex, rerna beviljades kyrkokören 700 kr
ten som grundval över ,'Ave ierum och barnkören 300 kr. Titl Hjo folkcorpus", varpå löljde minnesord över högskola anslogs
500 kr. Utdebitede i Kinneved oeh Vårkumla sedan ringen för nästa år fastställdes
tilt
föt.rå allhetgonatiden avlidna, L2 till
öre per
75

antalet.

MISSIONSIIUS

'

hI 19.30 Eaangelisk måndagskt;äil

Komm. STIG LUITDRMABK predikar. Medv. av Åsarps
msf,:s sångare ooh pastor G. Carlsson. VÄLKOMNA!

t5/u-6't.

skattekrona.

En redogörelse lämnades för Stif-

.Efter altartjänst sjöng barnen ',Tijl telsen Kinneveds församlingshems
ekonomiska stäilning, där slutsumman för dagen är 56.904:60 kr. I ka-

srst nar vi hå levat" av D. Oison, därefter Iyssnade menigheten till ',Ljuvlig är Guds helgon$ vila" av V. Söderholm., solosång av Margareta Thor.

samt körsakerna ',Ack, bliv hos

Måndag

Pastoratsilelegeracle

De delegerade i Kinneveds pastorat har haft sammanträde. OrdföranPastor Jahnsen, som haft hösrnäs- de var kyrkoherde Henning Anderssor i N. Åsarp och Kölaby, talaå-e vitl son med kamrer E. Gustavsson som
aftonsången i Börstig om '.Den nya sekreterare.

Kinnarps lF:s

möie.

SLUTARPS

ROKSHD

över ämnet "saiighet och evighet,'.

ta rnöte räl<nas också som junior-

ALLA

dragning.

I Vårkumla kyrka inleddes dagen
med högmässa och nattvardsgång.
Kyrkoherde Andersson predikade

Mötet inledCes av: pastor

son och Jan Gustavsson sjöng också

Syauktion anordnas av B,öda l{orsi.
syföreningen i Centralskolan i Kinnarp i morgonr onsdag. pastor Reidar
Jahnsen tnedg€rkar med tal och såns
och vidare blir dpt sång av Kinnel
veds kyrkokör, servering och lotteri-

oss.

o Jesu Krist" av ,L Staden och ,'Sänd
Hetre, dina ängiar ut,, (slutkörerr ur
Johaqnespassionen). Allra sist avslu-

tadgs gudstjänsten före posflucliet
ry_ed att kör och försarnling växelvis
sjörrg olika verser av psajmen

melen,

i

himmelen".

"I him.

pitalbudgeten upptogs som fondering
för ky'rkogårdsutredningen 38.000 kr,
till reparation av Axtorps försam-

lingssal 3.000
2.000 kr.

kr och till

orgelfonden

riltt_64

Lurade pojkar i Slutarp
på tält, sovsäck, radio

fick

$lutarp$

Spelarträff månd. den 17 nov. kl 19'00 i Samlingssalen.
Samtliga A-, B-, pojk- och knattelagsspelare uppmanas
infinna sig.

anstaltsbehandling

ÅRSMöTE fredagen den 21 nov. lil 19.30 i Samlingr-rsalen.
Ärenden, stadgeenliga. * Årsfest i Grolanda bygdegård
lördagen den 29 nov. kl 19.00. Sup6biljetter till ett pris av
18:- kr torde beställas senast den 25 nov. hos Mats Andersson, te'l. 332 66 och Hilding Moberg, tel. 331 83.

För att bl. a. ha frånlurat två Slutarpspojkar tält, sovsäck
oeh railio sarnt ha varit med om att genom inbrott stjäIa
18 baskar öl i ett bryggerinederlag i Falköping dörnde,s i
tisilags en ?A-fuig yngling till skydrtstillsyn kombinerad med
anstaltsirehandling av häradsrätten i Falköping. Han ha.r
suttit hiiktad den senaste tiden och saknade dessförinnan
fast bostail. Samttiga brott han ilömdes för har på något
sätt anknytning till alkohol. Z0-åringln har flera gånger varit intagen på Falbygdens sjukhus för alkohohnissbruk" tr
bötjan av juli vistailes han hos en familj i Vångaby,
Åklagaren ställdc honom till wars värda 2% kr. Efter att ha sålt sin
för stöld, bilstölder, olovligt förfo- moped tiil en av pojkåfrrå fick hån
gande och mopedonykterhet. Yng- ]åna "bostaden" I'tterligare ett par

lingen erltände samtliga åtatspunkter, dagar plus en transistorrådio. I stäioch fätten dömde I enlighet med let för att som överenskomthit vat'
lämna tillbaka tält, sovsåck och radio
åklagarens nrbriceringar.
Mopedonykterhetens hade som upp- reste han sin väg och tog m€d safinnelse i ett gräl på socialkontoret kerna.
I Kvänum. Han behövde pengar och Senare sålde han tältet för 25 kr.,
uppsökte först försäkringskassan, där gav bort sovsäcken och pantsatte raman emellertid bad honom gå tiil en dion i utbyte rnot c:a 30 l" bensin.
När yngli*gen i början åi åugusti
låikare för att få ett intyg. Läkaren

fick permissioh från Faibygdens
åringen blev arg. Han hänvisades till sjukhus - vårdades på egen initiativ
kommunalkontoret för eventueil so- för alktlholbdsvär - började han nred
cialhjätp. -l-nglingen råkacle i stätlet att köpa ut 25 burkar ö], Sedan de
I gräl med soeialassistenten och om- hade druckits upp kom han överens
bads att vänta. I stä]]et åkte hån till med två kåfiråter om att skåffa mer
€n affår och köpte fem burköI, som på ett bryggerinederlag i Falköping.
han genast drack ut. Had greps av Fyra kartonger ö1 stals, sedan trion
polisen och blodprovet visade 1,ff) krossat en ruta och tagit sig in i loskrev inte ut något intyg, och

20-

kalerna.
promiile.
Längre fram på kvälien rdlie svaDen 23 juli åkte han tiil Slutår$ för
att häisa på en fliekbekant. Efter öI- randen och några andra ha |ner ö1'

konsumtion träffade han två pojkar I en bil transporterade de bort 18
från orten och fick av dem låna ett I backar öl från nederlaget.
tält och en sovsäck eftersom han inte I I domen ingår också påföljden för
hade någonstans att bo. Sakerna var I två bilstöIder.

R{}KSruD

arp. Tel. 0515/330

V

10/11
65.

i

Kinn-

$$å'fit!ffi$mo Hasl
FALBYGOEN

Nu är det dags för

till

kursen

.IOTiDERUT{trTS

BYGGNADETi

Ring in anmälan snarast till
exp. eller till fjolårets cirkelledare.

Slutarps rnissionshus
På måndag är det missionsförsäljning, då pastor Carl Wilson talar och
leder försäljnirig av handarbeten och

skänkta varor. Det

i

fasadtegel med källare. Bost."

yta 108 kvm * gillestuga. Belägen i Slutarp. Visning och
upplysningar tel. 0500/141 05.
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gemensam

församlingsafton på Kinnarps pensionat på tisdag. Särskilt inb.judes nyinfty.ttade. Komminister Gordon llIöire
skiidrar en resa till Ämerika och dct
f iir också serveling.

I

5.600:- I

öppet varie. dag ti1l kl. 19.00. Samtligä bilar
mect

garantl,

I
säljes I
s

v

slutarp' rel' 332 62'
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blir även serve-

Församlingsaf ton
I strället för husförhör hålles en för

g

Iienault R 10 1969, 2.400 mil, 9.400:-.
$
Volvo Amazon 1965,5.800 mil, 9.?00:-.
e
Volvo Arnazon 1959, 1.900:-.
S
Peugeot 40+ 196+, 10.000 mil, -1.800:-.
?
::::"::'111,1'^u^1
opei Rekord 1900 1969, ?.000 mil, 15.600:-.
$
opel Kadettto\pc'11i67, t.'t00 mil, 9;{00:-.
s,i
opeJ lieliorii iget, l:.noo mil. ?.ir00:-. .
9r
$'
Opel Rekord. 4-at., 196:1, 10.700 mil. :1.900:-.
Rekord 1961, 13.500
13.;00 mil,
LI00:Opel liekord
rnil, 1.100:-.
{S
S,
Opel Rekord 1961, 12.500 mil, 1.500:-.
S
1e65, 5.800 rnit,
3r"l
:jTtt.caravan
Saab 95 Combi 1963, 9.000 mil, 3.400:ö
VW 1200, ny mot., kup6värm. -6?,11.000 miI,3.200:. I
Volksn'agen 1?00, n1'ren. motor, 19i8. 1.800:-.
A
Volkswalen l?00, en äs., 19i?. ?.800 mil, l.?00:-.

ring.

hela Kinneveds pastorat

Nybyggd
enplansvillå
---zq:6T:

ooaoooöaotootcoacooo{DoS(}ecsos

i A Bit s Morcn AB

Exp.-tid. måntl.-torsd.
kl. 16-19, tel. 188 80
anmäian

FIRAS LöRDAGEN DEN 6 DECEMBER KI 19.00
å RANTENS HOTELL.
Avgift 10:-/kuvert. * Anmälan om deltagande senast
den 25111 tili tel. 0515/330 68, 331 70' 330 12.

I

STöVARE, två tikiir
bortspmngna den

Kimmarps IF:s 5$-ånsiubileum

O

Bortsprungen

IF

STUTARPS MISSIoNSHUS
MÅND. 18 ilIISSIONSFöBSÄIJNING. Past. Cart TVilson
talar och leiler försäljn. Försäljning av handar,beten och
skänkta varor. Servering. Gåvor mottages taeksamt.

vÄLKoMNAt

co/u-6q,

I

i,;,äffiåynåDdassklå,,ar

i På nändagsk1.äller
1

i Slutarp
det f;ärdc och sist.a rnötet i serien
h611r-

Ei"angelisha rnånrlagskr'ä1lar. Det
hl,:r, cckså clet rnest.
r-är:kartdp prr+<lil;aii

sris r,*ttermark

"etoågi
"."rir
ar. knmrn
hdlls

rnerr

t-"i r,åli"äi"

ircrns sisfa kåFitel L*pf, 21. En

i

Kungörelse
BYGGNADSPLAN
tr'örslag till ändring och utvidg-

f ffiinöKlttD

i

\i:?

i

"f/u-h

I

ning av byggnadsplan för del av
KINNARPS SAMHÄLLE, Kinneved. Kyrkegården 1:4 m.fl.
fastigheter, Frökinds kommun
upprättat av K-Konsult, Marie-

kornmunalnärnnd oense
I *Frökinds
- - --i o* bidrag titl djupvattenbrunnar

srupp I

iilliTå"!?";)'äiå"'l'i-H;lTl"T#:

ien' P'lst' Göran Cjarlrison
_välkomslhälsacle oclr inlr:rltle med bibelläsning

i rri;ttitas kommunalnämnd har håI,.sökningar orn bostadslån tillstyrktes
s::riiaanträde. Den från fullmåi<ti_ ltros kJmmunaituttmaftige.
och bön' llötet avslutndo".T:f ett ilit reruitteiä(Ie frågan om inrättandel
r.anoty"et."* tr.ti""iå med begäise
så)rger av sångaI"na-sarnt
lar

stad hålles för

l)ö1r. lir,
lekshola ör,ersändes till bar- lr"t - n* yttrande -å".*äi"r?a,.
nainins av tax"Iiit
"n
I navardsnärnnden
med begäraa o* iå" iar i""it"rrL""i.
utredning innelattande lfrrl}mäktigr: rrtan erinran, Konrmu;ikyn(l$am
Kitrnevr:ds Riiria Kolskrtts
_hade lnur vert<samheten va-r tänkt, ävensåinalkanrreiens p.ouio".iraga;;hil-i
förra- r'ecl<att sitr åriigon älerliomir.oit"uJu. o"r, inkomster.
lta,i;;.. Nä*;aJ"-'u"åiJ"å" att hos
mr'nde s]''cuktion'
Frågan om komurunalt tlidråg till !S,r. ko**unförbundet fremstilila
i
I
ha.r' en m-vcket akiiv tl'- i I oj"p"ättenbrunnar diskuterädes, Ge- r hjälp med utrednins t.ttåii""a"
"ini
-..Kietsen sottt
förening.
även i år utfört ettll";; ornröstning med voteringssrr-isr.åiignei;;rri"r. N;;"a""-L"rr"iä-i
f')recliirriigt ar"bet.r' r'iirsä)iningen | | ro.nu -+-4 bestutades att hos full- i de låia utröra un our iririati;i*-- i
-'"p"'"uo"* 'i"iuv
gång upp tiu ,,yå j
på
o"r'
i.1';.å;il"1:'na
te6or(lslli:lo1'
iI :i*tråe.^j:rl"y:-u:^,itt.^o..1-u3r^_,
:j*:*
i
"ii: iskola.
1mert $0 proc- av hela kostnaden. Mot
Kvällon ilrlecldts med
'
.Kinne- | i *stutet'r'eserverades sig två leda- i Fr'ån bostadsstiftels€n
-.ti- -;;;å;" iöreiåg framkilk:kör uncl.'r .att
lerl.ning
av
rnito r:.
tå
.tåii"i"e
ett" t.nrt.
::1:
Kantol' 'vlargärcta Tllor sjöng "En,| , Med rnlcCninq av att ldn-cårbets-, område frän Kinleved 5:1 avsett
föri
;
"ö;aiä"
clvr klenod"- t)ärefter tåla.clc lastor
neddelat att arbetena pa l pä".i""ai";;Jåä;;."
åät"i:
I
l
Jahnsen, Börstig, och berättacle ontj "i'*"ä"it
u" pi"nura<l samlingslokal måste va- i tar 4.050 kvnr
och är i enlighet med j
händelsel underr
händelse-r
undt'r ockupatroner'ls
ockunationens da,da- t l*,l*i^,.r^r^
ö^6-# iÄr5 i7 $^-" 5dr:o , dxrr^-J^ "ivgs-"räöi"". !.råmstäiiI ;; åil;j;Je senesr den 1T nov. rgos, iåäi";ä*
i
ga-r- i Norge" Talaren
8a\.. -eI] starh i j h"ae tor.;n:'sgnadskommitt6n begäri I ningen tillstyrktes" Ldnsårbetsnämn- i
bild av den fosterlandst<ärlek,
s"mI l;ta;;eau"å*-f*
i uppdrag
att ut_;den hade iämnat besked onr att pro-]
"----;::;.-r-r.*-,*- rAsh,rhdr,
växte flåm
vaxte
flam hos norrmän.nen
norrrnännen under
u:rde,r.'i ii ;;:.
i ;-"i*- .merl
*.^.i- uppföranrle
,,:",*Ä;:-;:
:::
föra grovschaktning,
Xommunat- i;eXtet
pensio_
a., ::i:,:
ocki"tpationolt, motståntlsrnäntlells li1otltöll framställning€n. En i uärslägenheter iår igångsättås omei
upptr'äclande
"a*"a"-"
fr:lrnför exeku- p*.r"" rr"*r:ades stipendiuni på 100i de.lbart. Bostadsstiftelsen hade bestu9is"
tionspluton3rnas $evärsm1'nnivlgut. I i" io" ,trr
n"tt"gu i en ungdomsledar- : tat att det av fullmäktige beviljade
I
mett äveu den ständiga äug.est.
lt;rd
uu*rr.u belopp beviljaa". t""rf"Å"t-på ?.OCO-f.r- f,* utrednings_
;;
-trcir
oro lnan kände inför rle, förrddare uli en iötthögskoleetev.
ärbeten disponeras på följande sått:
-rt;;r
och augivare, som fanns bland fol- ,
tryggåaosnämnaen töre1ågr3.000 ;; o"u1i,ir"" tiri-stiftelsens eelket' Talarr'n inranrade för'eckaget i *r.tGdrsraä
til1 ändring åx" bl"gg- rtraladministration och 2,tF0 kr ansånget'
rat siutarps sarnhäiie. -rändes rrir utplanerins åv på tclmll"q^,$
.l::i:lä:1t1'"
ar Dle\. pesrol'
Jahl.rscn vat rn[,Efter""J'piåu*i
tiyl_
' sl,llarp. -Eachgirden upprättat av K_ ten Iiggande fylinaclsrnassor- röj.
.
lad" Kören sjöng "sorlef har ctöit".
Komrtrunålnämyrden 6e_ ningsalbeten m. nl. Framställningen
;;;i;;;Auktionen leddes av sven Ail-, rritåJ"-rtt bos flillmäktige tillst1'r- r
ibifbils. Fs.brikör trIanne Rutmån.
hutnot'
e" ansökan om övertå- I slutarp, hade begärt att få förr."årva
l:-:::-"-", ,!:ltg-t*ll-:1ecl
""t i , i,""'ior"ru-g"l
f)l:-?.'rrirsar'lrmåns --l-1t.op,u,l, {t" ] lgande av statligt iån å bosta,ilsfas- i tonrteina nr 18, 19 och 20 inonr komHr''tHl^"-YYpa HassG, västergården 2:?3 lmuneris nya r-illaområde i $Iutarp.
l
'4+t
"tT":""tj:,i1l't
och hafle blev slutsttmman
3883-kt , ifignet
]änsbostådsnämnden. iKommunalnämnden besrutacle bifaliiiiirturt'tä.
"n
och kommunal- la framställningen. Anslag till stu' ; överbiockledaren
.- ikamrern fiek i uppdrag att upprät- i diecil'klar förslås hos fuilmähtige bli
i ta förslag på jordbrukare som ånses i 1{H kr per godkän<l cirkel.
j berättigade att erhålla s. k. Ä-kort. :
Carl W.ilsons 3.3:e
i}*örstigs-Brisrnene Röda-korskretsbe. Fint insamling$esultat
-*
ålu$
i viijacles ett tillåggsånsiag på 315 kr i Kinnevedskretsens av $v. lliida
missionsauktion
vid
$imunä1'
fesor
I Korset riksinsamiing sav 2.00? kr.
Om någon auktionsroPare vet var iför bekostande
%lu

5)rrulilion i Hirtrttred ' rt

-64.

I
l

i

I

i

i

i
i

I

1

i

I

han har sina köpare så kan det verkligen sägas om Pastor Carl Wilson'
Jönköping. Under trettiotre år och
där'av de sista tjugosex åren i sträck,
har han skött klubban vid missionsför'säljniugarna i Slutarps mjssionshus. Han känner sYföreningens damer', dessa som flitigt åstadkommer
så mänga fina handarbeten. Han vet

oclisa var han har de som atl:iC år

efter år sitter i lilla . saien, "för'-'ta

kamn'laren". Förvisso känner han de
allra flesta av de många auktionsbe.ökarna. 'Irots att han är bra m:inga
år upp i pensionsåldern är det samme Carl Wilson från år ti]] år' Men
han rnedger att det går åt lite större
anstriingning nu. Dettå betyder inte

dervisning.

En sökancle

tili

Kret$en tackar alla
tjån$ten som biträ- 1 Aet tina refliltatet.

dande föreståndåLinna vid Frökindsgården hade hos länsstyrelsen överklagat socialnämndens beslut ått utse annan sökande, Länsstyrelsen ha-

de i sitt utsiag ej kunnat finnå,

förfarit feiaktigt
ier att treslutet i övrigt visat

socialnåmnden

åti.

€isig

goda

gitare för

"sskrårrling" och skänktes tillbaka

för

försäljning. 'Iillsammans med
ser';ering, koileirt och lotterier blev
n_v

det preliminära resultatet 4.830 kr, en
hunClalapp mer än förra årets rekordresultåt.
För'e servering och försäljning fick
auktionsdeltagarna höra en varmh järtad predikan av Carl Wilson,

KINNEVEDS CUF
har NO-NU.möte i f. d. SörbY
skola i kväll kl. 19.30.
StYrelsen
o/t^61.

av

som nred allvar talacle över orden

''Tilltillp or.h r'äl<enskap". Past. höran Carlsson välkomstbälsacle och
inlecide. Efter försäljningen avslutade Nils Evaldsson.

barn och I'uxna. G. Carlsson medv. Koil.
ALLA VÄLKOMT\A!

1969.

ägare.

Anmärkningar mot försiaget
skall senast den 30 dec. 1969
skriftligen tillställas Byggnadsnämnden i Frökinds kommun,

Kommunalkontoret,

520 44

Kinnarp.

Frökinds Byggnatlsnämntl

Kungörelse
BYGGNADSPTAI\
Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för del

äv

SLUTARPS SAMHÄLLE,
Slutarp 7:1 m.fl. fastigheter,

Frökinds kommun upprättat av

K-Konsult, Mariestacl,

för

hålles

sakägarnas granskning utställt å Kommunalkontoret,
Kinnarp under tiden den 2-30
dec. 1969.

Förslage1 berör bl.a. samfälid

väg litt. c (Slutarp Ledsgården
2 :4 m.fl. fastigheter).

för samfälligheten litt.

Kinneveds

?'Ull- 61'

(praktikant)
önskas f.r. 711 -70 elier senare

farn. i Kinnarp. 2 barn, det
äldsta tt/2 är. Rum finnes. Tel.

till

334 93.

fru

dersson, Slutarp Ledsgårilen,
Slutarp, samt Torsten Andersson, Backgården, Slutarp, att
hållas för samtiiga delägare i
nämnda samfällighet tillgäng1ig.

liir

HEMHJÄLP

Gudstjåinst

Li,ll

2-30 dec.

c har tillställts Bror Helge An-

olagirgt, varför iiinsstyrelsen lämnade besvären utaa åtgärd. Skrivels€n
lades tiil handlingarna.
överlantmätaren hade gjort framställnlng om liils:ittånde åv en korn- Fiitsamlingsalton
mitt6 på tre personer för övers5m fiirsamiing

1:a Ailvent kl. 15
för hela fam.
Pa,st. Algot Karlsson talar

den den

Förslaget berör bl.a. samfälld
väg litt. a (Kinneved Kyrkegården 1:2 m.fl. fastigheter).
Kalielse för samfälligheten litt.
a har tillstäilts samtliga del-

Kallelse

fastighetsregisterbeteclininSårnai Krnnarps pensionat'
Kommunalnämnden beslutado uke hö1ls i tisdagskYr'liokör sjöng och
Kinnei'eds
lrommunå-lkamrer Ililding Våring,
Gordon 1\{öne, Falköatt ciet är trögare. Buden kom tätt ll(innarp, byggradsnänondenE ordt. homminister
fiol och visade bilder
ping,
spelade
och mzinga handarbeten betalades I Elrrf äehq Slutarp, och lantbnrkaren ir:ln pn priv:t rtsa till A.tnelika'
med minst 100 kr, flera 150-200 kr' ihran Gustavgson, Srlgmene, Tre an"
f.iollekten, som insamlarles till sjöEn kuriositet 'r'ar att en helt vanlig
jul, uPPgick till 123 kr'
rnännens
stor jlllgrånskaramell gick på clrygt
hundra kronor. Den gick til1 "första

karnmaren" och den tilleåmmans med
två likaclana "rätt dvrt" inköpta karameller betalades kontant medelst

sakägarnas

granskning utställt å Kommunalkontoret, Kinnarp, under t!

Svensson.

Anmärkningar mot förslaget
skall senast den 30 dec. 1969
skriftligen tillställas Byggnadsnämnden i Frökinds kommun,

Kommunalkontoret,

520 44

Kinnarp.

Frökinils Byggnatlsnämnil

I

I

s

l--.
Kinne'r'ecls pastorat

srtr-6q.
predikar
i morkJrrka
I
Kilnevecls
I
l gon k-vlhoherde Anclenrson och h.vrVärkurnla
J kokören medverkar., I
I

Årsmöte med
Slutarp1,r!{,

mene predikår pastor Jahnsen. Näs{:a
vecka är församlingsvecka för Börstig-Brismene.

enligt följande:
1970 omvaldes Eino

Mikkola. TiIl ledamot av styrelsen
för åren 1970-71 omvaides G. Gustavsson och nyvaldes Bengt Stenkvist
och Per-Olof Gustavsson, vilka ef-

t m:61:-

Svensson. till revisorer omvaldes
Bengt Samuelsson och Reidar Sanfredsson, liksom ersättarna Ärne Setterberg och Arne Persson.
Fotbolissektion: Karl-Erik Lundin

ll

kyrkokören.
ll
VÅRKUMLA kyrka kr. 14.00ll
Högmässa, Andersson. lt

4.

MTNDBD I{YRESFASTIGIIETNF'I FALKö.

4 FRITIDSHUS I BBOHOLM.
6. MII{DB,E GÅBD I STENSTORPSTRAKTEN.
AFFÄR,S. OCII HYRESF'ASTIGHETER I F'AIKöPING OCH STAI{SMRP.
8. INDUSTRI, OCII BOSTADSFASTIGHETEB I
KÄI,LERYD.
9. I{OTELLN,öRELSE I FI,OBY.
IO.KOBV. OCH GBILLBAR I FALKöPING.
11. LANTIIANDSL C:A 2 MIL FRÅN FALKö.

J

PING.

12. ÅKERIIiöRELSE.

SPAfetsANKERNAS
FASTIGHETSBVRÅ

BöRSTIGS kyrka kl. 19.30 ad- ll Storgatan ?-9, Falköping
ventsyesper, Andersson, kö_ I j Telefon 134 25

ren.

dare: A-laget Karl-Erik Lundin. B-

*fi2-b4-

I

BRISMENE kyrks.

laget Gösta Andersson. Ungdomssektion: Roger Andersson, Christer
Stenkvist, Olof Andersson, Ulf Karl6n. Matchkassör: Tage Hellman. Bil-

Högmässa,

kl. 10.00rr
Jahnsen.

I

BöRSTIG-BRISMENE : församlingsveeka - s€ särskild annons!

jettförsäljare: Bror Gertner, Gustav

Johansson. Assar Karlsson. F€sUrom-

KINNARP
onsdag 3 ilec.

kl.

KII{NARPS IF":s
Supporterklubbs

18.00

Illissionsauktion

mitt6: Sven-Olof Joh.ansson, KarlErik Lundin, Jan Ekman, Reidar

i Centralskolan, Kinnarp.
Kort inledning av kyrkoherde

Sanfledsson. Vinteridrottssekt.: Anders. Andersson. Lennart Eckerlid,
Leif Bergma, Rolf Kårl6n, Jan Lind-

adventskalender
DBAGNII{GSLISTA
L ilecember:
1-659, 2-1804, 3-1733, 4-903,

Stenström, Falköping. Sång av

ström.

Bland beshiten virl årsrnötet märks
bl.a. att festirommitt6n flck i uppdlag att underrsöira möjligheterna atl.
anorclna olika arrangemang fiir att
stär'ha föreninsens ekonomi. Vidare
beslöts att pojk)aget skulle anmälas

juniorserie.

il

son,

och Gösta Andersson plus en ledamot
från styrelsen .jämte tränaren. Lagle-

-

ii

KINNEVEDS kyrka kl. 10.00ll
Barndop, högmässa, anaers- ll

Bengt llermansson och
-?1 omvaldes
till suppl. för år 1970 nyvaldes Leif

B

3.

D.

Kinneveds pastorat
1 sönrt. i Adr.ent
"Se, din Kouung kommer"

terträdde l{iiding Moberg och Gösta
Andersson. Kvarstående i styrelsen
för år 19?0 är Mats Andersson.
TilI styrelsesuppleant för åren 1970

I SLUTATiP-KINNARP

PING.

Kinnarps missionslrus
1;a söndagen i advent samlas först
söndagsskolan i vanlig tid. Få eftermiddagen inbjudes sedan hela familjen till gudstjänst. Pastor Algot
Karlsson, Göteborg, förr Kinnarp, talar til lbarn och vuxna. Vidare medverkar Göran Carlsson och ungrlomsledarna. Kollekt uppbäres till UVkåren oeh söndågsskolan,

Valen undanstökades På kort tid
och de olika uppdragen fördelades

8 NYBYGGDA VII.LOB

1- OCH z-FAMIIJSVILLOR I FALKöPING.
HYRESTASTIGHET MSD 24 LÄGENHNTEB.

,.

som i Bijrstig, där adventsver,;per
I hålis. Här medverkar liören. I Bi'isI

godkändes av årsmötet.

i Skaraborgs

1.

I prcdikar k)'rkoherde Änclersson lik-

Slutarps Idrottsförening höll i fredags sitt årsmöte under ordförande-skap av Lennart Kari6n. Styrelsens
redogörelse för verksamheten tills
dato jämte fotbollssektionens årsberättelse lades med godkännande till
handlingarna. Styrelsens försiag till
arbets- och ekonomiPlan för år 19?0

Till ordf. för

ruU HNN$

kyrkokören. Kaffe. Lotterier.
Paketauktion. Gåvor av paket
Journalisthögskolan
Vid Journalisthögskoian

har vårterminen

1970

i

Göteborg

intagits Beritb

Olsson, Kinneved.

Mötert

m.m. mottages tacksarnt.
Allavälkomna! t'c'fu-Ut-

5-602, 6 t.o.m. 10:e 132, ?86,
643, 991, 1559.

2 clecember:

I{innarps kyrkliga syförening

1-1?81, 2-770, 3-127, 4-481, ö7284, 6 t.o.m. 10:e 501, 763,
1440. 1887,1999.

diskutera<le också frågan om ev, biltlande av en supporterklubb och nran

beslöt undersöka intresset för en sådan klubb.

SLUTARPS MISSIONSHUS
onsdag kI 19.00

Juniorernas aff. Lucialest n+ed lörsäljning
Medv. av Bojan och Yngve Johansson, juniorer o. leclare.
Försäljning av hobbyarbeten, julpynt, Rörstrandsporslin
samt skänkta varor. Gåvor mottagas tactrrsamt. Servering.

VÄLKOMNA!

Slutarps jun.förening

"L[tz-61.

FABRIK$PERSONAI
sökes

för montering o. avsyning. Aekordsarbete.

AB Kinnarps Kontorsmöhler
s2o 44 KINNÄRP.

-

Tel. osrs/33q 7&.""

ENTRE-P'RENAD
Stifte'lsen Frökinds Hyres;bostäder utbjuder på entreprenail nedan specifieraale arbeten till nybyggnad av Radhus som omfattar 8 st. pensionärslägenheter jämte ekonomidel i Kinnarps samhälle, Frökinds kommun.
Byggnadsvolym 1.200

m3,

A. Byggnads- och målningsarbeten
B. WS-arbeten
C. El.arbeten
Arbetena skall påbörjas omedelbart efter antaget anbud oeh bedrivas kontinuerligt och vara avslutacl€ senast den 1 nov. 1970'
Anbud.shandlingar rekvireras från Stiftelsens ordf. Elof Rehn'
Slutarp, tel. 0515i331 53.
Anbud skall märkas: B5rgg, WS respektive El. och stäilas till:
Stiftelsen Frökinds Hyresbostäder, Box 2, 520 45 Slutarp, och
vara inkomna senast den 19/12 1969 kl 12.00.

Fri prövningsrätt förbehålles.
STIFTELSEN FRöKINDd UYNNSSOSTÄDEB

Styrelsen uhZ-b4.

fuar sp&rkade
M&,rnga epoker

å,kte cykel
'/
1O-å,rigo I(JF

bol,l

i

Kinnarps IF har liksom ile flesta itlrottstiireningar haft många epoker. En son varit med
och tlragit ett tungt lass under flera av dessa är lvar på Textilen. Välkänil ledare efter
att tidigaro ha varit fotbollsspolare och cyli.list metl en rad framgångar på meritlislan.
Gör'an Andersson redovisar på annan plats glimtar ur KtrF:s historia, men vi har även
känt trvar på pulsen.
Han bortle väl kunna berätta en del från åren i föreningen. Han kom in i biltlen på titligt 30-tal, var med om att sparka fottroll vitl Karlstedts och filinars affär, vid Krokstorp
och på planer viil llassla. Han minns också träningsstunderna hos Assar och Allan på Alarps gärtle. fvar krönte sin elrygt Z0-åriga kamiär med att få stiga ut på grön och grann
Kinnemo-matta
som centerhalv i reservlaget på 50-talet
list i Kinnarpsdressen - man minns gångar som nåddos av Gunde Jo-

Gösta Larsson, Gerhard Frisk, Allan hansson och Ingemar Claesson.
Gunnar
0m framtiden
Persson, Gustav Andresson och GöOch vad tror Ivar om framtiden
ran Gi;stafsson (bror till Ivar).
för Kinnarps IF?
Och Aöt var inte nog med att grab- För fotbollens vidkommande ser
barna cyl<lade sin tävlingsruncla, de det hoppfullt ut. Bra ledare och
cyklade till och frirn platsen. Där- ett gott speiarmateriål bör betycla att
till passade några av cyklisterna ock- vi stahiliseras i div. IV. ItTin önslrrn
så på att efte ravslutat cykellopp för clagen är att en träninqsplan
hoppa in i fotbollslaget och agera iorclningställs, där vi kan hålla till

Ahlquist, John Fransson,

frarngångsrikt. Konditionen och
goda humörct var det inget fel

clet
på.

Antlra stjätnor

Folboll och cykel blev de

nar som Ivar fastnade för. I

gremer

på vårarna.

Kinnarps textilindustri är

ett

idrottsintresserai företag. Där finns
flera av fiireningens iclrottare, aktiva och ledare, anställda. Lunchrummet har blivit något av en klubblokal och en samlingsplats. Där smids
planer för kommande storverk inom
KIF.
Ivar själv finns numera i bakgrun-

blygsam skal:r ägnade han friirlrotten sina tjänster. Där fanns istället
kanoner som Göran Andersson, Ag. - Men så bra fotbollsspelare sotn ne och Elof Nilsson, "Friskarna",
finns
i dagens Kinnarps IF, hade vi Gösta och Fl;rrry Arvidsson, Gunnar den. Efter uppdrag som sektionsordf.
nog aldrig förr. Vissl fanns det även Vilgotsson, Arne Olsson och många, och kassör i fotbollen samt vice

Ivar

Gustafsson

or'df. i styrelsel har han numera

stjärnor i våra lag fdrr i världen många fler.
och de som hade störst l;rskraft var

I

gångsammanhang rrar Elsa Grahn

hand om ordförandeklubban i

Helge Nislson (till Skövde AIK!, med sinå femton DM det stola nam- porterklubben.
sorr net. Vi erinrar också om de framElof Nilsson (til1 Hälsingborg

-

friiclrottsinstruktör). "Petter" l,led b1.
a. meriter från spel i Gärtla, Äseda"Garvis" och Rov Andersson. l)r: tr.å
sistnälnnda under de senaste år'l.rrn-

dena. Och nu har vi "Breelia"
Georgsson.

Utan frarngångår var vi docl< inte. Vann bI. a. Skara-Älvsbori;s po-

su-

Båsse

f{IF red,ouisur historiskt h*|'|'&,r
Fluner&r för' frumgungsrikt -78
För första gången i Kinnarps 5O-åriga historia har A-laget spelat i nationella seriesystemet div. IV söclra
Västergötlantl. Detta första år har varit på båtle gott och ont. För att börja med tlet goda så klarade man
sig kvar i serien och det brukar ju sägas att det första året är svårast. Andra positiva saker är, att intresset
för I{innarp har ökat såtitlvida att spelare numera söker sig till Kinnarp istället för från. Sålunda hade man
när serien börjatle tl-å nya spelare för A-laget som var klara: Clrister Claesson från Äsarp och tsertil Gustavsson frrin Vilske-Kleva. Därtill en spelme som genom fotbollförbundets bestärnmelser fick ett år, Ulric
Gunnarsson från IFK Falköping,

Inför ett nytt år får man ju också B-laget:
Seriematcher: 22 spelade, 6 vunna,
ha vissa önskningar och styrelsen för
lag inte haft den dragningskraft pä Kinnarps IF fr:amför följande önske- 2 oavgjorda, 14 förlorade, 41-72 mälpubliken, som t.ex. IFK Tidaholm' mål: Att samtliga lag klarar sig kvar skillnacl, , poäng,
Vänskapsmatcher: 8 spelade, 5 vunGötene IF med Arne Selmosson, och i serierna, helst vinna någon serie,

Till det onda får vi räkna Placei den södra gruppen, då dessa

ringen

flera andra lag i den norra gruppen. och att Frökinds kommun får fär- na, 1 oavgjord, 2 föriorade, 32--75
Andra nackdelar med denna gruPP digt den länge planerade tränings- målskilinad.
Bästa målskyttar: Gösta Eek 13,
har varit de onödigt långa resorna planen.
Göte Andersson 11, Christer Claespå i många fall dåliga vägar.

B-laget har inte skördat

Statistik
några
Sammanställning av spelade matA-reservserien. Placeringen blev tre från slu- cher och anlitade spelare:
tet spelarmaterialet har stort A-laget:
sett varit gott, men t1'värr har Seriematcher: 22 spelade, 3H4
en del skador och annat inverkat till målskillnad, 20 poäng.
Vänskapsmatcher: 17 spelade, 55-29
det sämre vid matcherna.

större framgångar

Irigemai Ciaesson har haft gångframgångar.

i norra

son

10.

Mest spelade matcher: Rune Torstensson 29, Bertil Gustavsson 26,
Flemming Torstens3on 25, Toftmy
Sandahl

25.

D-juniorer: 19 13 2 4 60-29

28

@,

B-juniorerna placerade sig sist i
kalserie och flera triangeliuatrhof, sin serie under sitt första år i Skaradär deltagande 1ag kom från Äsarp, borgs B-juniorserier. Materialet var
Slutarp, Trädet och Kinnarp. l\'lat- för dåiigt i våras då serien började,
cherna spelades alltid på Brunns- men alit efter som tiden led blev
vallen i Äsarp.
man bättre och bättre. Allt fler poj30-talets goda anda minns jag som kar sökte sig till fotbollsträningen,
något positivt. Vi cyklade till rnat- och uncler höstomgången besegrade
cherna och i bästa fall lade vi en man Floby, en av aspiranterna till
krona var och fick åka lastbil'.,.
seriesegern, och spelåde jämnt mot
Ivar Gustafsson tid som cykiist var Vartofta. Under våromgången fick
en framgångsrik period i hans idrottsman stryk av dessa .lag med 9-0
liv, Han såg till att "stapojka" fick resp.
13-0, så man kan ju se för-

33,

Kjelt Aht

32,

Bo Johansson

_t{.ul

32.

ändringen.

Det av Kinnarpslagen som nådde
bäst placering i serien var D-juniorernå som blev trea i IFK Tidaholms
D-juniorselie. I d€tta lag ingick

en

yngting vid namn Tomas Westerberg,
en målskytt av rang. Av lagets 45
mål i serien gjorde han ensam 39.
Tränare under 1969 har för seniorerna varit Bengt "Blecka" Georgsson, och för pojklagsspelarna KarIGustaf Johansson med viss hjälp av
spelare

i

A-iaget.

Planer inlör 19?0-talet

Ny tränare från och med säsongen
1970 blir Sven-Evert Bliicher från
Tidaholm, Välkänd från ett otal år

i TGIF:s representationslag i såväl
div. II som III. Andra förändringar
som tänkt införas är, att spelarna
skall få en viss ersättning för den
tid de lägger ner på fotbollen, Således far styrelsen fått i uppdrag
att utförma något förslag till uppporträtterad
- här
olympiahatten.

Gösta Arvidsson

i

När friidrotten blomstrade i Kinna rp fanns bl. a. dessa kämpar på plats:
Gerhard Frisk, Gösta Aiexandersson, Gunnar Vilgotsson, Arne Frisk,
Agne Nilsson, Gillis KlingståI, Elof Nilsson, Åke Andersson, Arne Ols-

son och Sixten Bengtsson.

göreise, kontrakt e. dyl,
På ungdomssidan har man ännu

inte valt någon tränare, men förrejält motstånd, Blev bl. a. tre gång- handlingar pågår och då ungdomsFalbygdsirästare och vände ofta sektionen nu fått med ca 40 medsina konkurrenter ryggen när det lemmar, hoppas man att styrelsen
handlade om cykeltävling i samband skall lyckas gå iland med de förmed sommarlester bygden runt. handlingar som förs.
Men han var inte ensam duktig cyker

KEmmmtrBs-

BFmgo
RESERVEB,A. SöND,{GEN
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clecember kl .15'00

för KINNARPS BINGO.
Dragning på billotteriet.

r:rlMissionsauktion
I Syföreningsauktionen

lrinnarp
Itat,

lett par
I

i

Kinnevetl

kr'$rer. äb före-

år. Kyrkokören. inledde med

adventshymner under Mar-

lart:ta Thors ledning, och därefter
alede kyrkoherde Gunnar Stenström,

It<öping, över

Atlventssöndagen

onsdags i

,ga-v..ett mycket gott . resul-

Aa '4;700'rt(r,'800

jgåerrde

i

- r:

ett

kyrkoårstema.

Ef,tei kåffepaus vidtog försäijningen
på en rnängd vackra arbeten. Näm:
demän Sven Andersson var ut-

Adventssöndagen firades under ropare; och fr.u Ingrid Ändersson förhögtictliga former. Efter bårndop i de protokoll. Ett virkat sängtäcke
Kinneveds kyrka följde högraässa betingade.l95 kr, ooh en liten virkad
med rikt inslag av kyrkokören. Jäm- duk bortäuktionerades efter väldig
!ävlan mollan ropare - 103 kr. övei
huvud taget kom inrcpen snabbt och
gemytligt. 6 lotterier hade för auk-

tionsilagen försålts till ett belopp av
750 kr. Utlottningen skedde under

30-talets framgångsrika fotboilslag: Arne l'risk, Helge Nilsson,
Sigge Green, Inge Karlsson, Bengt Juliusson, Åke Andersson, Gustaf
Augustsson, Göran Karlstedt, Assar Johansson, Lennart Thorsson, Allan

Ett av

Johansson.

I
I

KINNARPS IF:s
50.ÅRSJUBILEUM
Buss avgår från Pensionatet,
Kinnarp, i kväll kl 18.15.

kontroll av ky'rkvärden Herbert An- |
dersson, Hailåkra. Efter en givande
i;väll skildes man åt, sedan roparen
och skrivaren hyllats med blommor'
och 'lGod jul" tiilönskats

KINNARPS IF

TACK

på Textilens lunchrum.

I
I

sftz-R.

git tiil det goda resultatet av
4.767:- vid
missiomsuulttionen

i

Kinnarp den 3/12 1969 framhjärtligt tack.
Kinnarps Kyrkliga Syförenlng
bäres härmed ett

Jui;iieumsärets stylelse: Göte Andersson, vice sekr'., Lennalt Qvick, sekr'., I{arl-Evelt Claesson, ordf., Kult
Johansson. kassör, Gösta Andelsson, vice ordf., Gerhard Flisk, representant för ffiidrottssektionen.

6ftZ-61..

GL{IWTAR FRAI\ AREI\ SOM GÄTT
t fvar Gustavsson, sorl var sammanslagningsplaneinå därutmärkte sig och några år senare för ånyo aktuella, men stråndad€
dock av olika skäI.
brodern Göran.
I)et var också nu som friidrott
1942 kom en överenskommelse tiil

Mltt f iirsta minne av iclrotten
tolde härleda sig från mitten av
1920-talet. Föreningen hade köpt
hcr. spjut och kanske även något
annat redskap. Dct var friidrotts-

frarnttiratf

börjacle tränas på all-uar. På hösten

-

Idrottsallians första gången väcl<tes

säg den glädje som varar beständigt. Marken var stenbunden och
innan dagen var till ända var de
fina spjllten avbrutna. Einar Gustavsson var den främste snabblö-t
paren, han hade skor med spikar
i. Han sprang på landsvägen, bredvid löparen åkte någon cykel med
klockan i hand.
Jag har också ett mycket dun-

,

På

Tångavallen. Beklagligt nog läm-

utan att ha skaffat

någon

fullgod plan som ersättning.
Efter detta var det mest vi smågrabbar som "sparkade" boll På
I{jell6ns "tå". Fotbollen blomstrade

oavgjort resultat. Jag tror ncrg att
dessa grabbar från Älvkarleby betydde en hel del för KinnarPsfotbollen flera år framåt. Deras stora,
fofbollskunnande gav kinnarpsungdomen välbehövlig inspiration. De j
|

närmaste åren tränades fotboll.l
ganska mycket. men fotbotisPla-

miserabla.

i

faktorer bidrog till detta. Cykel-

tävlingar

i

samband med sornmar-

fester blev åter populära. Turistracercyklarna kom i ropet, varjc
pojke med sjäivaktning skulle naturligtvis ha en sådan. Det började
tävlingsåkas

i Kinnarp.

Förenin-

gens cvklister var ganska fram-

gångsrika några år. Som mest var
det ett 10-tal som tävlade. Det val'

intresserade föreningar

till

bildan-

det av ett Falbvgdens ldrottsförbund, som det då hette. Att denna

mästerskapspokalen med

För fotbollslaget inträffade

bandy, tillbringade sommaren i Kinnarp. Då sPelades två
matcher mot Slutarp och den första
vanns med 6--1 och den andra gav

1930-talet blcv dct stora genoflbrottet för Kinnarps idrott. Flera

blev för Kinnarps IF histoanmoclRn ar; Evert Classon, Segerby, inbiöC Kinnarps IF,
,1934

rislit. På

poänB.

i

nerna var

grop.

vann

nktigt ett år då två unga grabbar
från Älvkarleby, sedermera landslagsmän

och diskuterades.
Samrna höst ini<öptes. marh från
Ilrssla Väsfeieå.tlen. där fö.eninS
en anlade fotbollsllan och där drt
oclrså anlacles kastring och hopp-

krets bet;rtt m.ycl<et för idrottcn på
Falbygden behöver nog ej dragas
i tvivelsmå]. Samma sommar hölls
de första falbvgdsmästerskapen i
friidrott på Tångavallen. Kinnarp

nade Kinnarp denna plan redan
1925

i att Slut-

1933 utl<ämpades

skapen skulle pr'övas. Markr'rltrgsstriyltar var uppsatta .för 30, 35 och
40 meter. Jag minns hur jag 'ber-rndrade Sven Karlstedt och Georg
Göransson då de landade sPjuteu
kring 35-metersmarkeringen. Men

kelt minne av fotbollsträning

stånd, som resulterade

en klubbmatch i arps IF övertog all fotbollsverksamGrolanda, som för övrigt var den het, medan Kinnarps IF tog hand
för-"ta klubbmatchen meilan två om friidrott, orientering, skidor
fnlbvgdsklubbar. Kitinarp vnnn och gång.
78-77. Det var vid detta tillfälle,
Friidrotten hade sin glansperiocl
scm tantriarna på en Falbvgdens under 1940-talet och fick då fram

träning den dagi:n, och de nya red-

48

en

del gynnsamma omständigheter. Till
samhället inf lyttade linköpingsgrabben Ragnar Pettersson, ,'petter',
kallad samt några andra fotbollstalanger. "Petter" satte stil på fotbollslaget. Han var den store srrategen och målskytten, dessutom tre-

satt han utmärkta ledaregenskaper,
vilka var till stor nytta. Kinnarp
<ieltog det året

i

Skara-Älvsbores

pokalserie och vann densamma
överlägset. Ytterligare några år
blev det framskjutna placeringar i
serien, men mot slutet av 30-talet
ebbade fotbollsintresset ut.

Sammanslagning med Slutarps
IF har då och då varit aktuell.
Redan i mitten på 1920-talet var
frågan uppe. När Kinnarp hade
nått botten i fotboll blev fråsan
åter aktuell. Slutarp hade ju också den ojämförligt bästa idrottsplatsen. Kinnarps plan var liten och
dålig och vägen till densamma i

miserabelt skick. 1939 och

1940

en hel rad av framstående idrottsmän. Den förste av klass var mångkamparen Elof Niisson, sedermera
Westermalms IF. Nu idrottsinstrukt8r i Hälsingbolg och av många
ansedd som landets främsta kasttränare (Bend6us m. fl. tränas av
honorn). Landslagsmännen Harry o.
Gösta Arvidsson, Gösta olympisk
5:a i kula London 1948, Bror Torstensson, Gösta Alexandersson, Arne Yngre och Gerhard Frisk, Gun-

nar Johansson, Inge Helleskog,
Gillis o. Rune Hallagård, Lars

Borgling, Nils Svensson, Karl-Erik

Eckerlid, Ingemar Quick
här

I

måste

nämnas.

gång får jag ej glömma Gunde
Johansson, som hörde tiU de bästa
i Västergötland under flera år,
Elsa Gran, flerfaldig DM-mästarinna samt Ingemar Classon, som ju-

nior, SM o.

DM-mästare.

Om friidrottens glansperiod var
40-talet så måste man säga att fot-

boilens är 60-talet. Sedan Kinnarps IF fiek Kinnemo IP har det
ständigt gått framåt för föreningens fotbollsverksamhet. Laget, som

förra året gick upp i 4:an, gjorde
€n fin start där och kommer till

nösta år att spela i Skaraborgsfyran, Föreningen har ett fint ma-

teriai att arbeta med och bakom
densamma finns en skicklig och
ambitiös ledning. Kanske det mot

nya höjder bär!

Göran Andersson

Göran Andersson, tidigare akKinnarpsi.drotten, ger här några glimtar

tiv och ledare inom
från de femtio
Vi återkommer i

Kinnarpsåren.

tisdagens FT

med aktuellt från kvällens ju-

bileum.

BILJARDSPELTT HAR KOMMtrX'
TILL SL{JTARP F-ÖR ATT STAl\i\A

I

I

KINNARPS NTO-fören.
håller möte

i Sörby

torsdagen den 11 dec.

skola

kl

20.00.

Frågesport, kaffeservering
m.m. VÄLKOMNA!
Stylelsen

rr

o

öyggaret--)69
ll
Det har varit ett livligt byggår

i Kinnarp-Slutarp, säger

byggnadsnämndens ordförantle i F!ökin<ls komun Elof Rehn,
I de båda sarnhällena har under
året uppförts äl entamiljshus. Av.
rlessa har Stiftelsen Frökindsbo-

stätter byggt åtta

fyra i Kinn-

arp och lika många
i

Slutarp.

Den extrakvot på 18 lägenheter
sorn man fiek förra hösten har re-

sulterat i tre hyreshus
- två i.
Ifinnarp och ett i Slutarp.
In-.
flyttningen är klar i alagarna.
Stiftelsen har byggt.

Full fart på

spelet

i biijardsalongen i

För drygt ett år sedan kom bil-

tlr

Slutarp'

,Ti'å"i#f'i::t :

Srutarp
,Yitå"i*if'i::t
att stanna li:l'H:?å,,':L
fijr"";L'ä:!_ll
uppenbart kommit för
liiir*Iia"i,,"a"t.
l äirirräiå"i"ro"t.
Joha,nssol-_:::
Det kommer Nlsse
I Slyretsen har följande sammanCo på Slutarps Möbelindusl.i, *:dl.attrii*-Nif, Johansion, ordf., Tage
all säkerhet att se ti]]' F.^._".139:,: ] H;iil;;, ;;;rör, och Hans Anderi-";;;
intresserade chct, E'"vcrt SjÖkvlst'
iardssperöi

";L;:l_ll

ll)70 räknar man rned ännu högre byggtakt i de båtla samhällena.

I

"l"t.urrå*au
har upplåtit lokal i industrib5:ggna- "^;
industrichefen har lralden och för närvarande pägår "n Ui. iiiit"a"tr*"Alem och utan hans
intern serietävling för u..to:, T'l -"0"ä.Xå" fr"A" bitiarden fortfaDet är spel varje afton och det r{an- rånåe varit okänd i Slutarp. Kluhben
ske bör nämnas att de som...PSt"t ,fio"", fru"ot
- medleinmarna betainte behöver vara knutna..trtt t?ll; ia""i"traciesoch månadsavgift.
'-M
dopt
bildad,
---_; le utveckla en gå.i tektik
taget. Se biljardklubbår

efter pristävling till Snooklt,, ,,__. och ha förmåga att koncentrera sig
"om
I dagarna har det också blivit. kl3tt ;t';;;-iil;
det skall bli re-att föreningen kommer- att serretav- suitatl -öet var inte så enkelt att få
la i 14-1. Snooker med tio.licens_i"l iattu farten på speiboilen. Det kunracie spelare kommer att. tigurera r de
-' vi konstatera. ..
samma serier som Faiköping, VarBåsse.
Göteoch
Halmstad
berg, Skövde,
av
seriespeoorg. $orås har hoppat
let och tillfäiie gavs därmed för Slutarpsspelarna.

- Det är roligt med utbyte och vi
kommer säkerligen att ha stor nytta
av drabbningarna, även om vi får

KINNARPS IF:s
Supporterklubbs
adventskalender

räkna med förlustresultat, säger
Nisse Johansson. Om vi inte kommer i kontakt med andra lag är risken den, att vi endast kommer att
DNAGNINGSLISTA
ägna oss åt e n form av sPel här
ute. Vi behöver lära oss hur biljard
? december:
skall gå till..
1-1682, 2-330, 3-1692, 4-7790,
Eftersom vi ännu bara har ett
bord, kommer vi att få hyra in oss
5-530, 6-1572, 7-7297, 8-1694,
i Falköping för seriematcher. Med
9-1982, !0-7717.
det intresse för biljard som finns
i Frökind kommer dock Ytterligarg 8 rleceurbor:
biljardrum att ställas" i ordning.
7-75, 2-7298, 3-902, 4-1382, 5fick
Biljardklubben Snooker
1303, 6-1520, 7-1573, 8*1742,
från
Gertrud
försiag
efter
namnet
.

9-1285, 10-1946.

I

decomber:

1-274, 2-953, 3-603, 4-1468,
5-813, 6-341, 7-7022, 8-1780,
9-626, t0-785.

På dågens idrottssidor kan ni också låsa" om jubilerande Kinnarps IF'.
Falbygdens jul föi 1954 gav Olof Göranzon giimtar från den .då 36:
åriga föreningen och undrade bl. a. vart dragkampen tog vägen.

I

En störtdykning i ddt första kända protokollet av den 22 febr. 1920
ger besked om vilka idrotter som för'eningen tänkt bedriva:
1) fotbollssparkning, 2) hoppning, 3) löpning, 4) cykel, 5) kulstötning,
6) spjutkastning, ?) diskus, 8), gymnastik, 9) dragkamp.
(Observera att endast kasterl har specificerats. Löpning och hopp har

i grupperl)
Allt detta har med växlande framgång stått på föreningens program.
Ailt utom dragkampen. Vart tog den vägen?
Göranzon riktade därvid frågan till Göran Andersson som gav svaret:
jag är inte
- Dragkamp fannS det allt i Kinnarp i min barndom, men
riktigt säker på om den bedrevs i idrottsföreningens regi. Jag vet i alia
sammanförts

fall att skytteföreningens fester bjöd på denna de starka kailarnas sport,
säger Göran.

i protokollen eller i resultatböckerna står inte att få,
vi här vill rikta en allvarlig uppmaning till den nuvarande sty-

Någr:t besked

varför

relsen att så snart som möjligt införa dragkampen på föreningens verksamhetsprogram.

Bättre sent än aldrig. Eller också besluta avföra grenen!
Sa alltså Göranzon i sin "julbetraktelse" 1954.

-x-

Jag säger så här istället: varför inte prova på detta urgamla styrkeprov som "förmatch" någon gång på Kinnemo.framöver....
.Visste Ni förresten att Svenska Dragkampsförbundet stiftades 1933.
England och Sverige är två stora dragkampländer. Som tärzlingsport
dateral clen sig från slutet av 1800-ta1et, rnen dragkamp fanns reclan under antiken och förekom i Norden i olika former redan under forntiden.

aÅ

FALKOPINGS TIDNING Lördogen den 6 decernber 1969
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FROKNDS SAMLNGSHUS KLART OM ETT AR

Det har länge rått lokaibrist i
Kinnarp och Slutarp. Sörby skola
och en mindre lokal i ett av stiftelsehusen är i stort sett det enda
som stått till buds för föreningssamrnankomster

o. dyl, Det

har

medfört eit rnanga fJrlagt sina möten och sammankomster til] andra
orter.

Men det skall snart bli slut på
det. Det skail i varje fall inte behövas efter novemiler månad nästa

år då rlet nya sarnlingshuset be.
räknas vara klart. Samlingshuset

skall byggas mellan de båda samhällena, vid uppfartsvägen till
Tångavallen. Schaktningsarbetena

har redan

påbörjats.

Kostnad€n kommer enligt beräk-

ningarna att ligga på omkring
400.000 kr. 1\4an har hos statens
nämnd

för samlingslokaler anhål-

lit om lån med 200.000 kr. Förutom
själva bygghostnaden tillkommer
utgifter för inventarier med cirka
30.000

kr.

Samlingshuset får en total golv1ta på närmare 300 kvadratmeter.
Det blir en stor samiingssal med
scen och plats för c:a 200 personer,
en lokal för' bibliotek gch studie-

EECErroaErFrrS

verksamhet (i och med bygget

t

kommer kornmunens biblioteks-

fråga att lösas) samt en mindre sal
på 25 kvadratmeter. Vidare foaj6,

toaletter, omkiädningsrum,

kök,

utrymmen för biljeitförsäljning et
cetera. Utanför skaii anläggas en
parkeringsplats med utrymme för
60 bilar.
Bilden ovan visar fasåden mot
öster.. Som synes ett för ögat till.talande bygge.

EJ BLOTT
I JULETID...
står ai till tjönst
med rsachra blomrnor

l$IuTARP$KöKET I
II ett besrepp
it
o__.
DET HOS
FRAGA
iEsKtLsTuNABoDEN !

T

EFTER

Nej, året runt har vi full sortering av

alla slags blommor.

Välkom-T-gn med bestälhing.,

SIUTARPS
HAi\DEtSTRÄDGÅNN
TeI. 0515/340 70

I

FRIGGERÄKERS RÖR
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AB

SNICKERI.

:RUTMANS
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Bröderna $ohaglsson och såcrrttet
aktiv
Valdeffiåar tTS) fortfareffide
6hL-n.

,:ii:l:t:::i:;:;:l'::::i:;.ri:;:.l:::i::

Gustav Johansson i Strutarp och
brodgrn Vaklernar i I{innerp är de
mest framgångsrika skyttar sowr
I{innevetls skytteförening haft genom tiderna, Båda har varit medlerrmar där i över 50 år. Mängder
av priser
Grrs(av kan visa upp

-

ett 40-tal förstapriser
- vittnar om
stora framgångar på skjutbanor
runt om'l landet. (Gustav (69) slutade rned tlet ak{iva skyttet för
åtta år setlan rnen Valdernar (?8)
håller fortfaraniie på. I{an är dessutorn aktiv I hernvärnet och var
för bara någon veclia sedan och
bytte uniforrn - en ny och varnr
moilell 58 som är bna att ha untler
övningarna

.

Gustav började skjuta gevär 13 år
gammal och gick två år senare med

i Kinneveds skytteförening där han
under de många år som gått också
innehaft en del styrelseuppdrag.

Hans skyttekarriär började egentli-

då han under Ällagillets
i Falköping tog rubb och
stubb i .prisväg under två veckors
gen

1918

Gustav Johansson med den jättepokal han erövrade vid en täv-

festiigheter

linc

Och på den vägen gick det. I lite
mer lödiga sammanhang tog han t. ex.
hem Stockholms-Tidningens heders-

1937.

$

n

u ta r p

tid.

s

Valdemar Johansson
- aktiv
dad i alldeles ny uniform.

i

hemvärnet seCtan 1940. På biiden skru-

borgs skytteförbunds guldmedalj och
en pokal i gammalt silver som skänktes av e,t svenskamerikan som ständigt vanclringspris har han innehaft
föreningen.och Guståv tog det.
i 14 år. Ingen annan har kommit UPP
På sarriraar sätt -giek det rned delr i mer än åtta år. Utmärkelserna är
jättepokal som sattes upp som pris
mÄnoo
ilnr
vid en tävling mellan skytteför- -ånoo
eningarna i Kinneved, Vårkumla,
Hernvärnet
Vartofta, Grolanda och Brismene.
Valdemar är fortfarande aktiv skrrtt
Året var 1937.
och tänker förbli så länge synen är
Det är dessa båda priser som han god. Aktiv i hemvärnet har han varit

pris åt föreningen. Det sattes upp
som vandringspris på fem år 'inorn

I

r:l'*ltåä'ilg

Alh i lacherimg, polering

och

värderar högst. Samt förstås riks- sedan Vartofta hv-område bildades
medaljen

i

skyfte.

l
l

Fungerat både som plutonchef
och gruppchef. Han har som ende
Fotbollen tog honom
hemvärnsman i området fått den
Går skytteintresset och kunnarrd.et exklusjva Petrimedaljen för sina ini arv? Sonen Sven-Olof var intres- satser.
srerad och jag försökte nog påverka
Innan Valdemar Johansson pen- |
lronom till att fortsätta med skytte, !]onerat: rtg
9"h flyttade till Kinn- |
trerättar Guqtav. Han tog sina klas- arp brukade han
Siggagården i Sluts er i två år, men sedan kom fotarp. Ilästar var, och är fortfarande, i
hrolien . . .
hans stora intresse. Han har fått ett I
hundratal olika utmärkelser för sina I
ftrte bara sltyfte
hästar. I Kinneveds hingstförening I
Men det är inte bar skytte som in- är han numera både ordförande, sek- |
tt:esserat Gustav Johansson, Han har reterare och kassön
I
t. ex. varit sekreterare i samhällshar,
i
idrottsoch
han
fiironingen
p.tatsföreningen, verkat för idrottsp,tatsen Tångavallens tiliblivelse.

Vi vet. . . att det !önar sig!

1940.

I

i
j

I

LUTARP

Arbetat har han gjort som bildhpggare på. Slutarps Möbelindustri.

N.u är han pensionerad vilket inte
hlndrar att hån står hemma och skär
urt de vackraste rosor i björk tiil de
Bpstavianska möbler som företaget

t!llverkar.
.Det är ont om bildhuggare se.,.
I'aldemar och skyttet

Vid riksskyttetävlingen i Stockdet var 50 år -sedan i
holm 1919
-vann
somras
Valdemar Johansson ett mausergevär. Detta sedan
han med gevär på 600 meters av-

MÖBELHUSET

ståncl

AB [. Gnnstavsson Möhelaffär
SLUTARP

.

Tel. OSTSl33l79

klarat 47 av 50 möjliga

poäng.

Det är mitt bästa resultat
-tiderna,
säger han.

senom

Han hår

Skara-

Började sk*juta 1911 och har varit
både ordförande och sekreterare i
I

skytteföreningen.

Frökind,s-

oa

fohm, I{urlsson
huru sorn liigger rcer rör? 4s.64
€l,y&lrc,gF ruu

I

Ja, den frågan har jag vid det här
iaget fått åtskilliga gånger trots art
jag bara bott i Slutarp en kort tid

Än så länge känns det bra, men
man skali lyssna

det framöver

bii

om

till alla röster, torde

oöverkomliga prob-

1em,

Du kommer "bergis" att bli srti Luttradrivorna när du skall

tande

hem på nätterna. När det snöar måttligt i stan, snöar det omåtiligt i Lutt-

rabygden. Det hjälper varken med

snödäck eller spadar
bara
- dujagblir
sittande där. Enda trösten
kan ge
dej är att du säkert får natiligt sälisl(ap, sa en av de mest barmhärtiga.
Eäst alltså att redan tu ladda upp
med termos, smårgåsar, kortlek eller
fiaspel för övningarna under kommande snövinter.

;4:i*.1ä

'&&i.''':t'tt'"l,'

-*-

En känd redaktör i Tidahoim talade en gång om den vita mannan som
faller från himmeien
må den falla över ond och god, -men inte över
c,ss som färdas på väg till eller från
vår kommun. Vi är mångal
Jae fick förresten i måndags natt
en liten vink om att det kan yra
igen längs färdvägen från Falköping.
Redan

i höjd med Åilebergsvägen

möttes jag av yrsnö : dock inte så
intensiv att den vållade några större

besvär.

-*-

Och så är det det där med snöskottning. Hur rqycket .ay gåIden
skåU jag skotta upp rrär snön pa allvar börjar vräka ned?
Jag har föresiagit mindre gång,

vägar från köksingången till

tunnan och så vidare till

En trudelutt på det tvåradiga kan inte skada ens i jobbet.

Vi travesterår visan: "Känner ni Johan Karlsson, hån som lägger ner rör. . ." John Karlsson (4i) har
rörledningsfirma i Kinnarp och är något av Frökinds Count Basie. Nåja, så tillvirla att han är storbandsletlare, Men de 14 musikerna spelar förstås inte så mycket jazz, Flertalet trakterar nämligen rlragspel.
fill många glädje och till Sten Bromans förtret må man tro.
John Karlsson är alltså ledare för lättare att spela vals, polka, foxtrot
gänget som över en gång i månaden och hambo om det dansas också.
och dessutom gör uppskattade framNu skall man inte tro att Frökinds
trädanden på ålderdomshem och musikklubb, som det heter, är ett
andra vårciinrättningar. övar gör amatörgäng. De är väl inte direkt
gör man i bygdegårdarna i Näs och proffs heller men faktum är att flerI(älvene t. ex. Man har inget emot talet spelat med i otika orkestrar.
att dansanta människor kommer dit Man har hållit på över ett år nu
och tar en sväng om. Det går liksom och verksamheten fortsätter. Sten
Broman får säga vad han villl

är redskap

nog.

Jag har redan förövat mej med
den vanliga spaden. Jag har skoitat

antingen det behövts eller inte, som
äldsta barnet uttryckte sig häromdan, Hon är rådd för att jag hanterar skidspåren, som löper som en

större rangerbangård härs och tvärs i
trädgår'n.
Nos om detta.
Det är ett känt faktum att Frökind
expanderar. Det byggs i rasande taki
av både pendlare och ickä pencllare.

och gann skoia och vi hår kom-

munalmän som planerar

för

fr.am-

tiden.

ett

rikare sortiment av förstklassiga varor såsom CRIMPLEND-, BOTIULLS-, JEIiSEY-, yLLE-, TEEYLENnTYGER m.m.r m.m.
Dessutom allt i UNDERKLÄDIR, STEUII{POR, ARBETSKLÄDEB, IVIORGONEOCKA& IIATTLINNEN,
PLASTIIATTOR samt aUt i SÄNGKLÄDER.
Vi häls.ar såväl förutvarande som nya kunder vålkomna
att göra .IULKLAPPSFYND.
OBS! UNDER HELA JULIIANDNLN öPPET VANLIG
AFFÄRSTID.

spade

håller på att bli en aildeles egen Iiten stad. Vi har lika många och bra
I affärer som i stan. Vi har en. stor

till NYA IOKALER

F. d. NT0-IOKALEN $T-1;'1"'33lli
Vi hal nu större möjlighetor att betjäna Er med

Därifrån måste det sedan bli en bred
tttfart för bilen. Framsidan måste du
också skotta ren, sa kvinnau vid min
sida.
en re- I så fall vill jag köpa
jäl sröslunga,
"kontade" jag. Svaret
biev nej med motivering att "rlu behöver d e n motionen" och en vanlig

Men att vi här ute blir en sovstad
till Falköping är knappast troligt. Vi

Kinnarps Fabriksnederlag
har flyttat

sopgaraget.

Och nu när vi går in i advöntstider
händer precis samma saker här ute
som på övriga håll i bygden: aftnar
i LJUSETS tecken och aftnar i auktionens tecken. En känning av jul får
vi förresten alla när vi ser den ståtliga granen som placerats på stra-

tegisl< plats vid järnvägsövergången
Slutaro.
r oag nnns det ocl{så 31I anlednins

i

att tänka på de framsynta män

soÅ

en dag för femtio år sddan skaDade
idrottsföreningen

i Kinnarp. KIF

har

valt denna decemberlördag tilt

hög-

Får en nybiiven Slutarpsbo
till gratulanterna. . .

sälla

tidsfest, Förtjänta idrottsprofiterskå
saiuteras med diplom och plaketter
i glada idrottsvänners lag.

sig

Båsse

Portriitt aa Geson

SIF-året sorn gått:

Onöclige, ruederlag spo{ierade
chansert tiII sexantrium.f
Roger Ånders|ow skyttehurugt

9,F:öT"?"riltå_iå","iilft"::l

Slutarps lclrottsförening lycliatlbs inte att ta steget upp till div' V
eftcr sin vistelse i "sexan" innevaranrle år. Timntele GtrF visade sig
vara för svåra och tle tcg gruppsegern rnetl bred rnarginal. Slutarp hade
en gotl chans att lägga sig på antira plals i tabellen, men ett par onöga nerlerlag i slutskedet av serien spolieråde dcssa chanser. Ilen slutliga placeringen blev femte plats.

Utöver serie- och r'änskapsmatchet i den ganska hårda konkurrensen.
har två matcher spelats mot Irlottl' En stomme finns i laget som ger
IF om dcn pokål som den senare möjligheter till uppbrrggnacl av en

föreningen satte upp i anledning av elvå sonr nästkomnrande år kan göra
Slutarps IF:s 5O-årsjubileum. Slutarp bättre ifr'ån sig. Föreningen kommer
vann den första matchen med F-2. ochså att göra en hårdare satsning
medan Flobv tog revansch i den ånd- nå ungdomsfotbollen i foltsättningen,
ra med siffrornå 2-1. Stä]]nineen iör alt på detta säti få cn jtimnare
blev att båda lagen fick samma po- rekryt{'rins till , seniorlagen.

äng, medan målskillnaden gick i ST;l'trISlM{ A-LA0ET:
Sreiade matcher:

Slutarns tavör.

Ä-laget har spelat sammanlagt i32
matcher under året och en spelare
har deltagit i samtliga, nämligen lagets snelande t!:änare Rolard N{oberg, Effer honom följer en trio bestående av Per-Olof Gustavsson, Alf

Serie1892750-33
Vänskap126064g.-51.
Pokalmatcher 2 7 0 1 6-4
S:a
32 1.6 2 14 144*88

ka noterar en match mindre.

Roland Moberg 32, Per-Olof Gustavsson, Alf Äda;nsson och Roger

Adamsson och Roger Ändersson, viiSammanlagt 21 spelare har använts i dc
oiika matcherna.

Målspottare

i

Antal använda spelare

21.

Mest spolatle matcher:
Andersson 31., Christer Stenkvist,
Rengt Anclersson och Thomas Pet-

dets fotbollslag i mecl- och motgångar, Geson, Gustav Gustavsson
i Siutarp, har refererat sport i FT
sedan 1942 då han debuterade med
ett litet referat , under rubriken
fotboll".
27 års sportskriveriel borde bet)-- iili.:,, ::.:i:l:
da ett fanåtiskt idrottsintresse, tyä-,i:,:,:.,:,:u:,:,.,.,
ker man. Inte minst
xi:
minsf. eftersom Gera- :ii:::::.i:':,::.::

vis Trädet för att med penna och
block notera vad som försiggår
bland centerhalvar, båckpår och
forwards, Mer idrott: Ilan har va-

rit aktiv

fotboilsspelare och orien-

terare och tiilhör sedån månea år

styrelsen i Slutarps IF.
]
Men, säger Geson, vore det inte :,
för referatens skull så blev det nog
inte av att jag tittade på sån många
måtcher. Jag har ju en del andra
intressen och uppdrag också.
Och visst har han. Företräder so- |
cialdemokraterna i FröEinds kom- |
munalfullmäktige sedan 1952 och är I
bl, a. kommunens revisor samt le- |
damot i samarbetsnämnden för I
I

kommunblocket. I hemr'ärnet åter- |
finner man också Gustav Gustavs-'
plutonchef.
son:
--som
då? Jo, han samlar
Ocli'iiittessen

tersson 29, Lenn?rt Pettersson och

särhlass

Fr'ämste målspottare har varit Ro- Håkan Karlstedt 28, Rune Gustavsson
ger Andersson, vilken svarat för 33 26, Hasse Anclersson 18, Bengt Her-

fullträffar. Mest mål i seriematcherna har dock Thomas.Pettersson noterat sig för med 15 fuliträffar.' Han
ligger också totalt på andra plats
efter Roger Anclersson med 24 mål
och dessa båcla står i särklass som
målsoottare.

mansson 1?, Äke Samuelsson 10. Kurt
Karl6n 9, Lutz Hofbauer 7, Gustav

Ilckerlid 5, Bo Jonsson och Leif

Svensson 3, Kje1l Karistedt 2, Gunnar Samuelsson och Lennart Lius 1.

Mest gjorda mål:
Roger Andersson 33, Thomas Pettersson och Håhan Karlstedt 24, RoIand Moberg 12, Rune Gustavsson 7,

B på nedre halvan
B-laget har av olika orsaker inte Bengt Hermansson 2, I{urt Karl6n
haft några större framgångar detta och Gustav Eckerlid 1.
år och laget hamnade på nedre halvan i sin seriegrupp. På de fjorton Bästa målskytt i serien:
spelade matcherna tog man elva poäng. Hela 31 spelare har använts under året i laget. Leif Svensson liggcr

främst i fråga om antalet

-"'*

speiade

Thomas Pettersson
Spelade matcher:

7443733*43
4 0 1 3 4-9
18 4 470 37-52

S:a

Antal använda spelare

Bengt Hermansson och Thomas Andersson vardera 6 mål.
ilXest speladc matchcr:

slutaile.
Redan 1940 började diskussionerna om en sammanslagning av Slut_

arps IF och Kinnarps IF och det
1a11nte länge sedan frågan på nytt

31,

Leif Svensson 16, Bo Jonsson 15,
Satsning på ungdomsLutz Hofbauer och Hans Andersson
fotbollen
Pojklaget har detta år speiat i Ul- 14, Thomas Ändersson, Gunnar Saricehamnsortens pojklagsserie norra muelsson, Gustav Eckerlid och Tony
gruppen, där man slutade näst sist Persson 13, Bengt Hermansson och
i tabellen. Åtta poäng tog man dock Ingvar Johansson 10, Åke Samuelsson 8, Lennart Eckerlid 6. Rune Gus!filti\i:'ii'i|,'it:;ilii,iti:,::l
tavsson och Jan Andersson 5, Uli
Karl6n 4, Ingemar Lundahl 3, Björn

I håtler sig i

forml

var uppe. En man som su-tit T sitrelsen

för Slutarps IF

bara: Det finns idag mycket

IULHANDTA
IIEMORTEN

som håller den bästa
servicen året runt.
Välkommen med

JULNOTAN och glöm
framför allt inte vårt
er&änt goda kaffe.

CLAUSONS
SLUTARP. TeI. 330 93

Leifler och Olie Bergqvist 2, Bengt

Andersson, Hasse Andersson, ChrisGustavsson,
Adamsson,

Lennart Oskarsson, Jan-Olof Leifier,
I)an-OIa Sand6n, Rune Ekbom, Kent

Ivar, Roger Adolfsson och
Stenkvist

Bengt

1.

MåIskyttar:

Lennart Eckerlid 7, Bengt Hermansson och Thomas Andersson 6,
Gunnar Samuelsson 5, Bo Jonsson,
Rune Gustavsson och Lennart OsRoger Andersson

A-lagets främste målskytt.

karsson 3, Bengt Andersson, Leif
Svensson, Lutz Flofbauer och Bengt
Stenkvist

1.

1939

spelet

bakom kulisserna, men Geson säger

j1',,i1::i;t'.;,,",;;i,,,,,,i,:t;ii1

ter Stenkvist, Per-Olof
Roger Andersson, Alf

sedan

bör jr-r vara informerad om

små

förutsättningar för -ett samgående!

I

STATISTII( B-LAGET:

matcher med 16, följd av Bo Jons- Serie
son med 15 och Lutz Hofbauer 14 Vänskap

speiade matcher. Skyttebäst blev
Lennart Eckerlid med 7 mål samt

15.

teter. Vidare har han samlat sport_
frimärken från världens alia hörn. Cykeln - det kommunikationsmeMen det fanns för många. Geson I del som Geson helst använder. Man

SLUTAEP
Tel. 331 19

B;l- och
Tna

kto!'repa rationer

cÖn DET HOS

OSS !

Vi utför i övrigt alla till

branschpn hörantle
göromåI, rostshydilsbehandlingar, trafiksäker'
hetstestor m.m.

ESSO BENSIN

-

OTJOR
Auktoriseratl återförsäljare för' RENAULT
och ,IOIIN DEEBE

1'-'.+-Hr
V

E M0T0R

sL.raRF. rer. oJ15/BBz G? - BSP 9:

P en s i o n iir s I ö g enh et er

GÖR EDRA INI(ÖP

i l{inw,&W fa, 100"000

av allt i FODERVAROR och GöDNINGSÄMNEN,
JÄRNVAROR m.ra.
CYKLAR och MOPEDER försäljes.
Fullständiga reparationer utföres.

Sturt "före arsskiftet
har i

GöSTA ARYIDSSON
KINNARP - Tel. 0515/334

.

Ett festligt julbord
inköp hos oss.
1

Vårt urval av lämpliga presentartik1ar är också gott.
Välkommen till trivsam juihandei
ortens butik.

ARVIDSSONS
KINNARP - Tel. 0515/330

För MATTOR tlll

halvt års betiinketid

Byggnationen skdll påbörjas orne- tvårummare och en handikappvänlig
deibart
- eller före årsskiftet. I kom. bostad på 4g kvadrat.
munal regi har redan en del schakt- Eftersom radhusen leeer ;aast
och röjningsarbeten utförts. 1y16n ctt 30-tai meter från Fiökindssår-

Ja, det blir det när Ni gör Edra jul-

i

dagarna
ctt
- efter ett och för
beviljat igångsättningstillstånd
Stifietrsen Frökinrlsbostäder
att lqygga åtta pensionärsli!.qenheter omedelbart våster om Frökindsgården i liinnarp. projektet
t:adhus med ekonomiilel emellan
- två till
- är kostnadsberäknat
400.000 lironor.
Länsarboisnämnden

24

räknar med att läsenheterna. .o* den blir det möiligt för
hö:te:

1s70'

i ""^u*::
Av lägenheter
I

- Den tomt som m"n ,,lu3u, rö"
- utrustade med byggnationen rymmer Vttui.fiåa""
""
kök och badrum - är ferq enrum- huskropp ocit dgt.. är, enti t aen
plan-s-orn finns, oö{<så
mare med en bostadsyta på it4 kvameningen att
dlatmeter, tvLä6 kvaäratÅeger storafn sådan skall uppföras senare, Den
'
nuskroppen avses rymma ytterligare
fyra. lägenheter.

22

JULEN

fråga efter Carldn-mattan hos Er hancllare.

l.il\aerhtanel AB Bröderna Karlssons
PLASTIT.IDL]STRT. KINNARP

KINNARPS
PEN$IONAT
anordnar FESTER av alla slag,
FAMILJEFESTER, KAFI'ESERVERINGAR och dylikt

i

ilen trivsamma lokalen.

GOTT OCH RIKLIGT BORD

TILL MODERATA
Tel. 0515/332

KINNARPS
KONTORSMÖB[-ER
KINNARP - Tel. 0515i333

?0

TILLVERKAR och FÖRSÄLJER

ALLT I KONTORSMöBLER,

pensionärer

som inte siälva
stor efteJråea
] redan rönt
_vill eller kan låga
---.-..----------..o*tr, sKall va- sin mat att äta där.
._

PRISER.

40

Byggmästare Arne $andahl
Nybyggnader
Försthlassist arbete
Kontor: Falköping
Tel. 145 10

Reparationer
Humana priser
Bostad: Kinnarp

-.

Tel. 330 02 (säkr. eft, 17)

I{ircn&,rps

KinnarpsBingo

IF firwd,e d,e 50 å,rerc,
tiiii:it;i:i.t:t:i:;i:,i:'.:i

Stor julbingo sönclagen tlen
14 ilec. kl. l5 i Centralskolai,
KINNARP

Bl.a. dragning i billotteriet'
utförligare annons i lördagens

F"T.

KIF

KIIINEVED
Lucinfest i Åxtorps
församlingssal
lördagen den 13 dec. kl. 19.00.
Tal och sång av pastor Reiclar
tomte
Jahnsen. Lucitablå
tillfalservering. Behållningen
ler Lutherhjälpen.
VÄLKOMNÄ!
Kinneveils CKF-avil.

BelönadeKiF:are. ^ltt'W
^rtt'64'

Untler festliga former firaile på lörtlagskvällen Kinnerps XF rle fcrntio åten. I{ögticlen hölls på Rantens IIotell i Falhiiping och hade sarnlat hunilratalet gäster - unga och gamla trFK:are. Ordf. Karl-Evert Claesson
väntle sig i sitt hälsningsanförantle särskilt till västgötaidrottens och fottrollens representant Karl-Axel Rosaniler från Skövde, gångfölbuntlets representant Torbjörn Andersson. Ett specicllt välhommen fick också nye
tränaren Sven-Evert "Sotarn" Blöcher från Tiilaholm, representanterna för f'loby IF och Slutarps IF -Filip
Sjögren och Evert Sant!6n - samt trogna kämparna inona I{IF, Göran Andersson, Hiltling Våring' Ival Gustavsson, Gösta Gustafsson. Gunnar Vilgotsson och Gethard Fdsk, Ja, seilan bjöds jubileumsgästerna att
smaka av llotellets smörgåsjultroril, som tlignaile av ilelikatesser. En tulltriif{ för köket.

KINNARPS IF:S
Ungdomssektion
Avslutningsfiest på kaf6el ' i
Kinnarp månclagen den 15 .dec.
kl. 19. Samtliga metllemmaf, i

ungdomsföreningen HÄLSAS
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
På programrnet bl.a. filmfönevisning från OS i Mexico metl
itlrottskonsulent Stig Gustavs-

Vid kaffetåren var det dags för

Karl-Axel Rosander att stiea fram

och hylla förtjäntå KIF:are. Från såväl Västergötlands idrottsförbund som

distriktets fotbollförbund hade han
med sig miniatyrstandar, som han
överlärnnade till föreningen.,hrbi-

soo.

laren fick också VIF:s förtjänstdiplom.

''
I Kinneveil Irle41.
Av den senaste allmänna jorclbruksräkningen framgår att i Kinneveds församling fanns vid rälr.
ningstillfället vid de brukningsenh.

Gerhard Frisk var den förste i raden som fich träda fi'am för belöning. Han fick VIF:s förtiänsttecken

IlusdJuren

sanrt dinlom. Tecken och diplom giclr
också till Gösta Gustafsson. VIFdiplomet fick sedan följantle: Gunnar Vilgotsson, John Fransson, och
John l(arlstedt. VIF hade också med-

ter som vardera hade minst två hel<
tar åker ännu 32 hästar. Av des
var 19 kållblodiga och minst tre :

gamla medan 13 var unghästar c
föl. I församlingen fanns vidare t:
tjurar och stutar, 903 kor, {5b kvi-

sänt diplom till Göran

,

Anclersson,

men Göran har för flera år sedan
uppfyllt forriringarna för dettå och
har det reclan i sin ägo. Hän komrner istäilet vid ett 1ämiigt tillfäi!e
att få förtiänsttecl<net. Rcisander fick
dock i ail hast fratn fotbollförbundets jubileum-smanschettknappår som
högiidsgår'a till Cömn.

--*-

trln-61.

Kinnarps NTO
har möte i Sörby skola

i

dag. torsdag, med bl. a. frågesport och servering på programmet,

För insatser inorn fotbollen h;'llades Ivar Gustafsson med VFF:s fiirtjänstmär}<e i guld. Stora cliplcmet
gick

till

Ron,.:.t Andersson,

Allan Jo-

hansson och l3engt .h.rli11sson.
Lilla diplomet ti11fö1i Marthel Jo-

hansson, Eo Johansson, Giiran

Grahn, Åke Torstensson, Lärs Westerberq sarnt Uno Frisk.

Torbiörn Andersson frirn Gångfiirbundet uppvaktade föreningen med
ett sih'erfat.
-*-

(rt"tt

1

foIarthel Johansson visar I{i!'-nålen för Hilding Våring.

I
I

Sedan var det föreningens
ka1la fram leciare och akiirra

tur

atr

för pris-

cerelnoni, Els;a Grahn och Gösta Ärvjclsson

två av föreninqens ST0-

- tiderna * fanns På Plats
RA genont
och fick för sina framträclanrle itr'
satser hyliningar i form av polinler med gång- resp. friidrottsembl ent.

Hilrling Våring. !'oll<e Larsson, Arne Olsson. Georg .Iohensson, Nils

Olle I{jell6u, Rov Änd.+r-<solt, Karl-Gltstaf Johallsson, K ieil
Johansson och Äke Andersson fick
llril"qson,

statvetter.

Uppmuntringspriser

ti1lföll

sedan

ahtiva och leclare inom fotbollen.
Följande fick jrrlklappar i förskott:
K.-(;. Ahl, Marthel Johansson, Ste-

fan .Iohansson, TommY Sandahl, Gös-

ta Ek, Bo Ivarsson, Stig Fredriksson,

Evert Ahl, Sven Ah], K.-G. Jo-

hansson, Tommy Sandahl, ClaesGöran Gustafsson, Bertil Gustafs-

Kjell Johansson, Bo Johansson,
Christer Claesson, Vinfred Nielsen,
j Rune Torstensson, Anders Ek och
son,

J

Bengt Georgsson.

dorsson, Malthel Johanqson.

StiS

eningen. I{an ställde frågan: vad ha-

Fredrilrsson och Bengt "Blecka" de KIF varit utan kvinnan? Hatt
Georgsson.
hade sjäIv svaret: deras stöd och
hjätp är av största värde och han
-*Göran Andersson uppvaktade se- bringade alla damer en varm hYIl-

Idrottsallian:; ning. '
med miniatylstandaret.
Roy Andersson, framgångsrik träErrert Sanrl6n kom som represen- I nare under en boilepok i Kinnarp,
tant för grannen Shrtarps IF. Hrn I har under sin aktiva bana varit med
talade b1. a. om de tankar som Be- | om att plocka många poäng. Som junom åren väckts om ett sarngå:n- i bileurnstalare plockade han ytterlihur
de, Det har skett under olika perio- | gare några
- han berättade om
cler
så sent som i år. En uppdei- | clet var ställt uti Kinnarp när han
ning- av idrotternå inom kommunen I kom för att få fart på fotbollen. Att
var också ett faktum under en tio- | han blev väl mottagen gav han ockhan fick byta om i
årsperiocl på 40-50-ta1et
I så bevis för
Han betonacle att samarhetct var j fru Larssons -bästa piyschsoffa. Han
väsentligt och att Slutarp och Kinn- | var priviligierad!
arp skå1l hiälPas åt att föra SPORKvällen var sen innan det var dags
TEN viclare. Det är av vil<t att vi för herr och fru Sixten att ta över
en
minsa Evclt oc!t övpt'lämncde
Filip l<ommandot och se till att cle dan-

dan friin Falbygdens

nessak. Gratulant vår också
santa fick sitt lvstmäte. Under en
Sjögren från FlobY IF, som lYck- paris berält rde !'ollie Larsson minönskade, gratulerade och tackade för nen och sedan dånsade man rric',are
givande duster lagen emellan.
till 1-snåret. Många prisacles denna jubelkr.äll, många fick vackra
för
I(IF
taekade
Våring
Hilding
blommor av föreningen. Men utan
gör
kotnför
det arbete föreningen
enskildas och företags stöd hade inte
ocktalade
munens innevånare. Han
jubileum

KINNARPS IF:s
Supporterklubbs
atlventskalencler
DRACNINGSLISTA
12 tlecember:
1-1851, 2-7353, 3-772, 4-7945,
5-77, 6-829,7-593, 8-1336, 91913, 10-79.

13 december:

1-1288, 2-64, 3-7914, 4-L778,
5-223, 6-990, 7-7778, 8-135?,
9-1103,10-757.

Extravinster å nr 1605,

435,

366.

-*-

så
KIF lyckats ro detta
så om lokalfrågor, som är idrotts- lyekligt i land. Föreninsen vill gärföreningens önskemål och påpekade na framföra ett tack, här vidarebeatt det finns ingen brist på intres- fordrat via sportspalternå,
se hos de styrancle. Det är just nu
Båsse
mer ett ekonomiskt tänkande, som
gör att lokalfrågor ställts på fram-

L
-*j Fotboll"tt" taian
fördes sedan av
Bo Johansson, som vände sig till de
ledare som lägger ner ett Sediget tiden.
Hr Våring erinrade också om Ce
arbete för att alla skall trivas. De
som därvidlag hYllades var Karl- insatser som kvinnorna gör i förEvert Claesson, Kurt Johansson,
1

Lennart Qvick, Gösta och Göte An-

Kircw{tl"ps IF iubilerur}'e
Elsu och GA"p"!* hyllud,es

Karl-Axel Rosander representerade såväl VIF som Vll- or:h hyllade
föreningen med standar. Mottagare: ordf' Kari-Evert Claesson'

AB KINNARPS
TEXTITINDUSTRI
Tel.
330 85

* Rekornmeiderar sina förstklassiga
* tillverkningar av
DÄM. och HERRUNDERKTÄDtrR
i NYLOI{

IF firade På lör'
dagskvällen 50-årsjubileum

var Elsa Grahn och

ping. Under kvällens loPP tiil"
delades en rad förtjänta leda
ire och aktiva utmärkelser av
ukil9u tl*g. Tuå
ltuO.t

Gösta med en rad resultat På
'oppnivå i kula och diskus

Kinnarps

oå Rantens Hotell

i

lralkö'

Arvidsson.

Gösta

Elsa med fem-

- i gång
ton DM-segrar

och

Piaceringar i SM och OS-del'
tagare. Se vidare SPorten!

Kinnarp
ffiHruGO

KINNARPS IF:s
Supporterklubbs
adventskalender

STOR JUIBIruGO

DRAGNINGSLISTA

Vi spelar 70 tripplar rned preEentkort
d 25'-o 75t-, I00:-

SIDOVINSTER

14 december:

r-942, 2-7ggg, 3-7992, 4_934,
5-1336, 6-1661, 7-!972, g-976,
9-1949, 10-1397.

EXTRASPEL

STÄDBINGO

15 december:

L-7772, 2-7427, 3-191,

I MORGON' söndag
kI. 15.00
I CENTRAI,SKOLAN
KINNARP

5-562, 6-997, 7-524,

DRAONING PA

9-230, 10-956.

l6 clecember:
1-1340, 2-949, 3-699, 4-939,

EIL.IOTTERIET

5-789, 6-150, 7-720,

$hz-6Q.

g_941,

9-676, 10-1263.

IIJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
T{INNARPS IF

4_960,

g-1545,

Vinster på supporterklubbons atlventshalentler kan
avhämtas på bingon.

Församlingsdelegerade
i Kinneveds
pastorat, kallas att sammanträ.
Centralskolan, Kinnarp,
ons.dagen den 17 dec. 1969 kl.,

HAI\ VAI\IS KIF-BILEI\

da i

19.30.

Ortlförancle

Bra resrrltaf vid juniorhiigtiden

i

Slutarp

Då Slutai'ps jur.riorförening på einsdågen förra veckan hade en konrbinerad advents-, luciahögtid och försäljning hade en stor skara samlats.
$tora salen var fuilsatt av unda och
äldre. Försäljningen inkl. scr.r'eringen m. 1r1. inbringade till juniorföredngens l(asså 2.100 kr:, vilket är
cirka 500 n:er än fön'a årets vårför.-

Kyrkofullmäktige
i Kinneved
kallas att sammanträda i Cen-

tralskolan, Kinnarp, onsdagen
den 1? dee. 1969 kl. 19.00.
Orilföranile

säljning.

Högtiden började med en adventssång varpå pastor (}öran Carlsson
välkomsthälsade. f'olke Pettersson
I inledde med bibelläsning och bön.
i Därefter vidtog ådvents- och lucia-

KINNARPS IF:s
Supporterklubbs
adventskalender

programmet vilket började med diktläsning av Yngve Karlsson. Rojan
Johansson, Forserum sjöng sedan en
solosång och medverkade ocirså metl

sång i dert luciatablå sorn sedan
öljdo, Lrrcia tat Elistrb'rrJl Lirg(:r'-

f

etrand. Pastor Yngvö Johansscjri atiknöt i ett kort tal till tablåns inne-

Itåll och taiade onr Jeslls

o-o1n d.et

sanna ljuset.

nyår - nu slipper jag den utgiften.
mannen Gunnar Wilgotson uti Kinn- Jag .har htrtldlat lotter tidigale, men
arp, som vid söndagens dråguing på någrz stolvinster har' .iag aidrig fått,
Kinnarps ll'':s billotteri håde tur hos Få sir:r höjd en choklådliartong, Bil
fru Fortunå. Hans lottåedel med har" jag hait sedan 1940 - tog liiitrllurrrner 92 gav hononl nämiigen en kolt 1939" Fijt'sta eglra bilen val cll
Dagens grattis går

Renault 4 L av

19?0

till

5Z-årige köp-

års modell. Vinst- gamnral Dodge.

Gunnar \l-ilgotsorl l<iipte s.iu 100för att gynlra rlen
-- Dst var en välkommen julklaPP förenitg sön] han kärnpat för son'l
var Gunnar Wilgotso0s kommentar', åktiv id1'ottsnrau och setlan sonl lenär vi fick kontakt med holrom i går tlare. Kassör i tiotålet år nch ävetr
setlan han tågit en Provruudå n]ed vice ordf.
lotten dlogs av kolltrollanten Geolg
Jöhanssotr.

den nvå bilen.
-- Jåg hade tänkt ått b]'ta

bil

efter

Sammaniräden

1 Försriljningelr flöt m)(ket bla

och

lsnabbt urrder Yngve Johanssons ledlning och goda bud noteracles på det
lmesta, iute mlnst på de albeten i {rä
Irillta juniorerna rned le(lare gjort.
lEfter törsäljningens slut tackade Göiran Carlsson allå som medverkat
Ititl clet mycket goda resultatet.

DNAGNTNGSLISTA
1? december:
1-1000, 2-7197, 3-7942, 4-1945,

5-1922,, 6-771, 7-L73, g-664,
9-589, 10-424.
18 december:

1-1619, 2-138, 3-191, 4-395, 5454, 6-1019, 7-1765, g-1379, 91576, 10-921

l{ronorslott mest

$lutarps

lWissilornshus

Söndag kl.14.30 JULFDST. Söndagsskolans barn och läServering.
rare samt past. G. Carlsson rnedv.

Alla VÄLKOMNA!

-

rnriKrNn
Ko mmun^al I uIImäl"I't' g e
sa,:nmaniräcler

i

Centralskolan,

Kinnarp, tisclagen den 30 dec.
1969 kr 19.00.
Ortlf.

$lutarps Missionshus
JULDAGSN 19 JULiTIöTE.
Sång och vittnesböntt av evang. Marianne Andersson och
pastor G. Carlsson. - VÄLKOMNA!

Kin n&rpsun gd,om&r arsfestud,e
tvln-61..

Ansökan ingives senast 30
cem;ber 1969

skolför,buntl,

till

de-

FalbYgdens

Fack 43,521

01

Fatköping 1.

Närmare upplysningar Per telefon 0515/131 20 (Fru Arre-

stig efterfrågas.)

SKOLDIR,EKTöR,EN

RöKIHD

GLIMTAR
från Frökind
Jag har inte fastnat i Luttradrivorna ännu. Men det var nära här-

Laeledarna K-G Johansson och Tommy Sandahi i kretsen av de diplomerade D-juniorerna'
Kinnarps IF:s ungdomssektion av- dast missat en resp. två träningar l'
slutade på måndagen årets övningar var.
Till årets mest överraskanae. speia- illl
med en liten fest på KinnarPs PenLuciafest I AxtorP
-,---_-.
sionat, varvid ett flerta pojklagsspe- re i B-juniolerna utsågs Lennart l
På den verkliga Luciadagen anIngeD-juniorerna
för
,luliusson
och
lare erhöll utmärkelser för förtjänstordnades Luciafest i AxtorPs förfullå insatser under året. Vidare var mar Johansson. Nästa pris som utde- samlingssal, som var till trängsel
gick
spetili Kinnarps )mgste
idrottskonsulenten Stig Guståvsson lades
fullsatt då Astrid Anilersson hälsapå besök och visade en film som han lare genom tiderna som detitagit i de välkommen. Talare var Pastor
tagit under sitt besök på olympiaden seriespel: 8-årige Torbjörn Äkesson, Jahnsen från Börstig, som även
i Mexico 1968. Detta inslag i Pro- som repretsenterat D-juniorerna i ? sjöng duett tillsammans med sin
grammet uppskattades mYcket av de av lagets 14 seriematcher.
Reitlun. Pastor Jahnsen talatrnder nästa år mister man två av clotter
ca 30 pojkarna.
de inledningsvis om hur Luciafinämspelare,
bättre
ungdomslagens
Priserna som utdelades var bl.a.
randet uppstod.
diplom från IFK Tidaholm för tred- ligen bröderna Claes oeh Jörgen FaPastor Jahnsen sade vidare i sitt
den
1
flyttar
till
Växjö
jeplaceringen i den av dem arrange- legård som
att martyrernas blod blev
anförande
minne av
rade D-juniorserien. Från samma .ian. 1970. Dessa fiek somjubileumsDet gäller att så en
säd.
kyrkans
fiirening utdelades vidare ett pris till I{rnnarps IF mottaga en
har

serients bästa målskytt, som fanns

nå1.

Huvudstyrelsens ordf. Karl-Evert
avttckade årets pojklagslemål av lagets 45 i serien. Priset vår dare Evert Ahl och Carl-Gustaf Johansson, för deras uppoffrande arcrr medalj.
Träningsfiitpris tilldelades Tomas bete. Kvällen avslutades med att

i Kinnarps lag, Tomas
f

Wetsterberg,

ilken tillverkat inte mindre än

39

c-;.laesson

C:arlsson, Tomas Westerberg, Roiand ungdornarna fick så mycket korv och
Jansson, Christer Andersson, Steve 6:iass som de orkade stoppa i sig.
Karlsson oeh Glenn Johansson. Dessa sex spclare hade under året en-

-f:i
Jl::l:':ff
lton
.och

CKF

tä:

ftar""a" I tett" - Cl{F-damer bjöd på kaffe
Göteve, Dagny AFdelsso-+
äune ".fofransson, Bfo- [med_ hembakt dopp, och en Lucia-

för att inte väcka dem

som

sover.

Tänk om vi alla kunde hjälPas åt

genom de
ler nattid. Hastighetsbegränsning
na sås en ädel säd, i barnens liv, i finns, men om sanningen skall fram
liv'

att det

ungdomens

liv, i mandomens

den dagligen

så överskrids
som kan bära rika frukter. Ovan stundligen. Gränserna har suddats
även
framfördes
Lueiatablå
omtalade
ut och vi har kommit in På en fardenna gång mYcket vackert och lig väg. Icke allenast vi som bor i
och

TiIl fru Majbritt Jo- kommunen är syndare
som
- de
hansson överlänrnades en gåva metl gästar "vår väg" är slmdare
de ocktack för det arbete hon nedlagt vid så. Kanske bara DE?

stämningsfullt.

lån. En behållning av

sjöng ett flertal -sånger'
Kinneveds CKF-avtleining trar frat 1na-Lena som
u
*J"a
f amiljef est tilIsammans
ampåre"' Götjugo ;*""S:å
ö;ii' I I1" minuter
i Göteve församlingsg-ärd'.c1t-'13

ra vid järnvägsövergången som grön
grann gran lYser mot oss - nära
noe överallt tindrar juleljusen och
.r"i*lu" om att något är i vardande'
Jag kör varsamt genom samhället
genom det natttiga tjuset från
-jutgranar och
"kommunal belYsning", vandrar försiktigt mecl min
Volvo med knarrartde ljuddämPare

att vandra försiktigt genom såmeod säd i folkets hjärtan. Det
hället och inte trYcka så hårt På
stor betydetse, sade talaren vidare, gasen. Det gäller dagtid
g?il- det
politiska kanaler-

inövandet och framförandet av tab'

I(inneaeds och Göteue CKF
hött gemenf,frru familiefest

omkvällen. Snön drev hårt mot

färdvägen men hem kom iag. Hem
till upplyst Slutarp' Det är inte ba-

kaffeservehar översänts till

rineen på 230 kr
Lulherlrjälpen. Zaft2'6r

KINNARPS IF:S
Supporterklubbs
adventskalender

I

I

J

Vintern är en farlig årstid. Det är
inte bara drivor vid Luttra' Vi får säkert drivproblem även i Slutarp och
Klnnarp. I Slutarp har vi inga trottoårer, men det har Kinnarp' (Struntsamma förresten
- i Kinnarp Plogar
dom ändå inte uPP dem förrän våren kommer).
Vi behöver atla PLOGADE TROTTOARFR.

Allt är inte allvar här i livet. Det
finns också lek, och kyrkan leker
tablå framfördes' Lucia var Ann- 19 ilecembor:
med barnen, Kyrkorådets initiativ
"ai-X";*!"l
åäiåiii,'--itån utt uittotu"i"
från Kinneved' Iron
barntimmar - lekskola för barn
titl
4-631,
3-1076,
iåJ--""aog:o"4" för cer'[erpadiets lrritt. Gö"ttttson
?-tr565,
1-1084,
stjärngossar'
tärnor,och
av
ses säkerligen av
partiei
förskoleåldern
i
här-unlatrutjaes
rår.åri.""i"äåp"ritik.
- något
5-1281, 6-1025, ?-329' 8-1898' oss föräldrar som
vacke'r och väl
mvcket
var
mYcket Poå"19tt11
tor-u*-na
ä;;ff-il-arbetat
och rönte uppskattning''
9-7770, 10-1562.
sitivt. Under några timmar en gång
svnnsammare utveckling tar unas- lframförd
mött
i veckan skolas de i kommunens rikI Kinneveds cKF har också
ffiffi;äi, t'; i;l;lB"'ä" på arr
l;- lupp tilt samkväm på Frökindsgfu- 30 tlecemlrer':
tiga skola. I skola på lek. Det är rora senaste år har övriga ;;i;
p"1t':lä:u:l" ll-91t 1:
2-800, 3-448, 4-1693,
7-!872,
sett vikten rrärav. nreatåiim;; ;" I dät varv-id.hembakt
dopp' Även här
1"_9:_"'
Frökinds musikklubb rtoJ tO" *n- lptt"-.ttted
5-207,6-1847, T-516, 8-123, 9'
En GOD JUL önskar.".
sikunilerhållningen. osten lnaers- | framfördes
t":i1,"bi}'-^:"^i-.11:"
1630, 10-75i.
Båsse
*i"-åoti"' an- jsv:rbart uppskattad av pensionärerä"ä;;;;;öä"

i

'varvid

DBAGNINGSLISTA

MED TAEK T"öR DET GÅNGNÄ ÄRETS ANGETI*ÄMA

DECEMBER $IUTARP$
HANt}H[$-

EN GOD JUL och ETT GOTT

9"00-18"00

()od sartering
u.a julblamnl,nr

Advent:

TACKSAM FÖR

BEST;iLLNINGAR

T0mas

i

MED TACK TöR DET GÅNGNA ÅRETS ANGENÄ},TA
AF3'ÄRSFöRBINDELSER tillönshas mina kunder
s'rd tid"

Eiq COn JLIL och
ETT GOTT I'JYTT ÅR

Tel. 340 ?0.
JULAFTON HÄR VI öPPET TILL KL

13,00"

$ilwten

a En del köper för dyrt

KINNARPS IF:S
Supporterklubbs
DBAGNINGSLISTA
21 clecember:
7-76, 2-7300, 3-437, 4-473, 57009, 6-922, 7-1868, 8-1593, 9193,10-947.

Lars Gustafssons
[Iöhelaffär, Slutarp
a Allt i möbler oeh soffgrup
a per, bä.ddsoffor, tak- och
o golvarmatur, mattor.
. Tel. 0515/331 ?9

22 tlecember:

7-69, 2-419, 3-1907, 4-793, 521, 6-504, 7-1750, 8-1798, 923 tlecember:

865, 6-480, 7-505, 8-7326,
153, 10-1423.

Julafton 24i12z

9-

hockybockyserie
Anmäiningar skail vara un-

."lertecknade

tilliranda

senast

lör'dagen den 3 jan.

E. Mikkola, tel.

332 36.

R. Moberg. Tel. 33183.
u:hr--bq.

DRAGNINGSLISTA
föT KINNARPS IF BILLOTTERI

734,70-344.
1-1040, 2-384, 3-492, 4-381, 5-

p$ kwarm

EROR JCIHANSSON

a andra köper från

adventskalender

Lott nr 092.
Vinst nr 1. Renault 4 L
Vinst nr 2-35. Valfritt Transistorradio eller Dammsugare.
Lott nr 2, 9, 18, 26, 63,65, 96, 98, 111, 129, 740,169, 173, 178,
tg8, 2p8, 274, 278, 221, 245, 256, 267, 286, 287, 293, 296, 308, 309,

1-1688, 2-546, 3-965, 4-1877, 317,32!,328, 331, 334, 348.
5-747, 6-1514, 7-814, -8-1566,

|

Kontrollant

9-764,10-1871.

Georg ,fohansson.

4w-6a.

Till

ÖNSKÄ

öppot mellan

kl

SÖNDAG
i

rÄR VI

ÅN,ADE KI'JSDEA,

TRADGÅNN

ffiw
4

AFFÄRSFÖRBINDELSER

direfrtör

DSl{ TRT]VLIGA JTILF'fiSTE]N OCI{ ,]UL.
GÅVORNA. SAMTIDIGT BER \TI F'Ä TILLÖNSKT\
I]TT GOTT NYTT ÄR.

TACIT FÖR

il

vo(o-vr.

sam'iga anställtlo

ömnet "Viiare än snö" oeh använde
därviC. flanellograf-illustrationer. I\Iarianne Folkesson och Bernt Svensson
sjöng en duettsång. Därefter följde
en programpunkt av de större bar-

nen varefter en kollekt på ca 200
kr insamlades. Sedan följde ser'0ering.

sör:rdagsskolan

ett Nyä

Tcstå-

Silvander. I avslutningen talade Görai-r Carlsson kort

till Gerd

över ämlcl "Stor glSdje'. Sisi siöng
l\Ip.rianne och Bernt en duottsani:.
Innan men skilides ät ficli alla barn
en tidning och gottpåse.

i
i

i.
ir

t+/e-6q

l

ii

$
,S

Ir

VI TÄ TILL.

av Gerd och Svante talade stud.
Ragnwald Ahln6r till barnen över

mente

li

il

ETT VARMT TACK FöR DEN TREVLIGA JULFESTEN

en

Anders Sigfridsson. Roland Johansson ]äste -som inledningsord från
Jes. 9. Några av lärarna sjöng sedair
en välkomstvisa varefter några barn
ur lilla hlassen tände ljus och läste
kcirta bibelord. Efter en uppläsning

från

I

t^

TilI Bröd. Karlssons Plastindustri

och föräldrar och övriga till

mycket trerrlig söndagsskolans julfest. Denna leddes av föreståndaren,

"Bibeln visar vägen". Pastor Göran
Carlsson överlämnade som minne

ll
Ii
ti

i

Personalen vid AB Kinuarps Koutorsmöbler

På

Den senare delen i festen inleddes
med en duettsång och en uppläsning

li

larl Ander$son med fanrili

OCH JULGÅVORNA. SAMTIDIGT BER
öNSKA ETT GOTT NYTT Å8.

,7h?.-bq.

jullest i Kinnarps missionshus
söndagse.m. fyildes Kinnarps
missionshus av en stor skara barn
Fest ig

$
60Medv. av barnen, lärarna samt Inga-Lill And.ersson och

ö
$
t$

Ragnvald Ahln6r. Serveriag. OBS ! Barnen samlas kl 14.30

ALLA

$

MISSIONSHUS $
Sönd.as I5 söndagsskolans iutlest
$
KINNARPS

vÄLKoMNA'

I
$
,5

