
S;,{öreningsdag I Kftureved
På tisdag hålles syföreningsdag i

Kinneveds prästgård, varvid resesCkr.
Hildur Sält, SSKK, talar över ämnet
"Gemenskapens glädje".

FwkohnY FALBYGDE}I

Nybörjarkurs i engelska
startar i Kinnarp. Anrnätan till
te]. 188 80 kl. 16-19.

TINNEVEDS
PASTORAT

Tisdagen den 7 okt. kI. 14.00 i
Kinneveds prästgård syför-
eningsdag för samtliga syför-
eningar. Föredrag av resesekr.Llildur sä]i, ssKK, skövde, om

Ge me ir -.., r glädje".
Pastorsämbetet

SLUTARP FöRS.{TT'E CIIANSNN
Siutarp försatte sir-ra chanser till

andraplacering i serien genom att ta
stryk av l,arv i avslutningsmatchen
med uddamålet av tre. Det procluce-
rådes ingen stor fotboll av de båda
lallen, av vilka gästernas elva fick
ligga på för'svar clen mesta tiden, men
(leras kontringal i underläge var stän-
digt farliga.

De gjorde också matchens första
måI, som l<om i 10:e mitruten genorn
hy Arne Julransson.

Slutalp utjärnnade på strafi sedan
Roger Andersson dragiets omkull när
han vat på väg genom Larvs försvars-
led. Siälv såg han till att straffbolle:n
hamnarie i nätmaskolna och då var
trcttiotre rnjnu'rer gångna av match-
tiden.

Trots övertag i spel l1'ck:,rdes inte
Slutarp gör';r mål förriin i clen 2t):e
minuten i andra halr'leh och det var
återigen lioger Andersson som an-
tecknades för detta. Man trodcle nu
att hemmalaget skulle hålla sitt för-
spr'ång, men i den 37:e min. kunde vy
Bengt-Olof Uvesten efter en snabb
raid på vänstersidan utjämna till Z-2.

Vinstmålet gjorde hi Alf Bonander:
när clet återstod fem minuter att

linje hade dock laget och bäst i den-
na var Ulf Krok. På.mittfältet gjorde
Stig Griransson gott ifrån sig oc)r i

PEUGEOT 404
Diesel 1967, ljusgrön, en ä9.,
4.500 mil.

A.B BIL och MOTOR, Slutarp
Tel. 332 62,33292.

spela. 
I

Bengt Hermansson och Lennart pet- 
|

tersson var bra i fyrl:ackslinjen i I

hemmalaget octr på mittfältet gjorde 
I

Roland Moberg en hygglig insats utan I

att komma upp till sitt bästa.. Ked- i

jan, där Håkan Karlstedt saknacies. I

lyckades inte över hövan med spelet. I

Ett plus gårr till Roger Andersson för I

de två målen. 
I

Det gästande laget s{ällde upp med I

fem rescrver viil(et märktes på spe- |let. En bra och effektiv fvrbacks- I

Slcatten föreslås oföränclrad
9.50 leronor i F'rökincl ^ho-(A

i Beslutades ått lrll{öpB S ex. å\, 1 dot av korlrmuuålliolttörct uppriittåde
i !{åndledning för ledanrötpr i fistig, I förslcget till l)rldset un<ler år 19?0.
h*tstaxetiltgsnämnil för en kostrråd I Av dctianrrna framcår bl.r,r. att l<orl1-

la'i' 1?5 kr'. Tlll Brismele SLS-hiblio- lmuna'lfullmiilitige o,.)t l<omrrrrrnat-
I telr tillstyfktcs ott ån6lag på 2S0 kr. { nåmncl räkr:år nrecl l{ostnaclpr på
I Yrlteskurskorrmittöns begiirar att bli ] å7.308 och en inkomst på 800 kronor.
entledigåfl fr'ån sitt uppdl'ag fr.o.m. I Rätt-c- oeh samhällsskl-rldet var.i in-
ånsskiftet godkältcles. Trå framställ- | jår valnänrrirJ. eivitför.-evar'. utiag-
ningar fråll elrsl(ildå persörrer ont I nirrgsrränrrrd. fcnriliebirl|agsniimncl o

djupbmnnår åvstyrktös hos fuilrnäk- I fO.0O0 t<r.. !.åsti{hetsförvnltrrirrgen r.äl<-
trgf:.

f6r utt"edning öeh upprättånde ev I 500 kr. Dpn inrtusiriella verlisanhe-

Inppsrenirrgstel'ket säfit upprättålldo I Ai.0Ott trr. Tiil !.ailrvgdens sl<olför'huncl
är' ti(lplä11..!'rålnstäilningetr tillstyrk- I uDptq.gcs förllu:rdrliÖstuaden tned
les

Vid anbudstide:rs utgång tijr rrtfö-
randc av da(väfienlednirrgar inorrr
$lutarp och l{innarp hade fcm au-
bud inl{ou'lInit. }i"air arbetets utfiiran-
d(-! hesiutadc kornmurl.llnämnden fö-
reslå det anlrucl som inlänrnats av AB
ignelis (irär'rnaskiner, tilrieeilåun,
tnerl en er']f-reprenådsurnrna på L10.000
Itr vartill kommer rnoms. Sedån das-

I vatteuleclningårnå bli\iit fäIdigå titl-
I stvl'lier näurrrclen att arrslutningsav-
I giften för vatterl och a\'löFp höjes
, nr,"i l.lltl0 1<r.

Blrfignaclsnhnrurlen hacle begätt att
få utför'a övårbygghsd åv ny berg-
horrad våttontålrt, nedläggå måtår-
ierining. el.habel m.nr- för en kostnad
arr 1?,000 l{r. li'ramställningen tillstl"r-
kes. l"råu Kiilneved Kvfkogårdetr
sl;uiier fön'iilv;rs tltt onrråde på cirl{å
200 h".'m för' puqrpsfationens behov.
.!1årk1ösen. åvlrtvcknings- och låg,
f,rrtskostlråclenra heräknatlc:s till 1.500
ht'. Att undelskli'ua förvän'sharrd-
iingarna föreslås byggnadsnåmnderrs
oldf. AIof Rehn, Slutårp, och v. orclf.
Ivår tlustäfsön. Kinnårb.

t'yr'a lrersoncr bosåttå i Fålköping
hådö giört ånsökan stt få inköpå
byggnadstsl'nter. Bl'ggnå.i-cilämnd ocll
lrommrrnalnätnncl tilisttrker, likåeå
tillstyrkes dispositionsrätt föt AB
lV1erllrergs, Borås, på 8 tornt€r, AB
Ytolrghus. Stockhölm, 6 tömter" Dis-
positionsrätter1 gä1len under ett år.
St#teleet !'rökindsbostäders fråm-
rr,a.llrrug-g{* fll-fåx'ärrrs I totntots föl'
gnrpfrbetrygepl6c tlllstl'r'l{tes. Beslu -

tåd€$ att hns fuUnäktige hetnställå
att kornmitt€n för såmllngslölralbyg.
get får' i uDldfåg ått uDpriittå entl'e-
prenådhåncllingår såmt utlän:rra före-
tafet på errtttprenad.

!'rån ltandstyrölselr för'clåg hem-
ställan att körrillunalfullmälrtige nlåt-
te godkälrnB den ö\'erellsliomlnplse
sorn är tläffåd nred äraren av Vår-

kcdjan märktes främst vi Göran .

Karlsson. 7/W-64. I
I

ol,idrcrt av Ydr"

I l<unrla Baclrgårdotr off ruark för
I lrrarrclreservoar. FrarrställnlngöD ttll-
I strrktes av kommunalnänrnden.
I Strttigen förer}"r:gs oeh gorlkänrles
I

Itrökinds komnruualnåmnd har hållit sanrmanträde. F'öre-
låg ldrotts- oclr fdtialsltiimRdetrs utredniugar och hostnacli-
beräkniugar för anliigganrle å\. träningsplan $omt oll!- orh
tillbl'ggnad av onrklädningslokalerna på Tångår'allen o{iir
Kinnemo. Änslagsäskandenä llelöpte slg lill så stora bolopp
att e(t lrifall till samtligå skulle göra eu sliattehöjning ofr"ån-
kornlig" Iiommunalnåmnden kunde diirför ej tillstyrlia an-
sölirringarna utan uppdrog åt Idrottsnänrtrslen atl i sarnrir.d
rned idrott$föreningarno, utröna villia projelit oorn huncle an.
ses nrest angelägrre,

l{ömmunalt l)idråg till lrorrnlng av I brancisk--vctd liostar 25,931 nrttcl intäktFr

nar iled ilfgiftör pä:21.5t)0 och in-
Bvggtlåd$uämnclen håde gjolt frånt- | h-onrstel nå 19.600 kr. B1-ggnadsnämn-

stäIlning orn ett ånslag på 10,000 kr I tlerrs utgiffer ;15.500 och jnl{omster

Dfincipförslag till utb.Y*ggnåd av av. I tens utglft.rr Ei).000 öch intiortrstel.

50?"100 kr Bgrnar'årdsnärnuden hostar
52.950 öeh intiikterna upptages till
13.000 kr. Nvlrterhetsvårdöns utgiffpr
3.400 mgci 2.450 lir i ståtsbidfae. .qo-
ciah-råmndens aclnrinistr.ertion kÖstar
?.300 l<r. Drifteu av tr'rökinclsgitdeur
betäl<nss kosta 530.800 kr" Som in'
komst för köst till persotral. åf,erlre-
talda sJukvårtlsavgifter, hyror och

Fotboll
TÅNGAVALLEN, Slutarp

söndag den 5/I0 kl. 13.30

Larv FBK

Slutarps IF

r"årda','grltt:r' beriikrras 216.000 kr.
Vårtl rrä fränrnrande anstelt kostår
?8.00t), vårdtagarnas andel i follipr-'n-
sionen 12.000 kr'.. kontantunderstöd
?i|.000 och eisättning till ancila l<onr-
l).lrir'lef 1,.0f.i0 irr'. Pii inkonrstsidan åter-
betald socialhiälp ?.000 ocir folkpen-
sitxt:r 28.0C0 hr. Den sociala hemhjäl-
pens utgifter 60.960 med 19.000 kl i in-
liomstr.r', största cleielr st!ttirbi(lrå9.
Follipensioneringerr l<ostar 110.tX]0 lir
och anslag till löreniugår', enskilda
väsar tu.rt't, 70.305 kr. Iläl-qo'r.årclorrs
utgliter är' 31.?0{i och inkcrrn-qter 11.200

lir'. F'inarrsieringen. riintor på lån.
ATP. till fullnriiktiges förfop;ande
m.m. 5E9.040 ltr'. Inkonrster. räntot.
skatter rn.rrr. 7.8277n kr. Avskril'-
ningar på fastigheter öch å11läggning-
at' -catrt irrr.cntarier föreslås ske med
52.845 kf. Hurrudstaten balanserdr på
2.230.424 kr. Ur skatteregleringsfonden
tages i anspråk ett belöpp av 100.000
kr. 1{ornmunalnämnden föreslår en
oförändrad utdebitering av 9:50 kr pr
skattehrona under år 1970.

T{ÖSTENS SISTA MATCH i

3-2 F'$R KINITARP "IIO'64.

I{innarp avslutade på lördagen sitt första år i div. IV med seger

ör'er Tranerno IF i Tranemo. Detta medförtle att hemmalaget elegraile-

rades till div. V nästa spelår.
Matchen spelatles i soiigt men lågot blåsigt r'äder och blev från Tra-

nemos sida en kärnpamatch av törsta hlass för att eventuellt klara sig

hvar. Kinnarp blev dem dock för sr'åra och vann tlll sist med 2-3. '

Redan efter fem minuter tog Tra-
nemo ledningen genom sitt nYför-
värv från Grimsås Ingemar Sven-
ningsson. Niir det gått tolv minuter
rrl jbrnnade Kinnai p till 1 -1 gcttom
Bo Johansson. Trånemo gav dock in-
te upp utan iem minuter senare tog
de åter lednlngen och även denna
gång var dct Ingemar Svetrningsson
som gjorde målet, docl< med lite
hjälp av en Kinnarpsförs'varare. Må-
let gjordes på frispark och Sven-
ningson sköt så att bolien touchade
en Kinnarpsspelare och gick i mål
förbi första halvlekens Kinnårpsmål-
vakt Bengt Georgsson. Detta resultat
stod sig haivleken ut.

Under halvtidsvilan bytte Kinnarp
ut Bo Johansson, som inte var rik-
tigt kurant. Stefan Johansson ryckte
in i målet och Bengt Georgsson gick
in i keCjan. Strax blev det bättre

sting i Kinnarpsanfallet och efter. en
kvarts spel i andra halvlek nicliåde
Gösta Eek in ett grant inlägg från
Kjeli Johanssor-r. Och i tjugof örsta
minuten avgjorde så l{innalp match-
en till sin fördel genom mål av Bengt
Georgsson.

I hemrnalaget var Ingemar Sven-
ningsson o. vänsteryttern Hennings-
son bäst, medan Kinnarps bästa spe-
lare, speciellt i andra halvlek då
Kinnarp kom i överläge mecl hjälp
av vinden och solen, var Stefan Jo-
hansson, Bertil Gustafson och Claes
Göran Göransson. Bo Johansson
gjorde bra ifrån sig så länge han
var med.

Domaren Leif "Sotarn" Lnnd.
Skövde, klaråc1e sin provmatch till
förbundsdomare bra, och bör få sin
chans i högre sammanhang ndsta_år.

AUL

KONTORISTER
sök:es till order- och planeringsavdelning.

Bos'tad kan orclnas.

AB KINNARPS KONTORSMöBIER
52G,44 KINNARP. tet. 0515/333 ?0



RO!(IHD

!'rökinds finanser
Av statistiska centralbyr,åns rerln-

gcireise för kommuner.nas finanser
under 1967 (det senaste år för vilket
sifferrnatefialet hunnit insamlas och
bearbetas) framgår att Frökinds
landskommun under året hade intäli-
ter, uppgående till 1,87 mitj I<r (var'-
a.rr) 1,29 nrilj kr i skatter) och kapi-
talinkomster på 0,12 milj t<r. I)e to-
tala inkomsterna var ailtsä 1.99 rnilj
kr, och av-des*sa utgjorcles 0,28 hlilj
kr av statsbidrag, Kostnaderna unrler
året belöpte sig till 1,46 milj kr (rrar-
av 0,39 milj kr i löner) och kapitai-
utgifter"na till 0,04 milj. vadan total-
summan utgifter utgjorde 1,50 nril.i
kr" Tillgångarna vid årets slut uon-
gick till 3,43 milj kr (varav Z,ZO mit-i
kr i anläggningstillgångarl och skul-
derna till 1.06 milj kr (endast lånr-
fristiga skulder). De egna foncierna
belöpie sig iitl 0,8? milj kr. (pRK)

I

I }lötesoffensiven i Kinirarp forts:itter
I Sei'iernötena i Kinnaros trissions-
I nus lar nu pågått en dryg vecka
I och fortsätter nu på den andra ver:-
j kan. Med stort iniresse l)'ssnzrr å1rö-

It'arna tiil sångarpastorn Yngve Lid-
I strörn. På söndagskvällen var det ett.
I30-tal med Då mötet. Det inleddes av
I pastcr Görån Carlsson. Efter kol-
I lektsången fortsatte pastor Lidström
I med rrågra solosånger såmt allsårrg

I valefter han precliliatle över bibelör-
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 päs-
i torn i Börstig-Brismene kyrkoför-
i sanrlingar lleidar Jahnsen. Fredag
kväll är det inget nröte, därehot lör-
ciag och söndag kr'ällar. I rnöena
me:dverl<ar ocl<så Görau Carlsgon
och sarrgzur. frän Äsarp. . I

-/10 -b1.
Konf lrmandinskrh'ning

I sarnbårrd med l:ögnråssan på Mi-
l<aelidagerr inskrevs konfirnrat:der för
Kinneveds pastolat: i Vårliumla trr:
konf irmarrcler. i Kinlreverl sextoil
sarnt i Bör'stig (gemensarnt för' Börs-
tig och Blismene) sex l<onfirmanclt-'r',
I Kinltel"eds kyrkå mödverkåde barn-
Iiör'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 Kinne-
1 veds prästgård. Efter hälsnirigsord av
l kyrkoherde Andersson nch l<affe kl-
i lade fr'öhen Hildur Säll över' ämuetlr,ilc rluher -'r"11.,:",1, uve| aruilpr
' ''Gcntenshapcns 

.glädjr:'. Fastol Hei-
rlar,lahtrstrn sjöng tlera solosånger

j ocir han srraråde äverr för' avslut-
I nlngen.

POKATMATEFI
TÅNGAVALLEN, SLUTAR"P

iörtlagen den L1 okt. kl. 15.00

FLOBY IF-
SLUTARPS IF

IFK mot Vedum
IFK:s bordtennislag tar på fredag

.emot sertens jumtlolag Vedum i
Odenhallen och det bör bli en in-
tressant match, där IFK-laget har
stora chanser till dubbelpoäng.

IFI( prövar i matchen en debu-
tanf i årets seriespel, då 14-årige
Conny Hermansson går in som tred-
jeman. Conny har i år breddat sitt
spel och bör ha en god chans att
bii bo{ast i A-}aget ora han skärper
sig ordentligt. övriga i laget blir
A,rne Jonsson och l{ats Ehn.

Veclums lag består av Hans-Äke
Sjökvist, Arne Johansson och llans
llienkvist.

IF'K:s bordtennisspelare!
I kväll. Odenhålien 17-18.30 Bt-

skola för pojkar. Ifl. l-8.3G-21 träning
elit. K1,. 19 juniormatch mot Blids-
oerg,

Fredag. Odenhallen 1?-18.30 trä-
ning nybörjare pojkar. Kl. 19.30 A-
lagsmatch mot Vedum.

Div. IXI Västsvenska Södra
10 Borås-Fåglurn

Biidsberg-Vinno
i2 Gällstad-Tibro

Wåsterhov--Lidköping

Div. IV Västsvenslca östra
10 Falköping-Vedum
11 Töreboda-Norrahammar
i2 Skagelsvik*östra Stadsgränsen

Conriy Herrnansson gjortle succ6
i öSfK-trof6n

IFK Falköping deltog med en 8-
mannatrupp i öSTK:s bordtennis-
tävlingar i Borås under helgen. I den
rnycket hårda konkurrensen svarade
IFK:arna för en det mycket bra pres-
tationer. Bäst lyckades den lille lin-
totten Conny Hermansson, som efter
ett mycket övertygande spel place-
rade sig på tredje plats i klass III.
Man mrnns speciellt hans kvartsfi-
nalmatch, då han spelade alldeles yp-
perligt och drog ned många applå-
dor från publiken. Hans överman
blev den slutiige segraren, Jan Gus-
tavsson från Trollhättan.

På god väg att vinna sin klass var
även Roger Lindgren, som spelade
som aldrig förr. I semifinalen i klass
IV var han dock tvungen att ge sig.
Andra resultat värda att nämnas är
Mats Ehns femte plats i klass III, och
att både Mats Ehn och Conny Her-
mansson kom på prisplats i klass II.

IFK slog tr{innarp i vänskapsmatch
IFK Falköping och Kinnarps BTK

spelade en vänskapsmatch i bord-
tennis på tre fronter i måndags
kväll. IFK segrade i Ä- och B-lags-
matcherna, medan uppgörelsen mel-
lan pojklagen slutåde oavgjord. Den
påIitlige Arne Johnsson vann som
vanligt sina tre matcher, dock utan

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

YäIkommen till Kinnarps Missionshus !

Sångarpastorn YNGVE LIDSTRöDI mealv. med pre,alikan,
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!

tllt6'ö'l'

q{a- b4.

ått övertyga. Conny liermansson och
Ove Nilsson vann två matcher var-
dera, men den senåre verkar för
pärvarande vara i en formsvacka.
Bäst i Kinnrrrpslaget var I{jell Karl-
stedt, som gjorde en u,tmärkt in-
sats genom att vinna två matcher.
Ilinnarp kommer att få stor glärJje
av honom i kommande se|iernat-
cher-

Kinnarps reservlag var alldeles fiir
svagt för att bjuda Falköpings triol-
legelna något motsfånd. Roger Lind-
gren demonstrerade än en gång
storformen, och han sel<unCeracles
väl av Tommy Pettersson och P.
O. Leijon.

Pojkmatchen var en mvcket jämn
uppgörelse och slutade rättvist oav-
gjort. Bäst i IFli var S.rffan Söder-
gren, medan Jonny Karlstedt och
Jonny Nilsson var bra i Kinnarps-
raget.

Resultat:

Falliöping A-Kinnarp A
Ove Nilsson-K.jcl1 Knrlstoclt l7-

21. 22-24: Ärne .Ionrson-Bo Iv:rrs-
son 21-18, 22-24, 21 -77', Conny IIer-
mansson*Ola Jarlsson 21-18. 21.-14:
A. Jonsson-K. I(aristedt 2l-16, 2l
-16: O. Nilsson-O. Jarlsson 21 -17,77*27. 21-19: C. Hermansson*B.
Ivarsson 2l-t7, 2L-17 i Jorrsscn,./Her-
mansson*Ivarsson/Karlstedt 2l-77,
ä-17; Arne .fonsson-K. Karlstedl
21-\3, 2l-1 I : Hermansson-Karlstedt
19-21. 16-21: Nilsson-Ivarsson 21*
12, 18-21, 21-13. Slutresultat: 8-2.

Falköping B-Kinnnrp B
P. O. Leiion-I{åkan Karlsteclt 21

-15, 8-21, 21-15: Roeer LinCgren-
Roger Andersson 21-8, 21-17; Tom-
my Pettersson-Stefan Johans:on 21*15, 21-11; Lindgren--I{arlstedt 21.

-0, 21-19; Leijon-Johansson 21-
72. 21-11; Pettersson--Anclersson 21

-15; 2Å7i Pettersson/Lei jou-Jo-
hansson/Karlstedt 15-21, 21-15, 2I

-17; Lindgren-Johansson 27-15, 22

-20; Pettersson-Karlstedt 27*19, 2l*15: Leijon--Anciersson 21-11, 11-
n, 27-a1. Slutresultat: 10-{.

Falköping pojk-Kinnarp pojk
Torgny Ahlin*Jonnv Karlstedt 15*21, \5-27; Staffan Södergren-Jan

Andersson 2l-L4. 2l-8: Crister Gus-
tavsson-Jonny Nilsson 21-18, t1-
16; Södergren-Karlstedt 21*17, 2:I

-77; Ahlin*Nilsson 14-21, 17--21;
Gustavsson-Ändersson 12*21, 13-
2I; Gustavsson/Södergren-Nilsson,,
Andersson 21-72, 2l*77; Södergren

-Nilsson 15-21. 19--21: Gustavsson
-Ka.rlstcdt 78-2I, 27-17,15 21; Ah-
lin*Andersson 21-16, 21-1?. Slut-
resultat: 5--5.

M ö T E S. O FFEN S MN "tltt.bq.

I KINIYARPS MISSIONSHUS

S-,U Bliicher
tränarg qho'64'

ltr. tf7.for flw,nnu,rp
Kinnarps IF har retlan lö-st trä-

arfråean för nästa fotbollssäsong.
$venlEvert Bliicher från TGIF
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-
tränare och biträdantle A-lags-
tril-lare. [Ian har titligare tränat
[ " lirbos fotbollsspelare.

tr{inliarps IF hår valt ny fot-
bollsektion fiir kommande verk-
sarnhetsår. Till laelealare för A-
laget omvaldes MarUrel Johans-
son och för B-laget nyvaltles
I{:rrl-Gustaf Alil me<! Stig Fred-
rilisson som biträdande. Dessa
f,re utgtir fothoilssektion tillsam-
mans rned tränare Sven-Dvert
B!iicher.

Juhilenmsrnateh
o r['to !lpa Å angaYarten

I ofternriddag nrötes dc båda na- |

bolaqen Slurarp och . Floby i en I

match sorn hal anknytning till Slut- I

arps Idrottsförenings 50-årsjubiieurn.
I anledning av årets iubileum över-
lärnriide Floby IF'en pokai; om vil-
ken det skulle täv1as emellan de bå-
då lagen. I

Den första matchen som spelacles
den 19 junr på Tångavallen gav till
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
dagsformen som avgör. g/tO-(A-

,m
lNuffield 460 1964, körd 2.000
jtim., utr. m. Kjälve lastare 900,
lpallelafflar och snöskopa samt
I hydrauliskt tipputtå8.

AB BiI o. illotor
SLUTARP. Tel. 05151332 62

Bost. 333 62, 340 62

ffiothoäl
i GRUVEREDSVALLEN

Lörtlag kl. 15.00
mellan div. IV-laget

KINNARPS IF
och

MUTLSJö lF ttlro'
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I{r'onäng 22 I 7 7 4:<-iai z3t ^
Lrrricehåmn zz a 6 å åij ii iälnupia 14 3110 2+*52 I
Borås AIK 22 8 5 I tt*ti zt | Äsarp t4 2 2 t0 19-49 6

Kinnarp 22 6 8 839--4620'l

rriirr" 22 4 6 tz zZ_''t+ ul
Ttarremo 22 5 4 13 32-56 14 |

1 

öxabäck 22 5 2 15 35*46 12

I

I niv. vI f'lobygruppen
I Slutarp--Larv 2-3

Hölistäd-Anneluncl 1-1
Äsarn*Timmele 1-*6

t Frisc-oooik. -Tr'ädet 1-1
I rosväia-Vilske-Kicva 4-2
I slutställning
lTinrmele 18 15 1 2 60-20 31
t---
I Annelund 18 I 5 4 41-31 23

Lärv 18 10 3 5 33-27 23
lVilske-Kleva 18 I 4 536-2822
lslutarp 1s I2 750-3320
'Friscoioikarna 18 7 6 534-31 20

Häilståd- 18 7 4 735-27 18

rTrädet 18 5 1 12 35-34 11
fEdsvära 18 4 1 7326-72 I
| Åsaro 18 0 3 15 23-69 3

I

Norra reservserien
Skövde AIK*KinnarP 6-1
Hjo-Skara wo Hjo
cötene-IFK Tidaholm 0'-3
Mariestad-GulisPång 2-2
Tibro-IFK Skövde 1-2
TGIF-Falköping 4-3

Frlköping - 
20 75 3 2 84-28 33

skövde ÄIK 20 16 0 4 84-28 32

TGIF 20 12 3 5 74--32 2T

I Beg'i bra bilar
3 RENAULT 16 1969,ljusgrön' 1.800 mil

C RENAULT 161966, röd, 4.700 mil

3 RENAULT 10 1969, ljusgrön, 2'400 mil

a voLKSwaGEN 1300 1966, röcl, 4.600 mil

t FoR.D coRTINa cr 1965, vit, utr. m. halogenljus,

Ö 8.400 mi]

a FoED coRTINA 19G4, vit, 1o.4oo mil

t opEL nEKoRD :tg82l63,brun, 8.900 mil

3 opEL*1nolr_t111,-onu,..to.T3^iu..

Slutställnin8en
Vartofta SI{ 14 1:l 0 I 73- 8 2S

Tomtens IF 14 1.0 2 2 38--17 22

Flobv Il' 74 7 2 5 37*21 :i6

a PEUGEOT 404 D 1967, grön, 4.500 mil i
3 lPgltt*n bilar säljes metl 3 månatlers saranti I
t "4* AB BIL & MoroR,, Iö @ sLUraRP o
t V reI.332 62'332e2

öcooo*o.löseoososööo++.cöcoaoo

Walltor)er blir protestern!'fo.

$innarp-Tidaholm rasar
I(innarps IF och IFK Tidaholm som tillsammans metl If''K Hio oeh

Gullspång är inblandaile i jumbostriden i Norra reservserien skickaile

i går var sin protestskrivelse till Västergötlanits Fotbollförbuntl, i vilken

rle protesterar mot att Skara IF:s reserver den 4 okt" lämnatle walk over

till Hjo och att Hjo tlen 11 okt. liimnade walk over till IFK Falköping'

Hos såväl l{innarp som Tidaholml Samma tongångar.hörs i-Xinnarp'
är man överens om ätt det icke skul- | som varken har juniorlag eller annat
le vara sportsligt att bli degraderade.l seniorlag. -i lagre :e"te',.,9.9,t1 al9,a
på r,valk over-råultat. Man Iräver.ätt | lfStg problem vid några tillfällen all-
\.FF statuerar exempel och tar i med I tid iyckats samla fullt lag'
hård.handskarna. | __ :

Skara IF förfogar över ett C-lag I

och två juniorlag och borde ailtså |
l{unnat samla fullt iag till matchen I j

mot lfjo. Beträffande H.io kan sägas I 
I

Slutarps rF ''bh0-6q '

t4 70 7 32-32 14
14 53 619-3$13
14 32 911-30 8
14 32I26-52 8
14 2111 1H{ 5

IFK Faiköping samt Roland Moberg,
Slutarps IIr'!, som gärna vill pröva på
div. IV-spei och sor,r man hoppas
skall få kort övet'BånSstid.

octr två iuniorla! och borG ;CE | .t. t I

l<unnat sämla rult iag till matchen lf slutarns IF tbll0-6q. 
I

lii\#å? 
'fftl3l1Xli""- 

i.l"""ffi-i""'ff | i :l-"-1r":1, 
trärr rör.'nojk- oeh knatte- 

i
knnde använt sig av spelarä äå;+"å';: I I 

t'g*tt till .vilken ö"t:g3,il!-t-"1i:-lt- 
I

Kinnarps IF går så 'långt att man , i Pojkar i Slutarps-området ar valKom- 
I

anser ait Starä IF och IFN Hjo bör | | na. Träffen äger rum fredagen den 17 
|

krukväxter och blommor på torget. Vid köp för
erhålles en b'r.rkett krvsanternum.

SLUTARPS HANDELSTRÄDGÅNN

Anbud
,infordras härmed på rotstående skog från Fnöjere,cls, Guclherns,

I Gökhems, Kinneveds, Norr.a Fågelås samt Yllestaals pastorat.
I Förseglade och märkt.r anbud skall senast lördagen den 11/10

I 
inlämnas till Stiftsskogvaktare Börje tr'ällgren, Ekedalen, Tida-

lholm, telefon 05021427 81, som även tillhandahål,ler stämplings-
'längder samt övriga upplysningar om rotposterna.

__I)ir'. IV-Viistergöllanil^Södra Skara reservseriej'lronrng !-ioräs Ät^ a-u Ardala-Slutarlr 2*2Tranomo-I(innarp 2-3
i;lii"ef,",""-O*u6ä"L 2-1 i Vilske-Kleva-Norra Vånga 1-1
örby-Hällingsjö 5--1 I IFK Skara:Rapid 6-J
Torestorp--Borås GIF 2-3 Åsarp--Skara IF 2-10
Fritsia-Ma:'iedal 2-{. 

i^. Slutställning
örlrv 2214''6 247_:1431 llj-1"1.Ir 1'1 10 1360-282I

*".i"a,r 22 12 b s 47-2'rr lflä,i,u"'" 1l 
tg i ; LT::t*

Torostorp 22 !1 5 6 40-31 2? | Vilske-Kleva 14 7 3 4 3+-28 77
Hällingsiä 22 8 8 643-402{'slutarp 74 49 733-42L7
Elorås GIli 22 I 6 7 40-38 241 nr^-.^ ira--- 1, ? e c .rn aa o:3 3 9 ] ig-l? lll \torra vånga !4 3 3 8 20--38 e

;; A ä å å;:;i iälnupia 14 3 1 10 2+-52 'l

,, s 8 s tt*ti zt | ÄsarP t4 2 2 to 1s--4e 6
'22 6 8 839--46201

t_
22 4 6 72 23-.44 141
22 5 4 13 32-56 14 |;;;;fiä;iäi,l w

Mariestad
Tibro

20 10 6 4 49-28 26

20 I3 849-3021

SKOLMATSE[}ELN
Frökind

M: fattiga riddare, äPpelmos, tomat,
T: bruna bönor, stekt fliisk' potatis'
juiee, O: grönsakssoppa, ostsmörgårs,

frukt, T: stek, Potatis, Plommon' mo-
rötter, F: stekt rödspättafitrrå' potatis'
sallad.

utesluias. ||tt. rS i Samlingssalen - Frök'indsi
Bcträffande IFK Tidaholm säger | | Hvresbostäder under medverkan av I

lagledare Karl Herbert EgCr.eh'..så | | idrottskonsulenten Lars Rune Nilsson I

13il'Yi,å'?iä."t-lfi #'"lli'lH*å?: I I i'iik;; ?'"r'ommer 
att :':' :lt p?' 

I

att vi nasla gånger haft l"c;"kfi- l!ltm51' I övrigt"komm:".q* ?lt '"!|- |

mer har .7i stalrtlu e-ras på re;ren. 
ilH,llt"r;*.åri'JJ":.TTli:å:' I

Vilsi<e l(leva BK-Kinnarps IF l-Z I ..-._-..---
Mtilskyttar: hemmalag: Tomas Da- l1

nie)sson: bortalag: Pcter Jansson. I'
Vilske-Kleva rin.Jerskatiade"_5il5l Säsongens SiSta 

Wloo
iåi li'#: å?å"*ö $?ffiji3:"1å1i, ,å nrvalrEx "6q.sitt grepp i matehen och vände ett I l
1-O-unO6rtäge tiil ,en rättv-is scger | | Xlnnarps IF spelar på söndag på
efter två mål av plan€n_s-.bäste spc- ll Atvailen mot Ftoby IF i säsongens
iare Peter Jansson. I Kinnarp^IFr llsista match. Matchen har lite extra
också Christer Atrdersson och Gos- | | ,_;------:-'
ia Masnusson sott nu,ig]"'"i,ä il llj:t:-" på.så vis att Kinnarp stäl-

iäalie"f i--v.-rc""å ÅaJ-iill Len- ll lgt.Yp.p,.t:i det lag som man hoppas

'åii nti Jch romas oänftslon, lii:?ll"l,,"Jttl;iil 'å-;":*:åX1 T.i:

Skara 20 10 1 I 50-51 21

IFK Skövde 20 10 0 10 45-62 20

Götene 20 8 1 77 44*50 77

IFK Ticlaholm n 5 2 73 29-54 12

llio 20 5 21.3 30-69 12

Kinnaro 20 5 1 14 35--69 t1
Gullspång n 3 215 31-83 8



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.

Såväl Kinnarps IF som Mullsjö IF har bcgärt att få spela i tler
norra gmppen, men mycket talar för att nykomlingarna från Mull-
sjö får finna sig i att spela i den sötlra gruppen.

Tänkbart är följande sammansiittning av de tre grupperna:

Norra: Kållanrlsö, Lidköpings IF, Vinninga. Trohnen, Sil, llla-
riestad BOIS, nlariestads BK, Karlsborg, lljo, Friijeretl, IFK 'Iida-

holnr, I{innarp.

V ä s t r a: ftrn, Shogslund, Tråvael, Vårgårcla, I{olmaluntl, Gerds-

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

Columbia,

S ö d r 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 fre-
dag kväIl. Den sknll bl. a' la stä!!n!ng till IFK Tirlaholms oclr Irinu-
arps 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 serieletl-
ningen hela säsongen, tappar tlen till Skövde AIK. En onrtähning,
där resultaten av mötena med Skara och ttjo tas bort, meilför att
Falköpings 35 poäng reiluceras till 27, medan Skövtle AIK:s 34 änd-
ras till 28. IFT( tappar alltså sin ledning...

Men ilet kan mycket väl'tänkas att tlet inte blir hårda ban-
itage 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,..

Flobytriumf
i pokalmatch

mot Sl"['#p
Slutarp förmådtle inte besegra

Floby i årets andra pokalmatclr
som spelatles på Tångavallen lör-
dag eftermidilag.

Eft€r 1-1 i paus skrevs slutsiff-
ran till 1-2 efter tlet att gästerna
haft tle bästa chanscrna till mål-
känning och vilket de även hatle
sedan det avgörande målet sPelats
in 10 minuter efter pausvilan.
Floby-elvan visade som vanligt upp

ett kultiverat spel med ansatser tili
många bra kombinationer. Snabbhe-
ten i aktionerna var påfallande i all
sJ'nnerhet vid kontringarna. I för-
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 Johansson
och Ove Rydberg samt Ingemar Her-
bertsson.

Hemmalaget fick ställa UPP med
reserver för bl. a. Lennart Pettersson
och Älf Adamsson, vilket innebar att
Hasse Andersson spelade i fyrbacks-
linjen. Bäst i förwaret var Bengt
Hermansson och Per-Olof Gustavs-
son oeh på mittfältet bröt Roland
Moberg som vanligt, men hade föga
lycka i framspelningarna. I kedjan
var det dålig kontakt emellan sPe-
larnå och de som främst oroade Flo-
by-försvaret var Roger Andersson
och Thomas Pettersson med den sist-
nämnde som målskytt.

Slutarp tog ledningen i 30 minuten
efter en tilltrasstad situation framför
Floby-målet, där Thomas Pettersson
påpassligt var framme och petade in
bollen. Två miuter före Pausviian
blev det 1-1 då Ove Karl6n med en
välplacerad nick stäilde mål-Bengt
utan chans,

Vinstmålet kom som tidigare
nämnts 10 minuter in på andra halv-
leken på ett hårt skott i nättaket av
Ove Karl6n.

Charles Johansson, tr'aiköPing;
skötte rättskipningen med säkerhet.

Geson

Kinnarpsvinst
Vid en vänskapsmatch På Gruve-

redsvallen 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 för Mullsjö av Pelle Blom-
I qvist.

Båsset6lrc-61.

E{.in re, arp I Ko rutar sm,öb\er
uisar konterslarcd,sfuwp rctto-i4.

En specialutställning benämnd
"Kontorslandskap" pågår i veckan på
West Expo i Skara. Utställningen är
arrangerad av Kinnarps Kontorsmöb-
ler AB, som visar möbler, och Kon-
torsservice i Skara, som står för kon-
torsmaskinerna. Specialutställningen
är inte främst avsedd !ör allmänhe-
ten utan för de fackrnän som besöker
expon. När en kurs i företagets eko-
nomiska planering häromdagen på-
börjades på expon besåg ett 20-tal
av deltagarna kontorslandskapet,

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

t,aft0-61 '

i Åsarps-trion glådde i söndagskvät: I
lens nröte de många åhörar:na möd I

vacker sång. Ett par pojkar acltom- |

ökatl tillelutning till 
:Kinnarps-offensiven 
I

Under den andra veekan av ilen 
!

evangeliska mötesoffensiven i Kinn' I

arps nrissionsbus har man kunnat 
I

lionstatera en större tillslutning av I

åhörare till mötena än tidigarö i of- |

fensiven. Budskap i tal och sång har
framförts åv offensivledafön Yfigve I

Lidström, pastor Göran Carlsson m.fl. i

520 45 Slutanp, tillhanda senast I

den 1 november 1969. i

Stiftolsen 
I

På torsdagskvällön fick åhöraina
höra den nye priisten i Börstig-Bris-
risne, pestör Reidar Jahnsen, pre-
dika över ämnet "Jesus aliena". Han
sjöng även en norsk sång. I avslut-
ningen sjöng och talade Yngve Lid-
gtröm om "tr'örsoningen". I löfdags-
mötet predikarle pastör Lidström om
de fem oförståndiga och föm för-
ståndiga enligt liknelsen i Matt. 25.

Han ledde också allsårrg, sjöng solo
sami ävenså duett tillsammans med
mötesleåaren pasfor Göran Carlgson.

f panjerade med el.org6l och.gitarr.
i Ämnet för kvällens Predikån var

I "IliBlmel eller helvetc".

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-tea-
met Lidström o. Carlsson även en
grupp eångare från ÅsarP nedver-
kår. Näste rnöte blir sedan på ftedag
kväil. Torsdag är det VU'möte i rran-
lig tid.

ANBUD
Stiftelsen Frökinds Hyresbostä-

i der infordrar härmed enbual på
leverans av elalningsolja 1 till
stiftelsens fastigheter i Kinn.
arp-Slutarp. Beräknad årlig
förbrukning ca 20 m3.
Förseglade anbud, med omslå-
get märkt: "Anibud å el'tlnirigs-
olja", skall vara S'tiftelsen Frö-
kind5 Hyresbostäder, Box 2,

rtlo-64.
SLUTARP

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

Utställningen oulfattar 150 kvm och
åtskilliga möbelgrupper med tillhö-
rande maskiner visas. En stor del av
de utställda produkterna kommer
ått visas på "Kontor, Data 69". i S:t
Erikshallen i Stockhoim den 23*30
oktober.

Il'

t:



Social information
vid möte i l(innarp
Frökinds socialnämnd hatle i sam-
arbete rneil Falköpings Sjukvårds-
distrikts .Flemvårdscentral inbjudit
till inforrnationsrnöte å Pensiona-

flera dunkla frågor blev sakkunnigt
besvarade och missuppfattningar rät-
tarie. Bl.a. behan<llades de olika upp-
gitterna för dcm som albetar inom
den öppna vånlen, med särskild be-
toning på cle handikappade och deras
problem. Uppgift lämnacles om, vil-
](et val' okänt för de flesta, att möj-
ligheter finns att anlita handikapp-
buss, villiet var.något som säkerligerr
kornrner att tagas i anspråk i avse-
värt större omfattning än tidigare.

Betoning lades också vid den upp-
sökande verksamheten, som efter
lagändrinq. blivit cn bet;'dl;qt ange-
lägnare arbetsuppgift för socialnämn'
dcrna än vad som tidigare varit fal-
let. En intressant redogörelse lämna-
des av h'lälpmedelskonsulenten om
de o'lika hjäipmeclel, ÄDL-redskap,
som finns tillgängliga lör de handi-
kappades hjälp till en drägligåre
livsfriring.

Tacksägelseilagen
firades i Kinneveds pastorats kyrkor
med högmässa och vesper. I alla hel-
gedomarna påminde höstlöv o. skör-
dealster om dagens karaktär. I Vår-
kumla kyrkq..förrättade pastor Jahn-
sen högmässan inför en stor menig-
het. Han predikade över dagens text
om "Tacksamhet". I Kinneved talade
kyrkoherde Andersson om "Förtrös-
tan och tillbedjan". Kören under led-
ning av Margareta Thor sjöng gam-
malkyrkiigt introitus, niofaldig ky-
rie och i stället för predikstolspsalm
"Prisen Herren" av J. Nyvall. Efter
predikan sjöngs psalmen "Med tack-
sam röst och tacksam sjäI" växelvis
mellan kör och församling. Som post-
ludium framförde kören Praetorius
"Gud över oss förbarmar sig".

I Börstig hölls högtidspredikan av
pastor Jahnsen. På kvällen firades i
Blismerie vespergudstjänst efter en
ny "experimentordning" med pastor
Jahnsen som sjungancle liturg. Ung-
domskören under Eqry Hanssons led-
ning sjöng "De mognå fälten Slräpa-
ren vill prisa" av Eva Norberg-Flag-
berg, koraiintroitus i växelsång med
liturgen samt "Lova Herren, sol grch
måne" av Anders Frostenson. f sin
predikan samlade kyrkoherden tan-
karna kring dagens aftonsångstext
med ämne "Hos Gud är min frälg-
ning".

Goda kollekter upptogs till Svens-
ka kvrkans Centralråd. I Kinneveds
kollekthåv återfanns bl.a. en schwei-
zisk 10-kronorssedel.

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

Kommunalnämnilen I Frökind löreslår oförändrad utdetritering med
9:50 kr. för 1070, Drittbudgeten I det upprättaile rtatlörslaget batanserar
pä2.8n,424 hr. I statsförslaget lörutsätts att lfil,fih kr, ur skatteregle-
ringsfonden tas I anspråk. Uppstå'llnlngen lår ansec återhållsam, tlå
oförän<lrad utdebltering kunnat lör eslås. Skattekraften ökade endast c:a
1,5 procent, vilket är den wagaste öknlngen på 5--{ år.

Kommunalnämnden löreslår full-
mäktige att anta ett anbud på 110.000
kr. från en firma i Ulricehamn för
utförande av 1'ttre dagvattenled-
ningar I Kinnarp och Slutarp. Betr.
fastigheternas bidrag till dagvatten-
ledningar föreslår nämnden ett be-
lopp om 1.ffi0 kr. att bakas in i an-
slutningsavgiften för vatten och av-
lopp. Denna skulle därefter bli 3.500
kr. för en enfamiljsvilla.

Vidare begär nämnden fullmäktiges
uppdrag till kommitt6n för samlings-
lokalbygget att upprätta entreprenad-
handlingar och, infordra anbud..

FuUmäktige sammanträder 28 okto-

Kinneveds Jaktvårtlsf örening

Möte på. Pensionatet, Kinnarp,
i dag, torsdag, kl. 19.30. 

oho-6i.

tet, Kinnarp. Till möi;et hade in- 
I

bjuilits hemhjälpsnämntlens leda- li
möter och supplennter, hemsarna- ||
riter och hernvirdsrlnna, social- i I

närnndcns letlarniiter, förcståndar- 
|

inna och personal på Frökindsgår- 
|

den, såmt kommunallinmr€ren. 
I

Så gott som samtliga hatle hörsam- |

mat iribjudan. tglA-bl. 
I

Medverkande var från Hemvårds- li
centralen första distriktssköterskanil
Ingritl Gustavsson. föreståndare Riis- ll
to Jidmyr, kurator It'is Eliasson och ll
clistriktssköterskan Birgit Wiberg,il
tr'ån lanclstinget konsulent Marianne ll
Andersson, från sjukvårdsstyrelsenll
hjälpmedelskonsulent Inga Ljung-ll
ström. ll

Efter de olika inledningsanförande- jl
na följde en livlig diskussion varvid ll

KINNARP
Mode'rn'11:a och 3:a hyresletl.
från 1/11 '1969; Brevsvar till
"Äldre hus". d.t.k.

EKIdAIN"HN - Söndas kl. 14.00 - FI0BV
Se -- KINNARPS IF . Årg. L97O
med Ulric Gunnarsson och Roland Moberg mot

}.I,OBY IDROTTSFöRENING
tclto'UL'

I alla statförslagen utgår man från I

oförändrad utdebitering pr skatte- I

l{rona, i Kinneved 75 öre, i Vårkum- I

la 1 kr, I Börstig 80 öre och i Bris-
mene 1 kr.

Även pastoratskyrkorådet har upp-
gjort förslag till tudget för pasto-
rats- och prästlönekassorna. Utdebi-
terlngen löreslås otörändrad med 20 l

örc till pastorats- och g0 öre till ]

präsilönekassan. I den senare inräk- I

nas ändock I entighet med försam- i
lingsdelegerades tidigare direktiv ett I

lönetillägg till pastor Jahnsens lön I

av 1.000 kr pr månad utöver det han I

erhåIler från kyrkofonden. I

zvho -V4.

FRÖKIND
Kontmwnauullmälttige

sammanträder i Centralskolan,
Kinnarp, tisdagen den 28 okt.
1969 kl 19.00.

Buclgetförsiaget finnes till-
gängligt på komm.kontoret.

Orilf.

Kinnarps Missionshus
På lördag-söndag hålles avslut-

ningsmöten i Kinnarps Missionshus,
Pastor Y, Lidström talar, siunger oeh
spelar och vidare medverkar pastor
Gijran Carlsson samt Åsarpstrion
m.fl,

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

manträde, bl.a. för att uppgöra bud-
getförslag 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 Äx-
torps församlingssal beräknas till
3.100 kr. För kyrkans prydande äs-
kades ett anslag för anskaffande av
en violett skrud och för reparation
av kyrktrappans yttre, beräkrtat tlll
?.8@ kr. För kyrkokören och barn.
kören begäres förhöjda anslag tlll
?00 resp. 300 kr. Anslag begärer för
en stillfilmprojektor med 600 kr. Till
kyrkans barntimmar, juniorverksam-
het och ungdomsarbete beräknas
1.600 kr. Kassaförvaltarenl arvode
föreslås höjt tin 1.fiD kr.

Olika anslag pä 2.750 kr inrymmer
bl.a. anslag tiil stiftstinget på 1.200

kr, till Hjo folkhögskola (nybygg-
nad) 500 kr, Flämslätts utbyggnad
400 kr. Till reparation av Axtorps
församlingssal fonderas 3.000 kr, av-
sättning till orgelfonden sker med
2.000 kr. Till kyrkogårdens utvidg-
ning 38.000 kr. För detta senare ar-
bete kommer ingenjör Robertsson,
Lugnås, att på vårsidan utarbeta en
första skiss.

I Vårkumla avsättes till renove-
ringsfond 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 ung-
domens fostran. Ny instruktion fiir
kvrkväktaren skulle utarbetas att in-
gå i ev. kommunalt al'tal.

I Brismene slutligen mottogs en ny
minnesfond till Per oeh Äugusta An-
derssons minne, vartill barnen läm-
nade en grundplåt. Även där fick
ungdomskören ett mindre anslag som
uppmuntran.

arwq
€.-\GttlEz

Tomter
i Kinnarp
och Slutarp

Gullringshus disponeor eti ontol villElomter i
ovonnömndq tötorter. Tomterno får bebyggos
med volfritt Gullringshus inom rqmen för bygg-
nodsnömndens besiömrnelser.

Tq kontokt för ytterligore informqtioner - och
possct också på irtt titto på vårt nyd fyphus-
pogrqm! Hör finns eli stort onlql hus oit völio på:
1-plonshus med köllqre, vinkelhus, slultningshus,
köllorlösq hus - ollesommons i storblock.

lIt'itE{Isll.rrs

Jönköpingskontoret, Vöstro Storgcton 5
telefon 036/118135

eller vår inspektör Jörgen Tilqnder 
_

bosto dstelef on 0321 I 1 4126
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IJlric Kinnarpsskytt
i FlohYmatchen" 1-0

.l '/
Kinnarps IF och Floby IF avslutade spelåret 1909 med en vänskaps-

match som i den soligt sköna söntlagseftermitldagen lockade c:a 140-

talet åskådare till Ekvallen, Matchen blev kanshe inte alldeles vad man
väntat sig och Wdligt är att l{innarpslaget är något slitet efter ett pr€s-
sande spelår, Nu vann laget rättvist, men så knappt som 1-0, och alet
var ett för Flobys tlel hedrande resultat.

Kinnarp kom med reklamerat ?0-
årslag, d. v. s. l-årsfallet Ulric Gun-
narsson, från IFK Falköping, och Ro-
land Moberg från Siutarps IF, som
hoppas på kortare övergångstid.
Gunnarsson hade väl ingen anled-
ning att, så här i säsongslutet spela
ut för fulit men han visade dock
glimtar av sitt välkända kunnande,
och svarade också för segermålet.
Moberg har mer matchträning bakom
sig, och var den som märktes mest
I Kinnarpseivan med sin goda kapa-
citet på mittfäItet. Försvaret fick job-
ba hårt och här märktes mest Bertil
Gustafsson. men han liksom Tord
Torstensson spelade i hårdaste laget.
Som helhet fick laget inget "flyt"
i spelet, som dock gav flera fina mål-
chanser av främst "Blecka" Georss-
Eon ocl! Kjell Ahl.

Floby ställde upp med stort junior-
inslag - 4 man - och det blev en
demonstration av klubbens fina åter-
växt och kanske också en bild av vad
som kan bli iag 1970. Sålunda visacles
lovande takter av Roger Ahlin och
Staffan Olsson i stopperlinjen samt
Lennart Holm i främre linjen. Samt-
liga har dock tidigare gjort något
"inhopp" i A-laget under det att Tor-
björn Andersson gjorde god debut.
Framträdande var eljest bröderna
Claesson med Janne i mål och Rune
i anfallet. Halvar Johansson prövades
med framgång i fyrbackslinjen.

Charles Johansson, Falköping, visa-
de hur domarpipan kan göras "talan-
de" när den används på rätt sätt.
Och det gjorde den i en match med
påfailande många frisparkar,

Håte

Välbesökt off ensiv-avslutnins
i Kinnarp zYlto'64'
På söndagskvällen avslutades den

mötesoffensiv som under tre veekor
pågått i l{innarps missionshus. Visst
kunde tillslutningen hå varit bättre,
I varje fall av ortsbor, men genom
att mötena har varit uppmärksam-
made av många från både nära och
fjärran liggande orter, har den trev-
liga och ändamålsenliga gudstjänst-
lokalen ofta varit välfvlld. Avslut-
ningsmötet hade rekordtillslutning.
nino

Girdsrikets kraft och välsignelse
har präglat varje möte och männi-
skor har med taeksamhet lyssnat till
Sng och predikan, som med inspi-
r,ation och värme har utförts av mö-
testeamet Yngve Lidström och Gö-
ran Carlsson. Den förre har svarat
för predikan samt sång oeh drag-
spelsmusik, Församlingens pastor
har varit mötesledare samt också
sjungit oeh vittnat. Många av mö-
tesbesökarnA har .också ir,rigt enga-
-ce$t lW i bönen. "Sliå'sir1-gqrå'lrDer

F;rta erangelisha måndagskr'-ällar
i Slutarp
Den mötesserie som under några

måndagskväliar på hösten brukar
pågå i Slutarps missiorrhus påbör-
jas nu på måndag kväli. Den nu
välkända evangelistgruppen Falan
medverkar då med sång, musik och
vittnesbörd. I övrigt medverkar för-
samling€ns pastor.

I morgon, söndag, håiles som fram-
gick av notis i förra numret en of-
ferstund för byggnadskassan, clå f.
distriktsförest. pastor Nils Engrnyr
talar oeh Åsarps-trion sjunger och
spelar.

'ooooaaoaocaoS{
SLUTARPS IF

håller allmänt sammanträale
torsda,gen den 30 oktober kl.
19.00 i Samlingssalen, Frökinds
Hyresibostäder.

Ärende: Ev. sammanläggning
åv Kiunarps o. S,iutarps idrott,s-
fö,reningar,

&ctrlofaoal},(}oa
)oeoooööcoosos4

KINNARPS IF
hål1er allmänt sammanträde
torsdagen den 30 oktober kl.
19.00 å Textilens lunchrum.
OBS! Äntlrad dag!

Ärende: Ev. sammanläggning
av Slutarps o. Kinnarps idrotts-
föneningar.

)otoaaoö9slooo,(

Auslutningsrnöten

i Kinnarps

Missionshus
LöRDAG OCh SöNDAG

kl. I-9.30 past. Y. Litlström
Lalar, sjunger och spe'lar.
Meclv. av past. G. Carlsson
m. fl., i något rnöte sjunger

Äsarpstrion.
Tag vara på dessa sista till-
fä]len! VÄLKOMNA!

Kyrkofullmäktige
i Kinneved

kallas att sammanträda i Cen-

traiskolan, Kinnarp, torsclagen
den 30 oktober 1969 kl 19.00.
Budgetförslaget hå ies tillgäng-
ligt hos oralföranilen t.o.m. sam-
manträdesclagen.

Kinneveds pastorat
Försi,mlingsdelegerade kallas
till sammanträde i Centralsko-
lan, Kinna.rp, onsdag 29 oktober
1969 kr. 19.00.

Butlgetförslag för 19?0 finns
tillgängliga å pastorsexpeditio-
nen.

överliila för svåra för Kinnarp
Överlida IK blev för svåra för

Kinnarps BTK i söndagens final-
match i VBTF-turneringön för klubb-
lag ur dlv. V och VI. Tack vare
Kjell Karlstedts som vanligt säkra
och stundtals cleganta spel var in-
ledningen jämn med 2-2. eftet tvä
Karistedtssegrar men då Ulf Kjell-
ström och Ola Jarlsson med okon-
centrerat spel, kånske alltför tagna
av stundens allvar, misslvckades to-
tait, kunde överlida IK slutligen
vinna klart och fuilt iättvist med
5-2. I segrarläget lade man speciellt
märke till 43-åriee Nils Johanssons
mycket säl<ra spel, vilket gnv tr'e
klara segrar.

Resultat: Ulf Kjellström-Jarl Jo-
hansson 11*-21, 21-16, 11-21, Kjell
Karlstedt*Urban Lindroth n--77,
:1-11, Ola Jarlsson-Niis Johansson
i-2I, 12-27, Kjell Karlsted-Jarl Jo-
iransson L2-2\ 25*8, 21-16, Ulf
Kjejlström-Nils Johansson 72- 21,
18-21, Ola Jarlsson-Ilrban Lind-
rqth 11-21, 1F-21, I{iell Karlstedt-
Nils Johansson l!-n, P-21.

zs/,a-eft UK

fran- aÄärp har vif-nåcra' tillffijjon I Off€rsturrar. i Slutarps missionshus
*varat för sånE orh rnusik Vad E,iil- I Nu på söndag efterrn'iddag predi*
ler tlet ekonomiskå hsr miiteslfclel(- | kar f, distriktsförest. _Nils. Engmy,r]

terna vnrit br,,* nammanlagt. ttt 1..4tJ6 't Skövde, vid en offerstund för bvgg-
I{rofior. nadskassan i Slutarps missionshus.

lJföver nffenfligu rnil,ten hflr dct 1 Med sång och musik medverkar Äs-
hållits sångstrrn{.tr'r l)il ,i'r1;r'r intlrr- | arps-trioå, som v-ackert och med ung-
rlt*i s$rnt r:ir F'r"iikinti,-glir"'lgn, L,ikagö i, domlig hänföretså sjunger både gam-

hqr rirlt var:it nl*gra ltorn- o*h ung- i la.. och nya andliga sånger. Pastor
dom*miif rtru

I

Kinnevetls Jaktvårilsförening 
I

har möte på Pensionatet i Kinuarp I

i dag, torsdag

Sparbankens famitjsPl6mqnsfl i
Kinnarp Z.t/to-& .

i söndags hade samlat 159 startan-
de, som gick runt den cirka 2,5 km.
långa banan. Två tolvor, tre elvor
och åtta tior har arrangörerna hittat.

Rätt rad hade följande utseende:
2xI 27x 72x 22L
Skiijefrågan som vår insättarbehåil-

ningen i Sparbanken i Falköping den
SLILZ 1968 skulle besvaras med
203.167.878:31.

12 rätt: 1. Svante Carlsson, AsP- i
ängsvägen 32, Falköping (54.000.000), 

i

2. Arthur Grahn, NaglatP, Kinnarp i

37.000.000).

11 rått: 3. B. Fällström, Sigurd
Kochsgatan 8, Falköping (m.000.000),

4, Johanna M1'rin, Frejagatan 13 A,
Falköping G6.000.000) 5. Rut Carlsson,
Aspängw. 32, Faiköping (453.000.000).

De tre första har pris att hämta På
Sparbankens huvudkontor i Falkö-
ping.

Ortlf.

l

I
I

I(tNN.,tRP,
Samtliga mediemmar uppmanas infinr '

den 28 okt. kl. 19 å Textiiens lunchn .:''
Bl.a. 50-årsjubileet. I

{ r å6Ir ./
I ', ,I'
{ F ,..,:
J titt ." .rr' möte tisd.

-":t viktiga frågor.
,ll

rÅf,-

ROKIHD

Slutarps missionshus
* SöNDAG Kt. 15 Past. Nil's Engmyr, Skövtle. Sång o.

mustk av Åsarps'trion. Offer för byggnatls'
kassan.

* MÅNDAG KT. 19.30 '4 DVANGELISKÄ, MÄNDAGS.
KVÄLLA"R" börjar. Evangelie'gruppen Fa'
lan medv. Sång - musik ' vittnesbörd.

Vid båita tillfällena medv. pa.st. G. Carlsson.

Alla välkornna! zilto -Ul.

Familierally
Natt-orientering
freilageu den 31 oht.

Start vid Frökindsgården
kr 19.30-20.30.

VID MÅLET:
UNDERHÅLLNING - TEA-
TER . SPEX TILL 1.OOO:

fikaraborgs ]sTO-distr.

1,./w'b4.
" Ordf.
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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 balanse-
racle underskottet uppgick titl sarnnrsin!ågt 19.752. I debatton framkom bl.a. ait underskot-

Orsåken till underskottet står att
finna i att man bytt konslllont för'
bokslu+et. Drin'id hade ränttpo"ter
år'et nåirmast före blivit feiaktigt för-
da. Ändringar håd. företagits så art
stvrelsens och revisorernas blrättel-
ser 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-
kusricn raen hl Gr-rgtav Gilstavs"on
frirkla-arle fiil sin dol att hån be-
traktrde budqeten son: mi'r:kct svag.

- Man tvclis inte haft något annaf
rnål iin att behilla skattesatsen in-
tal<t, sade hr Gr.l"tavsson. Inqa ar'-
sättringer ti!1 fonder har gi611s. ttt^,1
ttntantaq för ett anslag för ofört t-
serlrln utgifter. l\,Ian har inte tsqit
med finansierinsen av samlingsl.cl<a-
len.10n.000 kt har tagits ur sl<atte-
rcqlorirrsslon,le'r för art hullqrten
ijyllf rrr'1r.'lt3spt slr:rll gå ihon.

,- B'rdgeten är föga renlisti"k. Frij-
kinds koramun föredrar ert köra hu-
vudst i buslren i stärlct för att "silttaflamåt. ansåg hr C:.rsfrt'qron, som re-
serverarlc sig rnot böshrtet att r:od-
liänna sia+en och skattssstsen 9,50 -d.r'.s. oi;iriirdrad.

1.000 kr för darvatf^nledning
[n annan fråga, sorn r'ållade de-

bait, r'ar fastigheternas avgift för
degvatl;enler.lningnr. g1'g:'nadslämn-
den 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
många svmnatisörer för sin in-ctäll-
ning - i clcbatten. Kommunalnämn-
den hade ockeå ett andrahandsförslag
5C0 kr. Hr'] Gustav Glistavsson och
Renr;t I{icllström ansåq att tomtpf i-
set i stället skulle höias, förslagsvis
till fyra kronor.

utom pannrum och förråd en mindre
snrnL:ngsloiial, foyer och toaletier. I
våningspianet inrlzms en sföi're fover.
kök, lokaler för bibliotelr och stuclie-
verksamhet samt en gtöne ].okal med
nlats för 1t0--100 nar'.o1er. T]tanför
skrll planeras för 60-tgllt- parkerings-
platser. Evggnaden kläs utrräncligt
mad fasadtegel.

Hälften av kostnaderna måste fi-
nansier"as av komm'.tnen. Ste.tons
nämnd för samlingslol.:ller och srm-
2pl1a{crlpn.lol hnr fjir. övrrgt til!-
stvrlit sliatfrf!nnnsiering. Kommunal-
nämnd-en fick i rinrdrag att upnriitta
finansierinqsplån och infordta anbud,

Brilrag till bmnnar
Ett nar ansiihn:ngar om bidrae till

kostnader för d'!unborre4e r:aiten-
trrunnqr remitterades till kommunal-
n5rnnrlen [iir urredni"g. An;Sknine-
årnå vår rle fijr-ri:i i kommunen och
man nåtalade i rl,:a 

",, 
grannliom-

mlrnerna, t-ex. Redväg, betalar ut
birirag.

Yrlroskrrlskomrnitrin hade bcsär't
entlediqande fr'ån sina uundrag, rril-
kfit tillsh'r1{+es. Bvggnaclsniimnclons
f:arnställning om ett anslag Då 10.000
lir för utredning och upnr:j^ttande av
nrincinförslag till rifb"gqnad av av-
lorrrsren!n gsverket bif ö11s.

Irrrllrliiktige antoq oclrtå anbud för
utförandet av yttre dagvåttenled-
ningar i Siutarp och Kinnarp. Snm
entrerreniir antogs AB Ignell-< Gräv-
masl<iner. Iliricehamn. Anbudssum-
rnan är 110.000 kr'.

prrsglsdslilpnclens begäran att få
ntföra en ijlrglfoygqnad av pnmnsla-
tjon rrid ny bergborad vattentälit,
lägga ner matarleCninq, elkabel m.m.
för 17.5C0 kr bifÄl]s. Evssnadsnämn-
rlens avtal mecl ägarna till Kinneved
Itvrkegå"den 1:4 betr. kiirr av ett

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

"tun-i:ra på 13.000 kr för kostnacler för
lekskoleverksamhet i kornmuncn.
Emellertid har'le fr'ågan tidigale bor<l-
iagts i kommunalnämnden och clär-
för finns ännu inte eti beslut i ärendet
Detta stred mot f ormerna, tycl;te
fu1lmäktige och remitterade fr'ågan
tillbalia till nämnden. Något emot
loksliola hade man inte nren prin-

cineina måste man h;illa på. De
13.0{10 kr ställdes tiU f ullmäi{tigel
iörIo;andr'.

Slutarps missionshus
Vid offentligt möte på söndagefter-

micldagen insamlades ett offer för
byggradskassan, vilket blev ilrygt 200
kr. F. disiriktsförest. past. Nils Eng-
myr predikåde. Flera sånger sjöngs
av en flicli-trio från Åsarp. De
ackompanjeracles på oigei och gitar
av Roland Johansson, Äsarp, re-<p.
Mats Ohlsson, Falköping. Den se-
nare hade författat text och satt me-
lodi till en av sångerna.

På måndagskvälien hölls det förs-
ta mötet i serien "Evangeliska mån-
dagskvällar".. Evangelie-gruppen Fa-
lan siöng och vittnade. Ing-Britt
Niissorr sjöng en solosång samt vitt-
nacle. Vidare avlades vittnesbörd av
Valborg Johansson. Ing,Britt Nilsson
och Kerstin Adolfsson sjöng en duett-
sång och den scnare avlade ett vitt-
nr:sbörd. Hela gruppen sjöng flera
sånger. Gruppens medverkan leddes
av Folke Pettersson. För det inied-
ningsord svarade pastor Göran Caris-
son, så också i söndagens möte,

På måntlagen efter allheigona-

KINNEVEDS och
BÖRSTIGS' KYRI{OR

Alla Helgons clag (lördag 1/11)
k]. 19.30

rninnesgudstiiinster
till de avlidnas minne

KII\d}{EVED : orgeimusik (Cath-
rine Runesson), kyrkokören,
barnkören, predikan av kyr-
koherden.

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

KINNARPS
MISSIOI{SHUS

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 minnesgucls-
tjänster'tiii cle avlidnas minne' I Kin-
neveds 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 Carls-
son, som blir mötesledare. Jan Gus-
tavsson medverkar också i det ju-
niclmöte 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 vitt-
nesbörd. Allmänheten inbjudes.

a\o -AL'

tet kornmit som en chock fiir stif':elsens st1'relse. 4,4to &t -

heislinjens" övorlre i del:n{irn sluta- | dos.

jordområde för aft användas till,
nnmpstation för vattentäkt goCkän- 

|

des. 
I

Rrandstvrt:lsetr heviliades plt an- I

-,_ __-;.-;'_,. 1

Det blev vofering och trots "biUig- | nnmpstation för vattentäkt goCkän-

de voteli'rgen med seger fö' l<omrqu- j Brandstyrclsen beviljades ett an-
nalnämn,lens förslag nå :1.000 kr. Vo- lsiag nä 20C0 ]<r för rrprrrättacl olie-t"'..s .* -""" "

ringssiffrorna val 13--9. I skyddsorsanisation. Brandstl'relsens
I hemställan om gocltännandr av över-

Nei till SlS-bibliotrk I enskommelse med Karl-Elik Elil<s-
Brismrne SI,S-bibliotek hadebegärt lson, Vårkumla Backgården 4:4 betr.

teringssiffrorna val 13--9.
-"- ..Pr--.^-_*-, -,J.- i

skycldsorgani.^ation. Brandstl'relseng I

anslaq fö; 1070 nå 250 kr:. Emellertid I mark för brandresen'oar bifölls.
rnsfrg Il!1]t-'o5l(tigA -- snm gick nå
(]r;slsv Qqr5fsvssons lin-ie '- att tid-
nunkten tör anslaasärk.3!'rdon sk"lll
hållas och frarnståillningen avsiogs
av principiella skäl. :.

Samlingrlokaleu
En samlingslokal skall byggas i

Iiinnarp och byggnadsnämndens oräf.
Elof Rehn presenterade en ny ritning
över den planerade byggnaden. Den
är hostnadsheräknad til] i runt tal
400.000 kr. I)riften kommer att kosta
c:a 2tr.000 kr. I källarplanet finns för-

TNGET SAE6GÄHiEffiffi

S{-,UTARP. KtrIruNÅRP
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.

ffiOK!HE}

Båsse.



Frökind sänker skatten till 9:50

Engägerad dehatt
om pensionärernas balkonger

Frökind sänker utdetriteringen med 50 öre till 9:50, enligt fu[r'näktigebealut I går kvält. I]et

skeilde genom votering. llfotförslaget vår oföränalrad utdetritering. Sänkningsförslaget vann med

19 röst€r mot 6.

Kommunalnämndens förslag i anslutning till stat{örstaget för 196? var en sänkning med 1 kr

till g kr. Stämnlngen för denna ratlikala sänkning av en redan måtttig utdebitering rubbades

märkbart genom ett inlägg av hr Gustaf Gustafsson, som föreslog oföräntlrad utdebitering.

- Loclrbetet ser brå ut, sade hr
lustafsson, men ingenstans till-
ror man sig någonting liknande'
)et kan inte vara ett realistiskt
örslag. Jag erinrar om den olösta
,iblioteksfrågån i kommunen och
.ndra investeringar som På någon
ikt måste komma.

Inte rätt uPPläggning

Hr Gustafsson önskade bl.a. ett
rtörre tillskott till skatteregle-
'ingsfonden, och yrkade av denna
rch- andra anledningar orör2iibl'a 4

rtdebitering.

- Detta är inte rätt uppläåg-
ling åv en stat, sade han med
ränvisning till det framlagda bud-
;etförsiaget. Vi bör akta oss för
roppande utdebiteringar - och i
tet läget kommer vi om vi sän-
ief skatten nu.
Hr Ählquist lnstämde. Han

ramhöll särskilt den olösta biblio'
eksfrågan, som kommunen >>mås-
e skämmas över>. Ett krafttag
rlir nödvändigt.

Lagra pengar?

Men hr Sven Ändersson i Bris'
nene sa: Behöver vi nödvändigt-
ris lagra pengår? Vi har ett bätt-
'e läge än någonsin. Då har vi
ngen rätt att pressa kommun-
nedborgårna på skatt. Vi har en
Itark ställning, och fråmtiden i
Irökind är inte riskabel På I kro-
rors utdebitering. Förresten, vad
rka vi med pengar till när vi inte
:år byggå ?

Hr östberg: Vi har nog bruk för
)engar. Det finns mycket att göra
samhä1lena.

Kompromiss

len större skattesänkningen ut.
\[en sänkning blev det alltså än-
1å, och med stor majoritet.

Hr Danielsson föreslog nu en
.kompromiss":9:50 kr. Vid röst-I
ringen orn förslag och motförslag 

Izid votefingspropositionen slogsl

dens kompetens i ärendet.
Länsbostadsnämnden hade i lik-

het med bostadsstiftelsen oeh
kommunalnämnden .er'styrkt till-
byggnaden och för sin dei uttalåt
ett om kommunen går emot nämn- i

den i denna fråga så kommer
kommunens statsbidrag I farozo-
nen.

Hr Kjellström tyekte illa om
detta hot från länsbostaclsnämn-
dens sida och önskade en under-
sökning av nämndens befogenhe-
ter. Häri instämde flera ledamö-
ter.

Vi återkommer till detta ärende
och till övriga ärenden vid sanr-
manträdet. De innefattar en rad
anslag till organlsationer och ide-
ella föreningar.

med vardera 11 mål

Sluttabell * B-gluPP I:

Ärets största segrar har 
"Vartofta

noterat i mötOt med Grolanda som

besegrades med 15-1 och l(innarP,
som man slog med 13--{. Både Kinn-
arp och Grolanda är'-Jrya föreningar
tör året och har väl fått hänna På

att det inte är så lätt det första året
man deltar. Även Viiske-Kleva BK
är nya för året och tillsammans med

Grolanda och KinnarP har man fått
finna sig i att tlela På d'e tre sista

piaceringarna i gruppen. Att de re-
dan nästa år kommer att åteqfinnas
på anclra platser är vi övertygade om'

Gruppens skyttekung var Vartoftas
Tomas Johansson, som av Vartoftas
?3 rr1å1, gjorde inte mindre än 31

siälv.t På anclra plats klubbl(amratcn
1 Kent Johansson med 1? mål och se-

I dan är det tre sl<vllar på tred;e plats

SkyttellSa - B-gruPP I:
Tonlrs Jchänssorr, Valiolla SI( 31

mål; I(ent Johansson' Vartr:fta SK 14;

slliH Olof Svetrsson. Falköpings E-K

11: Tonres Robeltsson' Tomtcns IF
11: Conny Johansson. Vartofla SK 11:

l,ars Lunclh, Tomtens IF 8: Tomas
Westerberg, KinnarPs IF 8; Tomas

östman, Vartofta SK 6; Gunnar
Sanrlblom, Vartofta SK 6; Dragan
Mickic, FlobY 6; Peter Jansson, Kinn-
arns IF 6; Chlister Andersson, Fal-
köpings BK 6 måI. talu-64-

rh-66.

I Tillförsikt-
i Kommunalkamrer Hild.ing Vår'ing,
j Kinnarp: vi hår horral. en ny brunn
I och ser flamtiden an med' tiliför-
I sikt" I ssnhån€na äf der lnga pro-
I blem men dären:ot är läget mycket

1 
avårt på lanclsbygden r1är många är'

I Utal,l vaften, Det är' nog ingr.n ör'er.-
, drift att säga, ait många lantbrukår'e
'hyser skräcli för att dct skall fr"ysa
fitl nu" 4s-64.

Barnkär FTICKA
erhåller plats i hern med ett
barn på 2 år.

Fru Maj Bergrnan, Slrttarp
Tet. 334 90 efter kl. 18.00 331 90

Kreatur$- och lösöneauhtion
kommer: att hållas onsdagen ilen 29 okt. 1969 kl. 11.00, då
lantbr. Bror Andersson, Leilsgården, Slutarp, tel. 0515/
332 34. på grund av gårdens försäijning, låter försälja:

22 st. nötkreatur SBB: därav 7 st. korrruo"u å st. hög-
dr., 1 st. högdr. kviga samt 14 st. ungdjur L/2-I1/2 är.
Semin sedan år 1953.

Maskiner och reilskap: traktor Ferguson TEF 1955 års,
inreg. 1958, traktor Volvo T 24 795t års, traktorplog Se-
fyr Junior 12", kulturharv för hydraul Rögle 15 p., 2 st.
fjäderharvar 15 o. 18 p., stallgödselspriclare Tive 20 T,

$nstgödselspridare Skjold, ringvä16 2 delar 64 r., tung,
o. lätt stättharv, lastbr;rgga, breddningshjul, kapsåg, sid-
räfsa JF, slåtterskära Harvester, självbindare Viking,
direktdriven, 3 st. håvor, 2 st. gummihjul'svagnar, trak-
torkär'ra, mjölkmaskiner Manus, kylare, sil, transp.-fI.,
dishapp. Manus, kraks,tör, st.-pålar, hyvelbänk; div. hand-
redskap m.m., m,m.

Loginventarier: el. motor Asea 10 hkr, dito t hkr,
tröskverk Ljurhalla, injektor m. rör o. böjar, 22", rnaga-
sinskärra, tomsäckar m.m.

' Till säkre kända köpare lämnas 6 mån. kredit mot
äganderättsförbehåll. övriga villkor vid auktionens bör-
jan.

Storgatan 72-14, Falköping, tel. 0515/123 48, 153 48

Dernom stra tion $p! öi n i n g
måntlagen den 3 november 1g6g kl 10.00

hos tranttrrukare Lihnell å lljortsäter, Fröje gård, Kiunarp,
med följande traktorer: IH 624 med fyrskärig plog, IH b23
med 3-skärig plog, IH 434 med treskärig plog.

Alla intresserade välkomna !

AB INTERNATIONAI, II.4"RVESTETi
Filialen, Mariestad, tel. 0501/139 65

JORDFORMEDLINGIN
FFRENING r. p. o

Vartofta SI{
Tomtens IF
Floby Il-
Li alkoplngs öA
Falköpings AII(
Vilske-Kleva BK
Grolanda IF
Kinnarps IF

14130 173*826
74 70 2 2 38-17 22

74 7 2 537-2rffi
74 7 0 7 32-32 14
14 53 619-30 13

74 32 911-3C 8
74 32 126-52 S

74 2 1 17 18-64 5

tillskott
Statförslaget var uPPställt På

rntagandet om I kronors utdebi'
:ering. Vld den slutligen faststäIl-
la utdebiteringen 9:50 kr ökar
st<atteintäkterna med c:a 62.000
kr. Det beslöts att av denna sum-
ma 32.000 kr skall ställås till fuH-
mäktiges förfogande och 30.000
kr överföras till skattereglerings-
fonden.

t

I

Pensionärerna"s
balkonger

Den sega. frågan om en till-
byggnad av balkongef i pensio-
närslägenheterna i Kinnarp och
Slutarp ledde efter en engagerad
debatt till att ärendet återremit-
terades till bostadsstiftelsen för
utredning - av länsbostadsnämn-



Frökiwds Mwsihk\wbh spe{,ur upp . ..

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

tt:rjili
t::.:t!:i
t:rt:ti:i

'!.aittit:.

li.jti.:.

gångcn ktubben spelade för publik 
I

var i rnars i år', rillren sedan uppre- |
pats en gång varje mänad. iVlan har, I

åtrninstone hittills. hållit sig inom en 
I

viss gräns. publiken har bestått av I

säi'slrilt inb judna. Gruuclsvftet har I

I

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

gått in f ör gammeldansen

Att intresset för gammalclans är i
stigande framgår inte minst av de
många annonserna beträffande till-
ställningar av detta siäg. Flera mu-
sikklubbar har ju cckså inriktat sig
på musik ev detta slag.

I I(innarp har sedan förra hösten
funnits en sådan klubb, viiken kaliar
sig Frökinds Musikklubb. Bildandet
skedde närmare bestämt den 9 sen-
tember förra aret. Initiativtrga"e lrär
John Karlsson, I(innarp, vilken är
en eldsjäl när det gäller musik av
detta slag och virtousmässigt hante-
rar sitt dragspel. övriga medlemmar
från starten är Gunnar Karlsson,
Slutarp, Tage Ilerman, Kinnarp, Tor-
björn övergård, d:o, Gösta Anders-
son, Slutarp, och Hernfrid Millton,
Stenstorp. Senare har tillkommif Ber-
tii l)ngdahl, Slutarp, Carl Tornemar,
Börstig, Gustav Antonsson, Luttra,
Nils Gustavsson, Falköping, och Ema-
nuel Classon, Åsarp.

- Motivet till att vi startade ver
att vi resoneracle som så, att ska rnan
ha något roligt när man kammcr upp
i mcgen ålCer, så får rnan or<ina det
själv, säger John Karlsson, och så
satte vi igång med träningen.

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

KINNEVED
Syauktion
anordnas i Cen-
ti:alskolan, Kinn-
arp, onsd, den 12
nov. kl. 19.00.

Pastor Reidar Jansen, Börstig,
medv. med tal och sång. Kör-
sång av Kinnevecis kyrkokör.
Kaffeservering. Lotteridrag-
ning. Gåvor och paket mottages
med tacksamhet.
. Rötla Korssyföreningen

varit att bibehålla octr återuppiiva I iverlilig gammalclans som potXa,-tram_ i,
bo, schottis och våls, men för att till_ | r

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

go1 elqirka tane-o' 
- - ._ __: 1',

Korpbordtennis i Kinnarp. f'^T":ft BrK kom-
' 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 Kinn-
arps skola. ZrrtO-ffi. I{innarps BTK

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,
4 st. 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.

?aöiooatoaoaoooarolta

i Beg. bra bilar I
i riENåuLT ro, 2.Boo m'l 1969 i? opEL REKoRD 1900, 2.000 mil 1969 ö
i oPEL KADETT Coup6, 4.800 mil 196? t
? VW 1500, ny motor, 9.500 mit 1965 a
i vor,vo DUErr 1e61 3t vor,vo amazoN , 1e61. a
i 'PEL 

RnKoRD,4 d. '1962 
i

t Provkör Renault 6 i

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, konst-
gödselspridare Skjold, lättharv Rögle 100 p. hydraul,
gummihiulsvagn med flak, skördetröska BM a; meå iract,
traktorbindare IH S-T LT, sch,aktblad hydraul, lastbryg-
ga, pota.tisupptagare, säcklastare hydraul, t<apsåg, siip-
sten, ei. djurklippningsmaskin Ekonom, Alfasax, oljetank,
varmvattenberedare B0 1., snökedjor, värmelampor, värp_
reden, transp.-fl., mjölkmaskinspump, hisslänkär, stäng-
selpåiar., hässjestör, vai.tenkar, något virke m.m., m.m.

Loginventarier: el. motor 15. hkr, Asea, spannmåls-
ski"uv PM 8 m., tröskverk Arentorp, halmfläkt Rehoril 3,ha]qlack Rekord, gröpkvarn Nirvana, agnfläkt m. rOr,gripklo, fläktrör, magasinskärra, spannmålssäcl<ar m.m.

hö.Ett

i Provkör Renault 6 3

i 6 Bit & Motor AB i
3
aoaoooooooaoaaaoaloö(}aaaaöota

TiU säkre kända köpare lämnas
ä,ganderättsförbehåtl. övriga villkor
jan.

6 mån. kredit mot
vid auktionens bör-

Storgatan 72-74, Fa,lköping, 05t5t123 48, 153 48



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 sc-
nare 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.

hiulspar, vareftel den gick mot stöd- | Stig-Äke llrocld var Kiruarpsbo se-
benet och skars upp. I dan födseln och var trots sin ungdom

Bilen slog därefter mot skopan på | - Z0 år * flitigt anlitad för olika
grävarmen med sådan kralt att den I uppgifter i förenrngslivet och för
välte. Brodd slungades ur och ham' I fackliga ändamåI. Iian anställcies ef-
na(le under l)ilon. I Forts. på sistå sid.

Olyckan häncle när de på vägen
mellan Slutarp och Mönarp fick möte
med en s. k. griivtraktor med lastap-
parat fram och grävaggregat bak.
Stödbenen stack ut c:a 30 cm. vid si-
dan av hjulen.

Enligt polisen hade traktorn, som
kom från Mönarpshållet, ingen mar-
l<ering som visade hur bred den var.
Sannolikt uppmärksammacle Brodd i
halvskymningen och regndiset inte
fordcnets verkliga bredd. Bilen törna-
de mot ett av traktorns dubbla bak-

vln'61.
Slutarps nriss;onshus

I måndags 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.

Mötet inledCes av: pastor Göran
Carlsscn. Dessförinnan sjöng Jan
Gustavsson en solosång. Göran Carls-
son och Jan Gustavsson sjöng också
cit prr dueit:rånger.

I morgon, söndag, h{lles i Slutarps
rnisr;on:hus r tt möte för hela- tä-
rniii:n. Gldst;änsten blir på söndags-
skolt;d och i den medverkar sr:k-
b:'-,:rn, li;r.:ina och G. Carlsson.
P"i månCa3 kväll medverkar t

"Er.::ngelisii månclagskvåIl,, pastor S.
lJ'.,)erg och llybergs-teamet, Stens-
torp, lred sång, musik och tal. Det-
ta rnöte räl<nas också som junior-
möie.

KINNEVED

Kinuanps NTO-b b,liotek hål"
les öppet. för alirnänheten i Sör-
by skola fr. o. m. ikväIl och
s,edan varje tisdag kl. 16.30--
20.00. VÄLKOMNAI

tth-b4.

S-vauktion
Syauktion anordnas av B,öda l{orsi.

syföreningen i Centralskolan i Kinn-
arp i morgonr onsdag. pastor Reidar
Jahnsen tnedg€rkar med tal och såns
och vidare blir dpt sång av Kinnel
veds kyrkokör, servering och lotteri-
dragning. *lu -h.

NTO

Allholgonahelgen i Kinneveds pas-
torats kyrko?

priiglades av mycken stillhet och hös-
tid, som den hårda stormen inte mä[-
tade rubba.

I Vårkumla kyrka inleddes dagen
med högmässa och nattvardsgång.
Kyrkoherde Andersson predikade
över ämnet "saiighet och evighet,'.

Pastor Jahnsen, som haft hösrnäs-
sor i N. Åsarp och Kölaby, talaå-e vitl
aftonsången i Börstig om '.Den nya
sången". Tillsammans med köreu ut_
förde han "Den stora vita här', som
växelsång och sjöng därjämte olika
solopadier. En stor menighet hade
$amiats.

i Liksom i Börstig hade på Kinne-
' veds kyrkogård traditionsenligt lyk_
I tor _satts på de bortgångnas gravår.

i 
par orgelsoli, ett av Max Reger ',Weir

I weiss wie nahe mir mein Unde,, och
sist Bachs Partita över "O Gott, Du
Gott so fromrn'. Både kyrko- o. barn-
kören gjorde fina insatser. Efter in-
ledningspsalmen "O Gud, för de tros-
nå.ma.rtyrer" och galnmalkyrklig ln_
troitus-sjöng kören under Margäreta
Thors ledning Daniel Olsons ',Sorlet
har dött" tiil text av Olov Hartmau
och Mozarts "Ave. vetum corpus. Ef-
ter textläsning från altaret och Irarn_
körens sång till toner av Bo Ramvi-
ken "Johannes fick se Lammet,, tala_
de hlökoherden rned aftonsångstex,
ten som grundval över ,'Ave ierum
corpus", varpå löljde minnesord över
de i Kinneved oeh Vårkumla sedan
föt.rå allhetgonatiden avlidna, L2 till
antalet.

lf j 5l*L"n "-år 
där fyltJ fiti sista" prats.

' I Som sed är, utformades gudstjänsten
I 1om en minnes- och musikgudstjänst.
i Catarina Runesson, nu ulusikstude-
I rande i Göteborg, bidrog på ett syn-
I nerligen förtjänstfullt sätt med ett

Kinnarps lF:s
mediemmår samlas viil
Kinneveds kyrka månda-
gen den 17 nov. kl 72;.4|
för a'tt följa kamraten

Stig-Åke Brodil

till hans sista vila.

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

SLUTARPS MISSIONSIIUS '

Måndag 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.

.Efter altartjänst sjöng barnen ',Tijl
srst nar vi hå levat" av D. Oison, där-
efter Iyssnade menigheten till ',Ljuv-lig är Guds helgon$ vila" av V. Sö-
derholm., solosång av Margareta Thor.
samt körsakerna ',Ack, bliv hos 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 "I him.
melen, i himmelen".

SLUTARPS MISSIO]TSTIUS
* SöNDAG 9.45 F.amiljegudstjänst, ssk-barnen, tärarna.

G. Carlsson.
* MÅNDAG 19.30 past. Sven Nyborg och Nybergstea-

met, Stenstorp. Sång - Musik - Tal.
ALLA VÄLKOMNA! et.. tat/rt-64.

[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 lag-
ledare för B-Iaget i fotbotl. Han vår
sekr. i NTO-avdelningen i Kinnarp
6amt rådgivare för avdelningens ung-
donsgrupp, På sin arbetsplats var
han kontaktman för fackföreningen,
Sv. Träindustriarbetarförburidet.

Den omkomne sörjes av fördldrar,
snickare Gottfrid Brodd och hans
maka, samt en broder.

ROKSHD

Slutarps missionshus
I Slutarps Missionshus är det på

måndag evangelisk måndagskväll med
predikan av kornminister Stig Lutter-
mdrk och medverkan av Äsarp
sångare och pastor Göran Carlsson,

Pastoratsilelegeracle
De delegerade i Kinneveds pasto-

rat har haft sammanträde. Ordföran-
de var kyrkoherde Henning Anders-
son med kamrer E. Gustavsson som
sekreterare.

De uppgjorda förslagen till budget
för 1970 genomgicks och kommente-
rades. För pastoråtskåssan fastställdee
en utdebitering på 20 öre per skatte-
krona och för prästlönekassan 30 öre

skattekrona. Från
förelåg ett förslag, att

för plantering för att avskä}ma tiid-
selstaden, ett plank skulle uppsättas.

Från kyrkostämman i Börstig före-
låg en skrivelse om enträgen vädjan
till främst domkapitlet och biskopen
att söka påskynda ärendet rörande
pastor Reidar Jahnsens fördrdnande I
Börstig och Brismene församlingar.

De delegerade utsåg hr O. Wester-
mark till diakoniråd för en tid av 5
år. Kyrkvärd Carl-Johan Holm val-
des till suppleant, Man godkände
också de åtgärder, som vidtagits för
reparation av Börstigs prästgård.

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige I Kinneved har

beslutat bifalla ett anslag på 3.500 kr
för bl.a. automatisk kistsänkningsap-
paratur samt en reparation av kyrk-
trappans exteriör. I anslag tilt kö-
rerna beviljades kyrkokören 700 kr
och barnkören 300 kr. Titl Hjo folk-
högskola anslogs 500 kr. Utdebite-
ringen för nästa år fastställdes tilt
75 öre per skattekrona.

En redogörelse lämnades för Stif-
telsen Kinneveds församlingshems
ekonomiska stäilning, där slutsum-
man för dagen är 56.904:60 kr. I ka-
pitalbudgeten upptogs som fondering
för ky'rkogårdsutredningen 38.000 kr,
till reparation av Axtorps försam-
lingssal 3.000 kr och till orgelfonden
2.000 kr.



Kreaturs- och !ösöreauktion
kommer att hållas lörclagen den 8 nov. 1969 kl. L1.00, då
lantbr. Carl-Arne Adamsson, öclegårclon, Slutarp, tel.
0515/330 40 på grund av gårdens försäljning, Iåter för-
sälja:

35 st nötkreatur SRB & SJB: därav 16 st goda mjölk-
kor (2 st SJB) de flesta med kalvstäilning i höst och i
vinter, 7 st kvigor c:a 2 är (1 st SJB) några seminerade,
12 st ungdjur 7 är I yngre (1 st SJB) varav 5 st ungtju-
rar. Några ungdjur är korsn. SRE & Röd Lågland. De
flesta dräktiga djuren är seminerade med 30 Santiago,
Röd Lågland.

Besättningen är sedan många år ansluten till kontrolt
och semin, men inte hårt driven. Senaste årets avkastning
4397x4,0:775. Katalog över djuren erhålles av under-
tecknad auktionsfirma.

Svin: 6 st bet. suggor varav 2 st gyltor. Hälsokontrolle-
rade. Höns:.c:a 40 st.

Mashiner- och redskap: traktorer Hanomag diesel 228
1959 års, Fordson "Höglund" med frontlastare, högrep,
gödselgrep, jordskopa och säckbom, plog AVA 2,skår 72,,,
såmaskin 19 skivbillar, automat. lyft, fjäderharv, lätt-
harvar, konstgödselspridare Skjold, stallgödseispridare
överums, slåtterskära Mc Cormich, sidräfsa JF, gummi-
hjulsvagnar m. flak, bindare Aktiv, en del hästredsk. m.m.

Loginventarier: tröskverk Thermaenius, halmfläkt, el.-
motor 10 hkr m. sladd, drivremmar, såckar, magasins-
kärra, våg m. vikter m.m.

I)iverse: mjölkmaskinsanläggning Manus m. 2 st ma-
skiner, transp.fl,, sil, kylare, varmvattenberedare b0 1.,

Alfasax, hydroforanläggning nästan ny, kalvstall för 16
lialvar med trallgolv av T-järn, sele passande varmblod,
hässjestör, något virke, skrot m.m.

Till säkre kända köpare lämnas 6 mån. kred.it mot
äganderättsförbehåll. övriga villkor vid auktionens
början.

Korpturneringen i IlinnarP

Omg. 1:
Eldors-Diverse
Joika-Kinnarps Kontor
Gunnars Maskinaffär-Ytong Kont.
Chaufförer-Gudhems JUF

Omg. 2:
Diverse--Joika
Kinnarps Kontor-Gunnars M-affär
Yton g-lKontor-Chauf f örer
Gudhems JUF-Westerbergs BTK

Omg. 3:
Eklors-Gunnars Maskinaf f är
Diverse-Westcrbergs
Jolka-Chaufförer
Kinnarps Kontor-Gudhems JUF

Omg. 4:
Eldors-Ytong Kontor
Diverse--Chaufförer
Joika-Gudhems JUF
Kinnarps Kont.--Westerbergs BTK

Omg. 5:
Eldors--Joika
Diverse-I{innarps Kontor
Gunnars M-af fär. Vy'estcrbergs
Ytong-Gudhem

Omg. 6:
Joika--Gunnars
Kinnarp-Ytong
Chauf f örer-Westerbergs
Eidors-Gudhem

Omg. 7:
Eldors-Chauf f örerna
Gunnars-Gudherns JUF

Omg. B:
Eldors-KinnarP
Diverse-Gunnars
Joika-Ytong

Oms. 9:
Girnnars-Chauf f örerna
Joika-Westerbergs
Diverse-Ytong

Omg. 10:
Eldors*Westerbergs
Dirrerse-Gudhems JUF
Kinnalp-Chauf f örerna
Speistart måndagen den 17 nov.

Upphittat en plånbok
i Kinnarp. Äterfås mot beskriv-
ning och annonskostnad.

Tel. 330 22.

I stället för husförhör håtles en för irela Kinneveds församling
gemensam

FöffiSAMLäruGSAFTOftI
! Kinnarps pensionat tisdag 25111 !r'l. 19.30, till vilken särskilt
nJ/inflyttade inbjudas. Komm. G. Möne, F alköping, skilclrar en
reså till Amerika. - Kaffeservering. Kollekt till sjörnännens jul.

Il

Storgatan 12-14, Falköping, tel. 05751123 48, 153 48.

Ytong-Westerberg! Fastorsänabetet

Vartofta Ilvo-tävlingar lg69
I"tälfclr ir r+n; n o.
Hemvärnskiass: 1) Gustav Oskars-

son, Vårkumla 30 träff; 2) Evert Tor-
stensson, Äsaka 29; 3) Hans Karlsson,
Vartofta 28; 4) Eertil Andersscn, Kar-
leby, Sune llarrysson, Brismene,
Bengt Karisson, Vårkumla, Stig
Karlsson, Vårkumla 27; 5) Lennart
Andersson, Valtofta, Harry Görans-
son, Kinneved 26;6) Sture Johansson,
Vartofta 24; 7) Ragnar Andersson,
Karleby, Gunde Johansson, Kinne-
ved 23; 8) Erik Kiell6n, Luttra, Gösta
Svensson II, Karleby 20; 10) Gunnar
Andelsson, I(älvene, Gösta Karlsson,
Karleby, Gösta Svensson I, Karleby
18; 11) Lennart Gustavsson, Åsaka,
Yngve Brage, Iiarleby 17.

Yeteranklass: 1) Karl Andersson,
Vartofta 26 träff; 2) Lars Axelsson,
Karleby 25; 3) Gunnar Clauson, Kin-
neved, Bertil Engdahl, Kinneved 23;
4) Axel Gustavsson, Karleby 16; 5)
G'eorg Göransson, I{inneved 15; 6)
Folke Johansson, Karleby 12.
.UngdorryIJass: 1) Lennart Oskars-

son" Vårkumla 28 häff. Utom tävlan:
1) Gunnar Gustavsson, Vartofta skyt-
teeille 22 träff.

Sammanlagt resultat från två fält-
skjutningar (Falköpings hvkrets fäit-
skjutning, Vartofia hvo fältskjut-
ning): 1) Gustav oskarsson, Vårkum-
la 58 träff (2&*30); 2) Lennart Os-
karsson, Vårkumla 55 (27-28); 3)
Bengt Karlsson, Vårkurnla 53 Q6-27),
Stig l{arlsson, Vårkurnla 53 (26-27);
4) Sture Johansson, Vartofta 49 Q5*
24), Lennart Andersson, Vartofta 49
(23-26); 5) Bertil Andersson, Karleby
48 (21-4)7):6) Lars Axeisson, Karleby
47 (22-25r, Gösta Svensson II, Karle-
by 47 {27--20), Hans Karlsson, Var-
tofta 47 (19--28); 7) Guncle Johansson,
Kinneved 46 (23*23), Sune Harr.ys-
son, Brismene 46 (19--f); 8) Lennar:t
Gustavsson, Äsaka 44 (17-1?); 9)
Yngve Brage, Karleby 3g (.22*77),
Gunnar Clauson, Kinneved 39 (16-
23), Bertil Engdahl, Kinneved 39 (16

I{andgranatkastning: 1) Harry Gö-
rånsson, Kinneved, Gunnar Anders-
son, Käh'ene 32 poäng; 3) Ragnar
I{ardell, Karleby, Kurt Gustavsson,
Karleiiy 31; 5) Ragnar Andersson,
.I{arleby, Gustav Oskarsson, Vårkum-
la, Bengt Karlsson, Vårkumla, Stig
Karlsson, Vårkumla, Evert Torstens-
son, Äsaka 29; 1.0) Fotke Johansson,
Karleby, Sture Johansson, \rartofta.
Sune Harrysson, Brismene 27i lg)
Lennart Gustavsson, Äsaka, Lars Ec-
kerlid, Kinneved 26; 15) Lars Ax,
Luttra 24; 16) Gunde Johansson. Kin-
neved ä.

Avståndsbedömning (rätta avstånd:
1) 23I,2) 329, 3) 410 meter): 1) Len-
nart Andersson, Vartofta summa fel
20 meter (231-34H19);2) Gunde
Johansson, Kinneved 32 (240*816-
4?0), 4xel Gustavsson, Karteby 32
(210*330--400); 3) Bengt Karlison,
Vårkurnla $ em-926498); 4) Bengli
Fredriksson, S]öta 41 (21&-802--409j:
5) Sune Hal'rysson, Brismene 46 (214

-375*425); 6) Bror Andersson. Kin-
g_evgd 4[e,(215-340-390): 7) Stig
Karlsson, \llårkumta 50 eZ0-900-420\ |8) Evert Törstensson, Åsaka 60 (206-
333--441), Gustav AIv6n, I{inneved 60
(215--310*385); 9) Sture Johansson.

nart Oskarsson, Vårkumla 74 Q08-3%
*458); 13) Ragnar Ändersson, Karle- l

b-v 98 (192-298-388); 14) Gunnar I

Cleuson, Kinneved 103 (235*29F-345); 
I

15) Erik Kjell6n, Luttra 110 (190-270 
i

-420,; 16) Harry Göransscn, Kinne- j

ve d 115 (2:2-306-.-4C3); 17) Kurt Gus- i

tavsson, Karleby 120 (200-30C-350); 
I

18) Lars Axelsson, Karleby 722 (24tj I

-306 -32ri).
1968 års prisgevär. Ställningen efter I

tre tävlingar (Vartofta hvo fältsl<iut- i

f"?69.f j',tj

Vartofta ?0 (210-300-390); 10) Gusiev
Oskarsson, Vårlrurnla 71 (213-323-
4f:7); 17) Georg Göransson, Kinneved
73 (240-290-385), Gunnar .dndersson,
Kälvene 73 Qn-29A--380): 12) Len-

ning 1968, Falköpings hvkrets fält-
skjutning 1969, Vartofta hvo fält-

Vartofta 72 (23-23-26); 8) Lars i

Axelsson, Karleby 69 Q2-22*25\; 9)
Lennart Gustavsson, Åsaka 67 (25-
27-17), Gunnar Andersson, Kälvene
67 (30-19-18), Gunde Johansson,
Kinneved 67 (21-23*23); 10) Sture
Johansson, Vartofta 66 (17-2J*24).

1961 års Fo-gevär. Grenar: samman-
lagt resultat från två fältskjutningar,
avståndsbedömning, handgran4tkåst-
ning): 1) Bengt Karisson, Vårkumla,
s:a platssiffra 11 (3-3-5); 2) Stig
Karlsson, Vårkumla 15 (3*Z-b):'4)
Lennart Andersson, Vartofta 22 (rt-
1*17), Sune Harrysson, Brismene 22(7-5-10), Gunnar Andersson, Käl-
vene 22 (11-10-1); 5) Sture Johans-
son, Vartofta 23 (4-9-10); 6) Guncle
Johansson, Kinncved 25 ft*z-lili 7)
Lennart Gustavsson, Åsaka 2Z t&-€
-13); 8) Lennart Oskarsson. Vårkum-
la 40 (2-12-26), A:el Gustavsson,
Karleby 40 (L2--2*26); 9) Gunnar
Clauson, Kinneved 46 (9*14-29), 10)
LaIs Axelsson, Karleby 47 r6-78-2}t.

Vartofta Lotta-avd. vpr. (Gre-
nar: sammanlagt resultat från två
fältskjutningar, avståndsbedömning,
hsndgranatkastning, kpistskjutningl:
1) Bengt Karlsson, Vårkumla, s:a
platssiffra 12 (3-3--5-1); 2) Gustav
Oslrarsson, Vårkurnla 22 (1:1t)*b-6) :
3) Stig Karlsson, Vårkumla 26 (A-?-
5-11); 4) Gunde Johansson. Kinne-
ved 3l (7-2-16-S); 5) Sune Harrys-
son, Brisrnene 36 (7-5-10-14): 6)
Lennart Andersson, Vartofta B? (4-
1-17-15); 7) Sture Johansson. Bris-
mene 44 ( 4--9-10-21 ,; S) ' Göstä
Svensson II, Karleby 48 (6-6-28-
13); 3) Lennart Gustavsson. Åsaka
50 (8-6-13-23), Axel Gustavsson,
Karleby_-50 (12-2-26*10\; 10) Yngve
Brage, Karleby 53 (9-2?-12-b). -

Lagtävling:
Tremannalag: 1) Kinneved-Vår-

[<um]a hvgrp (Gustav Oskarsson,
L"lttgtt ^Oskarsson, Bertit Engdahl)

Oskarsson,

81 träff: 2) Vartofta81 träff: 2) Vartofta hvgrp Z8; Bi Kar-
lglV-lrvgrp frl ?0; 4t kärleby hvgrp
IV 67: 5) Kinneveds hvorn 50.-At
reuy lvtrlJ [r au;4, KarteDy hvgrp
IV 67; 5) Kinneveds hvgrp 59;-6)

2-rumslägenhet
t Slutarps hyresledig.

Tel. 0515/383 68

Luttra hvgrp 47.
Feslrnannalag: 1) Kinneved-Vår-

kuml4. hvgrp (Gustav Oskarsson,
Lennbrt Oskarsson. Bengt Kerlsson,
Gglnar Clauson, Bertil Engdahl) 1BJträff;2) Karleby hvgrp IiI 101; B)
Karleby hvgrp IV 95i i) Kinnevecls
hvgrp 81.
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Lurade pojkar i Slutarp
på tält, sovsäck, radio
fick anstaltsbehandling

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 va-
rit intagen på Falbygdens sjukhus för alkohohnissbruk" tr

bötjan av juli vistailes han hos en familj i Vångaby,

Åklagaren ställdc honom till wars
för stöld, bilstölder, olovligt förfo-
gande och mopedonykterhet. Yng-
lingen erltände samtliga åtatspunkter,
och fätten dömde I enlighet med
åklagarens nrbriceringar.

Mopedonykterhetens hade som upp-
finnelse i ett gräl på socialkontoret
I Kvänum. Han behövde pengar och
uppsökte först försäkringskassan, där
man emellertid bad honom gå tiil en
låikare för att få ett intyg. Läkaren
skrev inte ut något intyg, och 20-
åringen blev arg. Han hänvisades till
kommunalkontoret för eventueil so-
cialhjätp. -l-nglingen råkacle i stätlet
I gräl med soeialassistenten och om-
bads att vänta. I stä]]et åkte hån till
€n affår och köpte fem burköI, som
han genast drack ut. Had greps av
polisen och blodprovet visade 1,ff)
promiile.

Den 23 juli åkte han tiil Slutår$ för
att häisa på en fliekbekant. Efter öI-
konsumtion träffade han två pojkar
från orten och fick av dem låna ett
tält och en sovsäck eftersom han inte
hade någonstans att bo. Sakerna var

värda 2% kr. Efter att ha sålt sin
moped tiil en av pojkåfrrå fick hån
]åna "bostaden" I'tterligare ett par
dagar plus en transistorrådio. I stäi-
let för att som överenskomthit vat'
lämna tillbaka tält, sovsåck och radio
reste han sin väg och tog m€d sa-
kerna.

Senare sålde han tältet för 25 kr.,
gav bort sovsäcken och pantsatte ra-
dion i utbyte rnot c:a 30 l" bensin.

När yngli*gen i början åi åugusti
fick permissioh från Faibygdens
sjukhus - vårdades på egen initiativ
för alktlholbdsvär - började han nred
att köpa ut 25 burkar ö], Sedan de
hade druckits upp kom han överens
med två kåfiråter om att skåffa mer
på ett bryggerinederlag i Falköping.
Fyra kartonger ö1 stals, sedan trion
krossat en ruta och tagit sig in i lo-
kalerna.

Längre fram på kvälien rdlie sva-
randen och några andra ha |ner ö1'

I en bil transporterade de bort 18

I backar öl från nederlaget.
I I domen ingår också påföljden för
I två bilstöIder.

Kimmarps IF:s 5$-ånsiubileum
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.

ooaoooöaotootcoacooo{DoS(}ecsos
öö

I Beg. hFa hilmr g
? Iienault R 10 1969, 2.400 mil, 9.400:-. $
t Volvo Amazon 1965,5.800 mil, 9.?00:-. e
O Volvo Arnazon 1959, 1.900:-. S
3 ::::"::'111,1'^u^1 ll;'Jo,T:l1110;;^^ I? Peugeot 40+ 196+, 10.000 mil, -1.800:-. ? i

E 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
I Opel Rekord. 4-at., 196:1, 10.700 mil. :1.900:-. $'
O Opel Rekord 1961, 13.;00 rnil, LI00:- S,O Opel liekord 1961, 13.500 mil, 1.100:-. {S i

O Opel Rekord 1961, 12.500 mil, 1.500:-. S I

I 3r"l :jTtt.caravan 
1e65, 5.800 rnit, 5.600:- I

ö Saab 95 Combi 1963, 9.000 mil, 3.400:- ö<' VW 1200, ny mot., kup6värm. -6?,11.000 miI,3.200:. I
9 Volksn'agen 1?00, n1'ren. motor, 19i8. 1.800:-. A
3 Volkswalen l?00, en äs., 19i?. ?.800 mil, l.?00:-. I

t öppet varie. dag ti1l kl. 19.00. Samtligä bilar säljes I
o mect garantl, s

i A Bit s Morcn AB å

i 
v slutarp' rel' 332 62' 33? ez 

u.t/u- 6Q. å
oööcoc(}o(}+.soösooocssoeo+$soö.s

Bortsprungen

STöVARE, två
bortspmngna den 10/11
arp. Tel. 0515/330 65.

tikiir
i Kinn-

V $$å'fit!ffi$mo
FALBYGOEN

Hasl

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

Nu är det dags för
anmäian till kursen

.IOTiDERUT{trTS
BYGGNADETi

Ring in anmälan snarast till
exp. eller till fjolårets cirkel-
ledare.

---zq:6T:Nybyggd enplansvillå
i fasadtegel med källare. Bost."
yta 108 kvm * gillestuga. Be-
lägen i Slutarp. Visning och
upplysningar tel. 0500/141 05.

Slutarps rnissionshus
På måndag är det missionsförsälj-

ning, då pastor Carl Wilson talar och
leder försäljnirig av handarbeten och
skänkta varor. Det blir även serve-
ring.

Församlingsaf ton
I strället för husförhör hålles en för

hela Kinneveds pastorat gemensam
församlingsafton på Kinnarps pensio-
nat på tisdag. Särskilt inb.judes nyin-
fty.ttade. Komminister Gordon llIöire
skiidrar en resa till Ämerika och dct
f iir också serveling.

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

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 An-
dersson, te'l. 332 66 och Hilding Moberg, tel. 331 83.

IF

R{}KSruD

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,
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;1,'r"äåJJ1tj1i:.;l'i1filT,'"Ttr i o* bidrag tilt djupvattenbrunnar
ian' Past' Griran Carlsson välkonrst- i !'rökincis kommunalnämncl har hål-.sökningar om bostadslån till$tyrktes
hälsade och inlerlde r:red bibelläsnine ltit sarnmarrträde. Den från fuilmäi<ti_ ihos t<ommunalfullmäktige.
och bön. Möiet avslutades mlf ett 

i ge remitterade frågan om inrättande I r,änsstyret..ns skrivelå med begä-
l)år sållEtr at sångattra sanrt bön. låv en l"kslrola ör'ersändes till bar- lran om yttrånde ang. höjning ,.r tä-

?A1n.64. I navårdsnärnnden med begäran om lor för iaxitrafit å""rät"åaes iil I
SI aulition i Hlntter etl I I I 

| ,-kyndsam utredning innefattande I futln$ktige rrtan erinran, Kommu- ilijnr:ev''ds Rii4a Knls!{r'ets n-ae l nur verksamheten vår änkt, ävenså lnalkamreiens pensionsfråga Irehand- iiiilra- veekatt sin åi'ligtn återkom- , lkostnaaer och inkomster. ltaaes. Nämncön beslutaåe att tros j

dvi' klenod". I)ärefter talade 
-pastor 

I lril;";-;eddelat att arbetena paipä""i""ai=;;rffi;;:."ö;å.oJ""är"i: i
{ahttsen' Börstig, och beräitade onrj 

I en ptanerad samtingstokal måste vä- i lar +.oro kvnr och är i enlighet med ihändelge.r under ockupationet:s da- t I r. iåirat:uå" senast den 1? nov. rs6s, i åårånde nvgg"uäupr"r. Flamstält- j
gar, i Norge" Talaren 8-åt]. -el stark i j haae lohätn:.sgnadskommitt6n begårt, ningen tiitsfii"xtes. tänsarbetsnämn- ibild av den fosterlandskärlek, somi l"tt o**au"au få i unDdrås att ut-iau""rrra" iaå"åi t".i."Jom ett oro*ibitd av den fosterlandskärtek, somll"g o*gau"åå-ra i uppdrag att ut-ide;h;d;iaåråi t".i."J; Jt p*_ivåxte fram hos norrmän.nen uttdeL tiao- ä""rschaktning. Kommunal-lfktJ-;J""ppråi""å" av pensio*l
ocknpationeri, motståndsrnännens mo- I "a-"aå biföll fraåstäilningen. e" iita..rÄg""rt*+.i'ia. igängsättas ome- 

1diga -uppträdande frarnför exeku- 
i p"r.""-rr""il:ades stipendiuni på 100 j aetuu.L BostadsstifteG"""iråäuå-r"- ilionsplutonernas gevärsmyvlningar: 
i i.t" iå" ,ir n*ttrgr i en ungdomstedar- I tat att det av fullmäktige beviljade I

Urangeliska måndagskrdllar Ii Slu{arP I

På måntiagskr'ällen hölls i Slutarp id.t f;är'dn orh sicta rnötet i ser"ien ! :
Elangelisha rnånclagskr'ällar.. Det i :-
blev också det mest r'älbesökta. En I

r'är'kande L.l'eclikan hölls ar.komrn. I

ma.rde s.y-eriktion.
Kietsen ha5 en m.vckot aktiv s1'-

förening. sorn även i år utfört ett
föredörnligt arbet.r, Försäliningen
koni är'en cienna gång upp till nya
rek0r(lsiffr'or.

Kväilen inleddcs nred att Kinne-

Carl Wilsons 33:e

JSnr<öping. flnder trettiotre år och I i danae föreståndarinna ,vid,tr'tökilt1

auktionsdeltagarna höra en verm-
hjärtad predihan av Carl Wils-on,
som ned allvar talade över orden
''Tilltällc och I äl(ensl{ap". Past. Cö-
ran Carlsson välkomsthälsade och
inledde. Efter försäljningen avsluta-
de Nils Evalclsson.

i Frågan om kommunalt bidråg tili'Sv. kommunförbundet hemslåila our

I djupvattenbrunnar diskuteraale$ Ge-; hjälp med ut1'edning betrdffande
I nom omröstning med voteringssiff- | skälighetspension. Nämnden besluta-
I rorna 5*4 beslutades ått hos full- i de låta utföra en del förbättrings-
i mäktige tillstl,.rka att bidrag utgår I arbeten och reparationer på Sörby
i med 30 Droc. åv hela kostnaden. Mot i shola,med 30 proc. av hela kostnaden. Mot i shola, i

beslutet reserverades sig två leda- i Från trostadsstiftelsen förelåg fram- |

I ta förs1ag på jordbrukare som^ anses i 1SJ kr p*:r goclkänd cirkel. I i
lberättigade att erhålla s. k" Ä-kort. i 

-- 
I ,

ucds kyrkotrör unclrr ler.ining av I i l;iiiE;vuuh 6yrKoKor unqer leo.nrng åv I i miiter. i stäi.t1ing att få förvärva ett tomt- j

kantor Margareta Thor' 1:ins "9n I j Med å.nlerlning av att länsarbets- iomiåd""t"ått Kinneved s:i avsett rdr i

men även den stäncliga ånsest. ocir iä;' ä lu**u rrelopp rreviijao"r iå.rräåät-pä ;sd;;:^ ä; utrednjnss-oro man hände inför rie.iörrdchLre ltil u" tott<trögstoteetev.- larbeiän disponer"s på följande sätt:och angivare, sotn fanns bland f01- l:Frtt, uyggnaosnämnaen förelågi3.000 kr överföres till stiftetsens cen-,ket" Talaren inramade iöreclraget irr.irJärrr# tili ändring åv bygg- 
'iräo*i*"iråi-i* äärr""i.ooo kr an-

med tr'å fosteriändska sånger- ,Erter- i "rJ.piå"L,i ro" slurarps sårnhåue, . ;t;;;:; 
'il;:;iprä""-"g 

av 1€ iom- :åt ble' pastor Jahnsen varrnt..hl'l- iirri"itp,'ä'"r'gården uppräuar av K-, i"i--lifeäia--'?;ii;;;ftt"*;r, röj- 
ilad' Kören sjöng "sorlet h-aI dött". jr.."-"ii!"." x.mmunalnämrrden tre-rningsarberen m. m. rramstäliningån j

Auktionen Jeddes åv sven at" , i"i"åJu ,tt iro" fullmiiktige tillstl'r- , rirö1ts. Fabrikör llanne Rutman,i
dersson, Lofsgården' med lumor o"it j 

, iro ttir"ius"t. B" ansökan åm överta- ] stut".p, hade begärt att få förvårvakvicka komnrentarer' ItTp,"l. 5:: l iä";;-;;";tauist rån å bosrairsfas- j to-terna nr 18, 19 och 20 inom kom. ;?'443 kr' Tillsarnmans n:ed,lotterierliffi; [a Hassla, västergården 2:?3jmunens nya villaourråde i siutarp.i2'443 kr' Tillsarnmans n:ecJ.lotterierliö; ia Hassta, västergården 2,zal;;;;;-;v"-ilrär"i'aäe i siutarp.i

-- 
" *Ttmman 3 883 -'' 

I :"å:i$$in'rrg;"*'l;, r, i ff:;#åTtåää3T"ll'rmft$; i

missionsauktirn ät+tl i*;::::"i,i'ti,åå-3",iå;å"äf ;ä T; i 
*äl"ffiå*fff"'*% 

$v *u, i :
Om någon auktionsropare vet var I i 

for oekostande åv resor vid sirnun- I Korsef riksinsamiing Sav 2.0it? kr. 
I I

llä:"'ä*'#'?:""åx-å1"1"il,".'å: I i::{i*.'å]i5rq:iI_:tr-,:*,g3,,*::: i 
ffiä: s*,ä#:" *u" *'""'u 

'o'l,l
om någon auktionsropare vet var I ii;;-**o.ä"å" ä"1 ,"to"'.'id .irn,rrr- i Korsef riksinsamiing g.""å.oi,if.; 

f l

llä:"'ä*'#'?:"Jå-å1"1"il,".'å: I i5ö.US;qe tili tjänsten seq..!it1ä- i ffiä: S*,ä#: soaa srvare totl 
I

Jönköping. flnder trettiotrå at- "äl rdanae föreståndarinna vid Frökinds-j -: -]l

**t"l"j;;:t lr,y';m nru;:ä;! llml;1,::,5"åå'"åärff:ff"",:"ä: ll
försäljni.garna i Slutarps ;i;;i;;;- l l._" i*.rl srjkande. LänssiYrelsen ha- | KINNEVEDS CUF I
hus. ifan hänner syförcningens d.a- | | Ae i sitt utslag ej kunnat finn^a, att I ll
mer, ctessa som flitigt ari"är."L-""llsocialnämnden förtarit feiaktigt et- lhar NO-NU-möte i f. d. Sörbyll
så rnrnga fina handarbelen. Han vot I lier att beslutet. .i övrigt visat sig lsko,la i kvätl kl, 19.30. I

sJ:l',",,':,iåi i,i,,ff :;,ä,"':i'J,"ilil;Tt*;;t"J,"y#;#å:ä,iXT,ä; l;ii^ti.- .,ryIL 
I

kammaIen,,.Förvissokännerhanae|ikdestii1handlingarnå'-l€';
alrra flcsta av de många auktionsbe- | i Överlantmätaren bade gjoil fram'i ll
sökarna. 'Irots att han är bra många I lslällning om lill*dttande av en kom- | Församlingsatton för hinnev-ds ll
dr upp i pensionsåldern är det sam- limitt6 på tre personer fiir överqrol församling L+lll'61' ll

;:: ";ll,"I;'::i ,fåii#u';'l,,r,ty;: l i"å,,,iT*iHaå-il'*l*f;Hy"lä $ 
nn,,. ' risdrqs i K nnarps p"nsionat ll

llld'lrui#:t";*,i"*ö*ä'iätl 1å:ffi:ftä'S;Hx5],"ffi11*Sln:r,6 öJiå'""t."\di"1*l1 
1l

och m;inga handarbeten betalades I iElrf 3€hn, slutårp, öob tantbnik**il ill:' j-o*1:-tt:1",""r11,,".0.,o""ftr. ll
rnerl minst 100 kr, flera 150-200 |1 l;ivan Gustavsson, Srisd'ene" fre rylll "i..,i"i.räi"'lå.1;r;;*1"; tiu sjö- ll

'1:"i1i'äfil:;åll:}f"å:1ll?|ffi|l-ä;;;;;;r,""ppsi"xtirrrzrr.'.',||lrunclra kronor. Den gick till "första | | 17. --!lu-O\' ! | I I

krrnmaren" och den tillnxmmans med I l\lrlllafps mlSSlOnSntlE lt t .. t

två litrarlans "rärr cvrt" inköpta ka- I l:a Ädvent kl. 15 lll TIEMH.IALP I

::ä,::ril,iJs:1"'::f' .f;llll: il;ff|"j I grua't:+i"st rör hera ra*. ll | ,oraktikant) |

för. nr. försäljnins. Tltlsammåns metl I Past. Algot Karlsson talar llltin"t as fr- 7l\ -70 eller ,"n"". I

"erlerins. kollelit och lotteriet' biev I Lill barn och vuxna. G. Carls- li I tif f f"*. i Kinnarp. 2 barn, det 
I

i::å::[ä'TX""'än?:::,uu:0kr' 
en I son medv. 5gt].,--"---^. lllltultl ll ä:. Rum rinnes.'rer.l

kordresuuat. .."1"""11 ,|. ALLA vÄLKoMNA' l,llae+ss, fru svensso*. 
IFör'c sprvering och försäljning ficlt t \

Kungörelse
BYGGNADSPLAN

Förslag till ändring och utvidg-
ning av byggnadsplan för rlel av
KINNARPS SAMHÄLLE, KiN-
neved Kyrkegården !:4 m.fl.
fastigheter, Frökinds kommun
upprättat av K-Konsult, Marie-
stad hålles för sakägarnas
granskning utstälit å Kommu-
nalkontoret, Kinnarp, uncler ti-
den den 2-30 d,ec. 1969.

Förslaget berör bl.a. samfälld
väg litt. a (Kinneved Kyrkegår-
den 1:2 m.fl. fastigheter).

Kallelse för samfälligheten litt.
a har tillstäilts samtliga del-
ägare.

Anmärkningar mot förslaget
skall senast den 30 dec. 1969
skriftligen tillställas Byggnads-
nämnden i Frökinds kommun,
Kommunalkontoret, 520 44

Kinnarp.

Frökinds Byggnadsnämntl

KungöreIse
BYGGNADSPLAN

tr"örslag till ändring och u vidg-
ning av byggnadsplan för dei
av SLUTARPS SAMHÄLLE,
Slutarp 7:1 m.fl. fastigheter,
Frökinds kommun upprättat av
K-Konsult, Mariestacl, hålles
för sakägarnas granskning ut-
ställt å Kommunalkontoret,
Kinnarp under ticlen clen 2-30
dec. 1969.

Förslage1, berör bl.a. samfälld
väg litt. c'(Slutarp Ledsgården
2 :4 m.fl. fastigheter).

Kallelse för samfälligheten litt.
c har tillställts Bror Helge An-
dersson, Slutarp Ledsgårclen,
Slutarp, samt Torsten Anders-
6on, Backgården, Slutarp, .att
hållas för samtliga delägare i
nämnda samfällighet tillgäng-

Anmärkningar mot förslaget
skall senast d.en 30 dec. 1969
skriftligen tillställas Byggnads-
nämnden i Frökinds kommun,
Kommunalkontoret, 520 44
Kinnarp.

Frökinils Byggnatlsnämnil

ah-A,
Norilöstra Västgöta

Istrum-Lidköpings TBK 6--3
N. Härene-Hova 4-6
Skövde-Kinnarp 5-5

Istrum 4 3,1 0 23-11
Kinnarp 312016-13
örs]ösa 3 2 0 I 13-g
Hova 320114*11
Skövde 411213-19
N. rlärene l-A o e $--zz
LBTK 3003-9-18
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Årsmöte med
Slutarp1,r!{,

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

godkändes av årsmötet.

Valen undanstökades På kort tid
och de olika uppdragen fördelades
enligt följande:

Till ordf. för 1970 omvaldes Eino
Mikkola. TiIl ledamot av styrelsen
för åren 1970-71 omvaides G. Gustavs-
son och nyvaldes Bengt Stenkvist
och Per-Olof Gustavsson, vilka ef-
terträdde l{iiding Moberg och Gösta
Andersson. Kvarstående i styrelsen
för år 19?0 är Mats Andersson.

TilI styrelsesuppleant för åren 1970

-?1 omvaldes Bengt llermansson och
till suppl. för år 1970 nyvaldes Leif
Svensson. till revisorer omvaldes
Bengt Samuelsson och Reidar San-
fredsson, liksom ersättarna Ärne Set-
terberg och Arne Persson.

Fotbolissektion: Karl-Erik Lundin
och Gösta Andersson plus en ledamot
från styrelsen .jämte tränaren. Lagle-
dare: A-laget Karl-Erik Lundin. B-
laget Gösta Andersson. Ungdomssek-
tion: Roger Andersson, Christer
Stenkvist, Olof Andersson, Ulf Kar-
l6n. Matchkassör: Tage Hellman. Bil-
jettförsäljare: Bror Gertner, Gustav
Johansson. Assar Karlsson. F€sUrom-
mitt6: Sven-Olof Joh.ansson, Karl-
Erik Lundin, Jan Ekman, Reidar
Sanfledsson. Vinteridrottssekt.: An-
ders. Andersson. Lennart Eckerlid,
Leif Bergma, Rolf Kårl6n, Jan Lind-
ström.

Bland beshiten virl årsrnötet märks
bl.a. att festirommitt6n flck i upp-
dlag att underrsöira möjligheterna atl.
anorclna olika arrangemang fiir att
stär'ha föreninsens ekonomi. Vidare
beslöts att pojk)aget skulle anmälas
i Skaraborgs B - juniorserie. Mötert
diskutera<le också frågan om ev, bil-
tlande av en supporterklubb och nran
beslöt undersöka intresset för en så-
dan klubb.

l--. srtr-6q.
I Kinne'r'ecls pastorat

I I Kilnevecls kJrrka predikar i mor-
l gon k-vlhoherde Anclenrson och h.vr-
J kokören medverkar., I Värkurnla
I prcdikar k)'rkoherde Änclersson lik-
I som i Bijrstig, där adventsver,;per
I hålis. Här medverkar liören. I Bi'is-

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

Kinnarps missionslrus
1;a söndagen i advent samlas först

söndagsskolan i vanlig tid. Få efter-
middagen inbjudes sedan hela famil-
jen till gudstjänst. Pastor Algot
Karlsson, Göteborg, förr Kinnarp, ta-
lar til lbarn och vuxna. Vidare med-
verkar Göran Carlsson och ungrloms-
ledarna. Kollekt uppbäres till UV-
kåren oeh söndågsskolan,

BöRSTIG-BRISMENE : försam-
lingsveeka - s€ särskild annons!

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

1.

,.

3.

4.

D.

6.

8.

SPAfetsANKERNAS
FASTIGHETSBVRÅ
Storgatan ?-9, Falköping
Telefon 134 25 *fi2-b4-

t m:61:-
Kinneveds pastorat 

ii

1 sönrt. i Adr.ent il

"Se, din Kouung kommer" ll

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

VÅRKUMLA kyrka kr. 14.00ll
Högmässa, Andersson. lt

BöRSTIGS kyrka kl. 19.30 ad- ll
ventsyesper, Andersson, kö_ I j

ren. I

BRISMENE kyrks. kl. 10.00rr
Högmässa, Jahnsen. I KINNARP

onsdag 3 ilec. kl. 18.00

Illissionsauktion
i Centralskolan, Kinnarp.

Kort inledning av kyrkoherde
Stenström, Falköping. Sång av
kyrkokören. Kaffe. Lotterier.
Paketauktion. Gåvor av paket
m.m. mottages tacksarnt.

Allavälkomna! t'c'fu-Ut-

I{innarps kyrkliga syförening

KII{NARPS IF":s
Supporterklubbs
adventskalender
DBAGNII{GSLISTA

L ilecember:
1-659, 2-1804,
5-602, 6 t.o.m.
643, 991, 1559.

2 clecember:

3-1733, 4-903,
10:e 132, ?86,

Journalisthögskolan
Vid Journalisthögskoian i Göteborg

har vårterminen 1970 intagits Beritb
Olsson, Kinneved.

1-1?81, 2-770, 3-127, 4-481, ö-
7284, 6 t.o.m. 10:e 501, 763,
1440. 1887,1999.

s2o 44 KINNÄRP. - Tel. osrs/33q 7&.""

ruU HNN$
8 NYBYGGDA VII.LOB I SLUTATiP-KINNARP

1- OCH z-FAMIIJSVILLOR I FALKöPING.

HYRESTASTIGHET MSD 24 LÄGENHNTEB.

MTNDBD I{YRESFASTIGIIETNF'I FALKö.
PING.

4 FRITIDSHUS I BBOHOLM.

MII{DB,E GÅBD I STENSTORPSTRAKTEN.

AFFÄR,S. OCII HYRESF'ASTIGHETER I F'AI-
KöPING OCH STAI{SMRP.

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.
PING. J

12. ÅKERIIiöRELSE.

ENTRE-P'RENAD
Stifte'lsen Frökinds Hyres;bostäder utbjuder på entreprenail ne-

dan specifieraale arbeten till nybyggnad av Radhus som omfat-

tar 8 st. pensionärslägenheter jämte ekonomidel i Kinnarps sam-

hälle, Frökinds kommun.

Byggnadsvolym 1.200 m3,

A. Byggnads- och målningsarbeten

B. WS-arbeten

C. El.arbeten

Arbetena skall påbörjas omedelbart efter antaget anbud oeh be-

drivas 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.



| ä0 kr i böter kostatie det en Slttt-
I arpsfru att inte stanna sin bil vid
lstopplikL qlw.6at. 

I

KINNEVEDS pastoråt: Kinneveds
kyrka. sönd. 10 högm., Andersson.

- Vårkumla,kyrka sönd. 14 högm.,
Andersson. - Börstigs kyrka sönd.
19.30 vesper, Andersson. Tisd. 19.30
gudstj., Otto Jansson. Torsd. 19.30
adv.-gudstj., kh. Alberitts, Jahnsen.

- Brismene kyrka sönd. 10 högnt.,
Jahnsen. Torsd. 1930 gtrdstj., Jahn-
sen, Kinneved, Centralskolan
onsd. 18 miss.-gudstj., Stenström.
Fred. 10 o. 14 kyrkans barntimmar.

- Vårkumla bygdegård fred. 17.30

miss.-guclstj., J1hns9n,

Slutarps inissionshus: Sönd. 9.45 ssk
15 | Kinnarp, Algot Karlsson Månd.
18.30 jun.-möte.

Iiimrarps misslonshusr Söndag 9.45

ssk; 15 söndag'stimme för hela fam',
Algot Karlsson, G. Carlsson Torsdag
18.15 UV-möte.

Viil denna itag förrättatl

DRAGNING
i Frökinilsgårtlens tcrapiavilel-
nings lotteri har följande lott-
nummer utfallit meal vinst:

Vin$ nr 1 - lott nr 52;2 -045;3-714;4-548;5-
476;6-530;7-300;8-
528;9-025;10-594.

Mot avlämnanalet av med
vinst utfatlen lo,ttsedel utläm-
nas vinst å F''rökindsgården un'
cler tiden 5 dec. 1969-1 januari
1970.

Kinnarp den 1 dec. 1969.

Bojan Andersson
lotteriets föresfåndare

Hiliting Våring
lotteriets kontrollant

KINNARPS IF:s
Supporterklubbs
adventskalender
DRAGNINGSLISTA

S dleeember:
1-898, 2-?9, 3-1552, 4_864, 5_

1148, 6-1439, 7-1301, 8-39. 9-
117, 10-1453.

4 tlecemtler:
7-64, 2-1333, 3-921, 4-748, 5-
1023, 6-1566, 7-1995, 8_1339.
9-95. 10-826.

Nortlöslra Väs{göia
Hova-Lidköping BTK 6-1
N. Härene*Istrum 1-{
örslösa-Kinnarp 8-3

Istrum 541029-12
Hova 430120-12
örslösa 430119-12
Kinnarp 412119-19
Skövde 411213-19
N.Härene 510 416-28
Lidköp.BTK 4 0 0 410-24

o
o

4
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gångar som nåddcs av Gunde Jo-
hansson och Ingemar Claesson.

Om framtitlon
Och vad tror Ivar om framtiden

för Kinnarps IF?

- För fotbollens virlkommande ser
det hoppfullt ut. Bra ledare oeh
ett fott spelarmaterlal bör betyda att
rri stabilisetas i cliv. IV. l\llin önskan
för da.qen är att en träninqsplan
iorclningställs, där vi kan håIlå till
på vårarna.

I(innarps textilindnstri är ett
idrottsintresserat förbtag. Där finns
flerå av föreningens iclrottare, akti-
va och ledare, anstäi]da. Lunchrum-
met har blivit något av en klubb-
lokal och en samlingsplats. Dijr smids
planer för kommande storverk inom
KIF.

IVar själv finns numera i bakgrttn-
den. Efter uppdrag som sektionsordf.
och kassör i fotbollen samt vice
ordf. i styrelsen har han numera
hand om ordförandeklubban i su-
porterklubben.

Båsse

::.:!:::t::j:tit:tr::llt t11::t I

KIF red,oaisur historiskt h*!,E&,r

Planers,r föu frumgurugsrikt -78
För första gången i Kinnarps 5O-åriga historia har A-laget spelat i nationella seriesystemet div. IV södra

Västergötlanit. Detta första år har varit på både gott och ont. För att börja med det goda så klarade man

sig kvar i serieu och det brukar ju sägas att det första året är svårast. Andra positiva saker är, att intresset

för ltinnarp har ökat såtillvida att spelar€ numera söker sig till Kinnarp istället för från. Sålunila hade man

när serien började tl'å nya spelare för A-laget som var klara: Clrrister Claesson från Äsarp och Sertil Gus-

tavsson frirn Vilske-Kleva. Därtill en spelare som genom fottrollförbundets bestärnmelser fick ett år, Ulric
Gunnarsson från IFK Falköping.

Inför ett nytt år får man ju också
ha vissa önskningar och styrelsen för
I(innarps IF framför följande önske-
mål: Att samtliga lag klarar sig kvar
i serierna, helst vinna någon serie,
och att Frökinds kommun får fär-
digt den länge planerade tränings-
planen.

Statistik
Sammanställning av spelade mat-

cher och anlitade spelare:
A-laget:

Seriematcher: 22 speiade, 39-44
målskillnad, 20 poäng.

Vänskapsmatcher: 17 spelade, 55-29

B-laget:
Seriematcher: 22 spelade, 6 vunna,

2 oavgjorda, 14 förlorade, 41-72 mål-
skilinacl, - poäng.

Vänskapsmatcher: 8 spelade, 5 vun-
na, 1 oavgjord, 2 förlorade, 32-15
målskillnad.

Bästa målskyttar: Gösta Eek 13,

Göte Andersson 11, Christer C1a"^s-
son 10.

Mest spelade matcher: Rune Tor-
stensson 29, Eertil Gustavsson 26,
Flemming Torstensson 25, Tommy
Sandahl 25.

D-juniorer: 19 13 2 4 - 60*29 28

Iuat' sp{x,rkud,e holl å,kte cykel
M&,ru,ga epoker i 10-å,rign KIF

Kinnarps IF har Iiksom tle flesta itlrottsfirreningar haft många epoker. En som varit med
oeh tlragit ett tuttgt lass under flera av dessa är Ivar på Textilen. Vällränil letlare efter
att ticligaro ha varit fotbollsspolare och cylilist med en rad framgångar på meritlistan.
Göran Andersson redovisar på annan plats glimtar ur KtrF:s historia, men vi har även
känt [var på pulsen.

Han bortle väl kunna berätta en del från åren i föreningen. Han kom in i trililen på ti-
iligt 30-tal, var meil om att sparka fotboll vitl Karlstedts och ri'linars affär, vitl Krokstorp
och på planer viil IIassIa. Han minns ocliså träningsstunderna hos Assar och Allan på Al-
arps gärde. Ivar krönte sin ilrygt Z0-åriga karriär meil att få stiga ut på gyön och grann
Kinnemo-matta - som centerhalv i roservlaget på 50-talet.

a:::::: rr.i:::i:i:::::::r :::

Ivar Gustafsson

, - Men så bra fotbollsspelare som
fihns i dagens Kinnarps IF, hade vi
nog aldrig förr. Visst fanns det även
stjärnor i våra lag förr i värltlen
och de som hade störst lyskraft var
Helge Nislson (tili Skövde AIK),
Elof Nilsson (till Hälsingtrorg - sorn
friidrottsinstruktör). "Petter" n:,ed bl.
a. meriter från spel i Gårda, Åseda-
"Garvis" och Roy Andersson. I)r: trå
sistnärnnda under de tut't"t1g flr'l;rn-
dena. Och nu har vi "BracLia"
Georgsson.

Utan framgångar var vi doel< in-
te. Vann bl. a. Skara-Älvsl:or5s po-

list i Kinnarpsdressen - man minns
Gösta Larsson, Gerhafd Frisk, Ä.llan
Ahlquist, John Fransson, Gunnar
Fersson, Gustav Andresson och Gö-
ran Gustafsson (bror till lvar).

Och alit var inte nog med att grab-
barna cyklade sin tävlingsrunda, de
cyklade till och från pJatsen. Där-
tilI passade några av eyl<listerna och-
så på att efte ravslutat cykellopp
hoppa in i fotbolislaget och ågerå
f ramgångsrikt. Konditionen och clet
g'oda humöret var det inget fel på.

Andra stiär.'nor
Fotboll och cykel blev de gre-

nar som Ivar fastnade för. I mer
blygsam skala ägnade han friiclrot-
ten sina tjänsl:er. Där fanns istäl]et
kanoner som Göran Andersson, Ag*
ne och Elof Nilsson, "Friskarna",
Gösta och H:rry Arvitlsson, Gnnnar
Vilgotsson, Arne Olsson och många,
många fler.

f gångsammanhang var Elsa Glahn
merl sina femton DM det stora nam-
net. Vi erinrar också om de fram-

Tili det onda får vi räkna Place-
ringen i den södra gruppen, elå dessa

lag inte haft den dragningskraft pä
publiken, som t.ex. IFK Tidaholm,
Götene IF med Arne Selmosson, och
flera andra lag i den norra gruppen.
Andra nackdelar med denna grupp
har varit de onödigt långa resorna
på i många fall dåliga vägar.

B-laget har inte skördat några
större framgångar i norra A-reserv-
serien. Plåceringen blev tre från slu-
tet spelarmaterialet har stort
sett varit gott, men tYvärr har
en del skador och annat inverkat till
det sämre vid matcherna, ,

Irtgemai Claesson har haft gång-
framgångar. w



@
kalserie och flera triangelmatther,
där deltagande lag kom från Äsarp,
Slutarp, Trädet och Kinnalp. N'[at-
cherna spelades alltid på "8nrnn..;-
vallen i Äsarp.

30-talets goda anda minns jag som
något positivt. Vi cyklade till mat-
cherna och i bästa fall lade vi en
krona var och fick åka lastbil...

Ivar Gustafsson tid som cyklist var
en framgångsrik period i hans idrotts-
liv. Han såg tiU att "stapojka" fick

Gösta Arvidsson - här porträtterad
i olympiahatten.

rejält motstånd. BIev bl. a. tre gång-
er Falbyg<tsmästare och vände ofta
sina konkurrenter ryggen när det
handlade orn cykeltävling i samband
med sommarfester bygden runt.
Men han var inte ensam duktig cyk-

50.ÄRSJUBITEUM
Buss avgår från Pensionatet,
Kinnarp, i kväll kl 18.15.

KINNARPS IF
ÅBSMöTE torsdag 11 ilec. kl l-9
på Textilens lunchrum.

Vartofta. Under våromgången fick
man stryk av dessa lag med 9-0
resp. 13-{, så man kan ju se för-
ändringen.

Det av Kinnarpslagen som nåclde
bäst placering i serien var D-junio-
rerna som blev trea i IFK Tirlaholms
D-juniorserie. I detta lag ingick en
yngling vid namn Tomas Westerberg,
en målskytt av rang. Av lagets 45

mål i serien gjorde han ensam 39.

Tränare under 1969 har för senio-
rerna varit Bengt "Blecka" Georgs-
son, och för pojklagsspelarna KarI-
Gustaf Johansson med viss hjälp av
spelare i A-laget.

Planer inför 19?0-talet

Ny tränare från och med säsongen
1970 blir Sven-Evert Bliicher från
Tidaholm. Vä]känd från ett otal år
i TGIF:s representationslag i sår'äl
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. Så-
ledes har styrelsen fått i uppdrag
att utforma något förslag till upp-
görelse, kontrakt e. dyl.

På ungdomssidan har man ännu
inte valt någon tränare, men för-
handlingar pågår och då ungdoms-
sektionen nu fått med ca 40 med-
lemmar, hoppas man att styrelsen
skall lyckas gå iland med de för-
handlinear som förs.

Kul

När friidrotten blomstrade i Kinna rp fanns bl. a. dessa iä-pr" på plats:
Gerhard Frisk, Gösta Alexandersson, Gunnar Vilgotsson, Arne Frisk,
Agne Nilsson, Gillis KlingståI, Elof Nilsson, Äke Andersson, Arne Ols-
son och Sixten Bengtsson.

Britt-M.i'ie Karlsson och sariy Bruio gjorcle ett lyckat frarnträclanrle
På roGT' qftz-64. {*Lut or+{l^,D

Två glada sångarflickor, Britt-Marie Karlsson, Slutarp,
och SaIIy Brut,o, Tidairoim, klarade tillsa.mman,s med fohi-
skollärare Ivan Gtisiavsson, Falrköping, mäste,rligt av den
litterära aftonen i I'alköpiiigs IOGT i måndags kväll. In-
för c:a 75 personer gav de prov på sitt lcunnande. l

TACK
Ett av 3O-talets framgångsrika fotbollslag: Arne Frisk, }{elge Nilsson,
Sigge Green, Inge Karlsson, Bengt Juliusson, Åke Andersson, Gustaf
Augustsson, Göran Karlstedt, Assar Johansson, Lennart Thorsson, Allan
Johansson.

KINNARPS IF:S KEmmmrBs-

Tiil alla som på olika sätt bidra-
git tiU det goda resultatet av
4.767:- vid

rnissiomsauktionen

Missionsauktion
Syföreningsauktionen i onsdags i

Kinnarp,.,gav .ett rnycket gott resul-
tat, äa:4;7ffir':1ai,'800 kr mer' ärr före-
gåeride år. Kyrkokören inledde med
ett irar adventshymner under Mar-
sareta Thors ledning, 9ch däreftgr

talade kyrkohbrde Gunnar Stenström,
Farllcöping, över ett kyrkoårstema.
Ef,ter kaffepaus vidtog försäijningen
på en mängd vackra arbeten. Näm-
eleman Sven Andersson var ut-
ropare; och fnu Ingrid Andersson för-
de protokoll. Ett virkat sängtäcke

SImgo
BESEIiVERA ST'NDAGEN

tlen 14 ilecernber kl 15.00
'för KINNÄ.RPS BINGO.

Dragning på billotterie,t. '

i Kinnarp den 3/12 1e6e rram- 
i H*'Tffr1ji.*n?åå"!""\';:l läi:1:

bäres härmed ett hjärtligt tack. ] ävrair metran ropare.-- 103 kr. övel
Kinnarps r{yrkliga Syröreutng' ;l#f,,:}:i f-?.'ä"t"äj$J'"ffi:

tionsdagen försålts till ett belopp av 
I

?50 kr. Utlottningen skedde under 
I

kontroll av ky'rkvärden Herbert An- |

dersson, Hallåkra. Efter en givande 
I

l;väll.skildes man åt, sedan. roparen 
I

och skrivaren hyllats med blommor,
och "Gorl ju]" til]önskats. 4d-64.'

Karlsson och Saliy Bruio gjorde ett lyckat framträdande



GL{IWTAR FRAI\ AREI\ SOM GÄTT
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-
träning den dagi:n, och de nya red-
skapen skulle pr'övas. Markr'rltrgs-

- striyltar var uppsatta .för 30, 35 och
40 meter. Jag minns hur jag 'be-
r-rndrade Sven Karlstedt och Georg
Göransson då de landade sPjuteu
kring 35-metersmarkeringen. Men
säg den glädje som varar bestän-
digt. Marken var stenbunden och
innan dagen var till ända var de
fina spjllten avbrutna. Einar Gus- ,

tavsson var den främste snabblö-t
paren, han hade skor med spikar
i. Han sprang på landsvägen, bred-
vid löparen åkte någon cykel med
klockan i hand.

Jag har också ett mycket dun-
kelt minne av fotbollsträning På
Tångavallen. Beklagligt nog läm-
nade Kinnarp denna plan redan
1925 utan att ha skaffat någon
fullgod plan som ersättning.

Efter detta var det mest vi små-
grabbar som "sparkade" boll På
I{jell6ns "tå". Fotbollen blomstrade
nktigt ett år då två unga grabbar
från Älvkarleby, sedermera lands-
lagsmän i bandy, tillbringade som-
maren i Kinnarp. Då sPelades två
matcher mot Slutarp och den första
vanns med 6--1 och den andra gav
oavgjort resultat. Jag tror ncrg att
dessa grabbar från Älvkarleby be-
tydde en hel del för KinnarPsfot-
bollen flera år framåt. Deras stora,
fofbollskunnande gav kinnarpsung- 

|

domen välbehövlig inspiration. De j

närmaste åren tränades fotboll.l
ganska mycket. men fotbotisPla-
nerna var miserabla. i

1930-talet blcv dct stora genofl-
brottet för Kinnarps idrott. Flera
faktorer bidrog till detta. Cykel-
tävlingar i samband med sornmar-
fester blev åter populära. Turist-
racercyklarna kom i ropet, varjc
pojke med sjäivaktning skulle na-
turligtvis 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'

frarnttiratf t fvar
utmärkte sig och
brodern Göran.

I)et var också nu som friidrott
börjacle tränas på all-uar. På hösten
1933 utl<ämpades en klubbmatch i
Grolanda, som för övrigt var den
för-"ta klubbmatchen meilan två
fnlbvgdsklubbar. Kitinarp vnnn
78-77. Det var vid detta tillfälle,
scm tantriarna på en Falbvgdens
Idrottsallians första gången väcl<tes
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-
grop.

,1934 blev för Kinnarps IF histo-
rislit. På anmoclRn ar; Evert Clas-
son, Segerby, inbiöC Kinnarps IF,
intresserade föreningar till bildan-
det av ett Falbvgdens ldrottsför-
bund, som det då hette. Att denna
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
vann mästerskapspokalen med 48
poänB.

För fotbollslaget inträffade en
del gynnsamma omständigheter. Till
samhället inf lyttade linköpingsgrab-
ben Ragnar Pettersson, ,'petter',
kallad samt några andra fotbolls-
talanger. "Petter" satte stil på fot-
bollslaget. Han var den store srrate-
gen 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 ock-
så den ojämförligt bästa idrotts-
platsen. Kinnarps plan var liten och
dålig och vägen till densamma i
miserabelt skick. 1939 och 1940

Gustavsson, sorl
några år senare

var sammanslagningsplaneinå där-
för ånyo aktuella, men stråndad€
dock av olika skäI.

1942 kom en överenskommelse tiil
stånd, som resulterade i att Slut-
arps IF övertog all fotbollsverksam-
het, medan Kinnarps IF tog hand
om friidrott, orientering, skidor
och gång.

Friidrotten hade sin glansperiocl
under 1940-talet och fick då fram
en hel rad av framstående idrotts-
män. Den förste av klass var mång-
kamparen Elof Niisson, sedermera
Westermalms IF. Nu idrottsinstruk-
t8r i Hälsingbolg och av många
ansedd som landets främsta kast-
tränare (Bend6us m. fl. tränas av
honorn). Landslagsmännen Harry o.
Gösta Arvidsson, Gösta olympisk
5:a i kula London 1948, Bror Tors-
tensson, Gösta Alexandersson, Ar-
ne Yngre och Gerhard Frisk, Gun-
nar Johansson, Inge Helleskog,
Gillis o. Rune Hallagård, Lars
Borgling, Nils Svensson, Karl-Erik
Eckerlid, Ingemar Quick måste
här nämnas.

I gång får jag ej glömma Gunde
Johansson, som hörde tiU de bästa
i Västergötland under flera år,
Elsa Gran, flerfaldig DM-mästarin-
na 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 Kinn-
arps IF fiek Kinnemo IP har det
ständigt gått framåt för förening-
ens fotbollsverksamhet. Laget, som
förra året gick upp i 4:an, gjorde
€n fin start där och kommer till
nösta år att spela i Skaraborgsfy-
ran, Föreningen har ett fint ma-
teriai att arbeta med och bakom
densamma finns en skicklig och
ambitiös ledning. Kanske det mot
nya höjder bär!

6ftZ-61..

Göran Andersson, tidigare ak-
tiv och ledare inom Kinnarps-
i.drotten, ger här några glimtar
från de femtio Kinnarpsåren.
Vi återkommer i tisdagens FT
med aktuellt från kvällens ju-
bileum.

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.

Göran Andersson
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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 stif-
telsehusen är i stort sett det enda
som stått till buds för förenings-
samrnankomster o. dyl, Det har
medfört eit rnanga fJrlagt sina mö-
ten och sammankomster til] andra
orter.

Men det skall snart bli slut på
det. Det skail i varje fall inte be-
hövas efter novemiler månad nästa
år då rlet nya sarnlingshuset be.
räknas vara klart. Samlingshuset
skall byggas mellan de båda sam-
hällena, 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 golv-
1ta på närmare 300 kvadratmeter.
Det blir en stor samiingssal med
scen och plats för c:a 200 personer,
en lokal för' bibliotek gch studie-

verksamhet (i och med bygget
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

Nej, året runt har vi full sortering av
alla slags blommor.

Välkom-T-gn med bestälhing.,

SIUTARPS
HAi\DEtSTRÄDGÅNN
TeI. 0515/340 70
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I ett besrepp itI o__.
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BILJARDSPELET FIAR I(OMl\{{T

Full fart på spelet i biljardsalongen i Slutarp'

För drygt ett år sedan-,-u",} ltl- | Johansson och Mats ona"""ror, - |jardsspelct till Sl_utarp t"tt o:,t 1T I har anstutit sig till Svenska pool - |

W
RPS NTO-fören.

oorg. sorås har hoppat av seriespe-
let och tillfälle gavs därmed för Slut-
arpsspelarna.

- Det är roligt med utbyte och vi
kommer säkerligen att ha stor nytta
av drabbningarna, även om vi får
räkna med förlustresultat, säger
Nisse Johansson. Om vi inte kom-
mer i kontakt med andra lag är ris-
ken den, att vi endast kommer att
ägna oss åt e n form av spel här
ute. Vi behöver lära oss hur biljard
skall gå till.. .

Eftersom vi ännu bara har ett
bord, kommer vi att få hYra in oss

i Falköping för seriematcher. Med
det intresse för biljard som finns
i Frökind kommer dock Ytterligare
biljårdrum att ställas i ordning.

KINNARPS IF:s
Supporterklubbs
adventskalencler
DRAGNINGSLISTTl

? december:
1-1682, 2-330, 3-1692, 4-7790,
5-530, 6-1572, 7-7297, 8-1694,
9-1982, 70-77t7.

8 clecernber:
\-75, 2-7298, 3-902, 4-7382, 5-
1303, 6-1520, 7-1513, 8-7742,
9-7285,10-1946.

I tlecember:
1-274, 2-953, 3-603, 4-7468,
5-813, 6-341, 7-7422, 8-1780,
9-626, 10-785.

KINNA
håller möte i Sörby skola

torsdagen den 11 dee. kl 20.00.

Frågesport, kaffeservering
m.m. VÄLKOMNA!

Styrelsen

På dagens idrottssiclor kan ni också läsa om jubilerande Kinnarps IF.
I Falbygdens jul föi 1954 gav OIof Göranzon glimtar från den då 36:

åriga föreningen och undrade bl. a. vart dragkampen tog vägen.

En störtdykning i dtit första kända protokollet av dtn 22 tebr. !920

ger besked om vilka idrotter som föreningen tänkt bedriva:
1) fotboltssparkning, 2) hoppning, 3) löpning, 4) cykel, 5) kuistötning,

6) spjutkastning, ?) diskus, 8), gymnastik, 9) dragkamp.
. (Observera att endast kasted har specificerats. Löpning och hopp har

sammanförts i grupperl)
AlIt detta har med växlande framgång stått på föreningens plogram.

Allt utom dragkampen. Vart tog den vägen?

Göranzon riktade därvid frågan till Göran Andersson som gav svaret:

- Dragkamp fanns det allt i Kinnarp i min barndom, men jag är inte
riktigt säker på om den bedrevs i idrottsföreningens regi. Jag vet i alla
fall att skytteföreningens fester bjöd på denna de starka karlarnas sport,

säger Göran.
Något besked i protokollen eller i resultatböckerna står inte att få,

varför vi här vitl rikta en allvarlig upprraning till den nuvarande sty-
relsen att så snart som möjligt införa dragkampen på föreningens verk-
Jamhetsprogram.

Bättre sent än aldrig. Eller också besluta avföra grenenl

Sa alltså Göranzon i sin "julbetraktelse" 1954.

-x-
Jag säger så här istätlet: varför inte prova på detta urgamla stl'ri<e-

prov som "förmatch" någon gång på Kinnemo framöver.. . .

Visste Ni förresten att Svenslia Dragkampsförbundet stiftades 1933.

England och Sverige är två stora dragkampländer. Som tävlingsport
datelar derr sig irån slutet av 1800-ta1et, rnen dragkamp fanns redan un-
der antiken och förekom i Norden i olika former redan under forntiden.

!

luf urJBr -':'., :-- LJohansson och Mats Andersson -jardsspelct till Sl_utarp t"tt o:,t 1T I har anstutit sig till Svenska poot -uppenbart kommit to_r_ att $anna 
l Bil.iardförbundet.

Det kommer Nisse Johanss"l ::l I 
- ål"""ir"" har följande samman-

Co på Slutarps Möbe.lindusl"t. *:dlralttii* Nils Johansson, ordf., Tagc
all säkerhet att se tru' o o^t".:uqI" Hellman, ltassör, och Hans Anders-
intresseradc chcr, E$'ert SJokvltt' .orr. r"i.a.
har uppiåtit lokal i industribyggna- --i't."*.rua" 

industrichefen har kal-
den och för närvarande pägår "n Uir iill herlersmedlem och utan hans
intern serietävling för u."to:, T""' -LO.r"rt un hade biljarden fortfa-
Det är spel varje afton_ och det k1t- ."rd" varit okänd i Slutarp. Klubben
ske bör nämnas att de som-. tP9lut riioour hvror - medlemmarna beta-
inte behöver vara knutna.-trll. r?:"1 tar inträcies- och månadsavgift.
tagct. Ein biljardklubb är bildad' dopt Man måste utveckla er't gocl teknik
efter pristävling till Snook9tl. ,,__. och ha för'måga att koncentrera sig

I dagarna har det också.blivtt. {l3rt na uppgiften 
-6m det ska}l bli re-

att töreningen kommer att serretav- sultat. 
-öet 

var inte så enkelt att få
la i 14-1. Snooker med.tio-.licensr"l ,ättu farten på spelbollen. Det kun-
rad.e spelare kommer att tigurera I de vi konstaiera. ..
samma serier som Faiköping' var- B å s s e.

lerg, Stövde, Halmstad och Göte-

Iiiijarclklubben Snoot<er - 
"flcf< 

|

namiet efter försiag från Gertruit I

Adventssönrlagen i I{inneveil 
I

Adventssöndagen firades under I

högtidliga former. Efter barndop I j

Kinneveds kyrka följde högmässa I

med rikt inslag av kyrkokören. *

Byggåret L969
Det har varit ett livligt byggår

i Kinnarp-Slutarp, säger bygg-
nadsnämnilens ordförande i tr'rö-
kinds komun Elof Rehn.

I de båda sarnhällena har under
året uppförts 20 enfamiljshus. Av.
tlessa har Stiftelsen Frökindsbo-
stä<ler byggt åtta - fyra i Kinn-
arp och lika många i Slutarp.

Den extrakvot.på 1E lägenheter
som man fick förra hösten har re-
sulterat i tre hyreshus - fvå I
Kinnarp och ett i Slutarp. In-.
flyttningen är klar i dagarna.
Stiftelsen har byggt,

1970 räknar man rnecl ännu hög-
re byggtakt i de tråda samhällena.
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Gustav Johansson med den jätte-
pokal han erövrade vid en täv-
linc 1937.

$ n u ta r p s I r:l'*ltåä'ilg
Alh i lacherimg, polering och

Bröderna $ohaglsson och såcrrttet

Valdeffiåar tTS) fortfareffide aktiv
Gustav Johansson i Strutarp och

brodgrn Vaklernar i I{innerp är de
mest framgångsrika skyttar sowr

I{innevetls skytteförening haft ge-
nom tiderna, Båda har varit med-
lerrmar 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) slu-
tade rned tlet ak{iva skyttet för
åtta år setlan rnen Valdernar (?8)

håller fortfaraniie på. I{an är dess-
utorn 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-
gen 1918 då han under Ällagillets
festiigheter i Falköping tog rubb och
stubb i .prisväg under två veckors
tid.

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

dad i alldeles ny uniform.

pris åt föreningen. Det sattes upp
som vandringspris på fem år 'inorn
föreningen.och Guståv tog det.

På sarriraar sätt -giek det rned delr
jättepokal som sattes upp som pris
vid en tävling mellan skytteför-
eningarna i Kinneved, Vårkumla,
Vartofta, Grolanda och Brismene.
Året var 1937.

Det är dessa båda priser som han
värderar högst. Samt förstås riks-
medaljen i skyfte.

Fotbollen tog honom
Går skytteintresset och kunnarrd.et

i arv? Sonen Sven-Olof var intres-
srerad och jag försökte nog påverka
lronom till att fortsätta med skytte,
trerättar Guqtav. Han tog sina klas-
s er i två år, men sedan kom fot-
hrolien . . .

ftrte bara sltyfte
Men det är inte bar skytte som in-

tt:esserat Gustav Johansson, Han har
t. ex. varit sekreterare i samhälls-
fiironingen och han har, i idrotts-
p.tatsföreningen, verkat för idrotts-
p,tatsen Tångavallens tiliblivelse.

Arbetat har han gjort som bild-
hpggare 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 Stock-

holm 1919 - det var 50 år -sedan i
somras - vann Valdemar Johans-
son ett mausergevär. Detta sedan
han med gevär på 600 meters av-
ståncl klarat 47 av 50 möjliga poäng.

- Det är mitt bästa resultat senom
tiderna, säger han.

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

borgs skytteförbunds guldmedalj och
en pokal i gammalt silver som skänk-
tes av e,t svenskamerikan som stän-
digt vanclringspris har han innehaft
i 14 år. Ingen annan har kommit UPP

i mer än åtta år. Utmärkelserna är
-ånoo 

mÄnoo ilnr

Hernvärnet
Valdemar är fortfarande aktiv skrrtt

och tänker förbli så länge synen är
god. Aktiv i hemvärnet har han varit l

sedan Vartofta hv-område bildades l

1940. Fungerat både som plutonchef
och gruppchef. Han har som ende 

I

hemvärnsman i området fått den 
i

exklusjva Petrimedaljen för sina in- j

satser. I

Innan Valdemar Johansson pen- 
|

!]onerat: rtg 9"h flyttade till Kinn- 
|

arp brukade han Siggagården i Slut-
arp. Ilästar var, och är fortfarande, i

hans stora intresse. Han har fått ett I

hundratal olika utmärkelser för sina I

hästar. I Kinneveds hingstförening I

är han numera både ordförande, sek- |

reterare och kassön I

6hL-n.

Valdemar Johansson - aktiv i hemvärnet seCtan 1940. På biiden skru-

Vi vet. . . att det !önar sig!

LUTARP

MÖBELHUSET

AB [. Gnnstavsson Möhelaffär
SLUTARP . Tel. OSTSl33l79 I skytteföreningen. Han hår Skara-
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€l,y&lrc,gF ruu fohm, I{urlsson Frökind,s-
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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 storbands-
letlare, 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
gänget som över en gång i månaden
och dessutom gör uppskattade fram-
trädanden på ålderdomshem och
andra vårciinrättningar. övar gör
gör man i bygdegårdarna i Näs och
I(älvene t. ex. Man har inget emot
att dansanta människor kommer dit
och tar en sväng om. Det går liksom

lättare att spela vals, polka, foxtrot
och hambo om det dansas också.

Nu skall man inte tro att Frökinds
musikklubb, som det heter, är ett
amatörgäng. De är väl inte direkt
proffs heller men faktum är att fler-
talet spelat med i otika orkestrar.

Man har hållit på över ett år nu
och verksamheten fortsätter. Sten
Broman får säga vad han villl

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 om
man skali lyssna till alla röster, torde
det framöver bii oöverkomliga prob-
1em,

- Du kommer "bergis" att bli srt-
tande i Luttradrivorna när du skall
hem på nätterna. När det snöar mått-
ligt i stan, snöar det omåtiligt i Lutt-
rabygden. Det hjälper varken med
snödäck eller spadar - du blir bara
sittande där. Enda trösten jag kan ge
dej är att du säkert får natiligt säli-
sl(ap, sa en av de mest barmhärtiga.

Eäst alltså att redan tu ladda upp
med termos, smårgåsar, kortlek eller
fiaspel för övningarna under kom-
mande snövinter.

-*-En känd redaktör i Tidahoim tala-
de en gång om den vita mannan som
faller från himmeien - må den fal-
la 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 snö-
skottning. Hur rqycket .ay gåIden
skåU jag skotta upp rrär snön pa all-
var börjar vräka ned?

Jag har föresiagit mindre gång,
vägar från köksingången till sop-
tunnan och så vidare till garaget.
Därifrån måste det sedan bli en bred
tttfart för bilen. Framsidan måste du
också skotta ren, sa kvinnau vid min
sida. - I så fall vill jag köpa en re-
jäl sröslunga, "kontade" jag. Svaret
biev nej med motivering att "rlu be-
höver d e n motionen" och en vanlig
spade 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 härom-
dan, Hon är rådd för att jag hante-
rar 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.
Men att vi här ute blir en sovstad
till Falköping är knappast troligt. Vi
håller på att bli en aildeles egen Ii-
ten stad. Vi har lika många och bra

I affärer som i stan. Vi har en. stor
och gann skoia och vi hår kom-
munalmän som planerar för fr.am-
tiden.

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 auk-
tionens tecken. En känning av jul får
vi förresten alla när vi ser den ståt-
liga granen som placerats på stra-
tegisl< plats vid järnvägsövergången
i Slutaro.

r oag nnns det ocl{så 31I anlednins
att tänka på de framsynta män soÅ
en dag för femtio år sddan skaDade
idrottsföreningen i Kinnarp. KIF har
valt denna decemberlördag tilt hög-
tidsfest, Förtjänta idrottsprofiterskå
saiuteras med diplom och plaketter
i glada idrottsvänners lag.

Får en nybiiven Slutarpsbo sälla

Kinnarps Fabriksnederlag
har flyttat till NYA IOKALER

F. d. NT0-IOKALEN $T-1;'1"'33lli
Vi hal nu större möjlighetor att betjäna Er med ett
rikare sortiment av förstklassiga varor såsom CRIMP-
LEND-, BOTIULLS-, JEIiSEY-, yLLE-, TEEYLENn-
TYGER m.m.r m.m.

Dessutom allt i UNDERKLÄDIR, STEUII{POR, AR-
BETSKLÄDEB, 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.

sig till gratulanterna. . .
Båsse



SIF-året sorn gått:

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

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 onö-

ga nerlerlag i slutskedet av serien spolieråde dcssa chanser. Ilen slut-
liga placeringen blev femte plats.

gångar, Geson, Gustav Gustavsson
i Siutarp, har refererat sport i FT
sedan 1942 då han debuterade med
ett litet referat , under rubriken

fotboll".

Utöver serie- och r'änskapsmatchet
har två matcher spelats mot Irlottl'
IF om dcn pokål som den senare
föreningen satte upp i anledning av
Slutarps IF:s 5O-årsjubileum. Slutarp
vann den första matchen med F-2.
medan Flobv tog revansch i den ånd-
ra med siffrornå 2-1. Stä]]nineen
blev att båda lagen fick samma po-
äng, medan målskillnaden gick i
Slutarns tavör.

Ä-laget har spelat sammanlagt i32

matcher under året och en spelare
har deltagit i samtliga, nämligen la-
gets snelande t!:änare Rolard N{o-
berg, Effer honom följer en trio be-
stående av Per-Olof Gustavsson, Alf
Adamsson och Roger Ändersson, vii-
ka noterar en match mindre. Sam-
manlagt 21 spelare har använts i dc
oiika matcherna.

Målspottare i särhlass
Fr'ämste målspottare har varit Ro-

ger Andersson, vilken svarat för 33

fullträffar. Mest mål i seriematcher-
na har dock Thomas.Pettersson no-
terat 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.

B på nedre halvan
B-laget har av olika orsaker inte

haft några större framgångar detta
år och laget hamnade på nedre hal-
van i sin seriegrupp. På de fjorton
spelade matcherna tog man elva po-
äng. Hela 31 spelare har använts un-
der året i laget. Leif Svensson liggcr
främst i fråga om antalet speiade
matcher med 16, följd av Bo Jons-
son med 15 och Lutz Hofbauer 14
speiade matcher. Skyttebäst blev
Lennart Eckerlid med 7 mål samt
Bengt Hermansson och Thomas An-
dersson vardera 6 mål.

Satsning på ungdoms-
fotbollen

Pojklaget har detta år speiat i Ul-
ricehamnsortens pojklagsserie norra
gruppen, där man slutade näst sist
i tabellen. Åtta poäng tog man dock

!filti\i:'ii'i|,'it:;ilii,iti:,::l j1',,i1::i;t'.;,,",;;i,,,,,,i,:t;ii1

Roger Andersson
A-lagets främste målskytt.

i den ganska hårda konkurrensen.
En stomme finns i laget som ger
möjligheter till uppbrrggnacl av en
elvå sonr nästkomnrande år kan göra
bättre ifr'ån sig. Föreningen kommer
ochså att göra en hårdare satsning
nå ungdomsfotbollen i foltsättningen,
iör alt på detta säti få cn jtimnare
rekryt{'rins till , seniorlagen.
ST;l'trISlM{ A-LA0ET:

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

Antal använda spelare 21.

Mest spolatle matcher:
Roland Moberg 32, Per-Olof Gus-

tavsson, Alf Äda;nsson och Roger
Andersson 31., Christer Stenkvist,
Rengt Anclersson och Thomas Pet-
tersson 29, Lenn?rt Pettersson och
Håkan Karlstedt 28, Rune Gustavsson
26, Hasse Anclersson 18, Bengt Her-
mansson 1?, Äke Samuelsson 10. Kurt
Karl6n 9, Lutz Hofbauer 7, Gustav
Ilckerlid 5, Bo Jonsson och Leif
Svensson 3, Kje1l Karistedt 2, Gun-
nar Samuelsson och Lennart Lius 1.

Mest gjorda mål:
Roger Andersson 33, Thomas Pet-

tersson och Håhan Karlstedt 24, Ro-
Iand Moberg 12, Rune Gustavsson 7,
Bengt Hermansson 2, I{urt Karl6n
och Gustav Eckerlid 1.

Bästa målskytt i serien:
Thomas Pettersson 15.

STATISTII( B-LAGET:
Spelade matcher:

Serie
Vänskap
S:a

7443733*43
4 0 1 3 4-9

18 4 470 37-52
Antal använda spelare 31,

ilXest speladc matchcr:
Leif Svensson 16, Bo Jonsson 15,

Lutz Hofbauer och Hans Andersson
14, Thomas Ändersson, Gunnar Sa-
muelsson, Gustav Eckerlid och Tony
Persson 13, Bengt Hermansson och
Ingvar Johansson 10, Åke Samuels-
son 8, Lennart Eckerlid 6. Rune Gus-
tavsson och Jan Andersson 5, Uli
Karl6n 4, Ingemar Lundahl 3, Björn
Leifler och Olie Bergqvist 2, Bengt
Andersson, Hasse Andersson, Chris-
ter Stenkvist, Per-Olof Gustavsson,
Roger Andersson, Alf Adamsson,
Lennart Oskarsson, Jan-Olof Leifier,
I)an-OIa Sand6n, Rune Ekbom, Kent
Ivar, Roger Adolfsson och Bengt
Stenkvist 1.

MåIskyttar:
Lennart Eckerlid 7, Bengt Her-

mansson och Thomas Andersson 6,
Gunnar Samuelsson 5, Bo Jonsson,
Rune Gustavsson och Lennart Os-
karsson 3, Bengt Andersson, Leif
Svensson, Lutz Flofbauer och Bengt
Stenkvist 1.

27 års sportskriveriel borde bet)-- iili.:,, ::.:i:l:

da ett fanåtiskt idrottsintresse, tyä-,i:,:,:.,:,:u:,:,.,.,
ker man. Inte minsf. eftersom ra- :ii:::::.i:':,::.::ker man. Inte minst eftersom Ge- xi:

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 I

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

kommunblocket. I hemr'ärnet åter- |

finner man också Gustav Gustavs-'
son: --som plutonchef.

Ocli'iiittessen då? Jo, han samlar

teter. Vidare har han samlat sport_
frimärken från världens alia hörn.
Men det fanns för många. Geson
slutaile.

Redan 1940 började diskussioner-
na om en sammanslagning av Slut_
arps IF och Kinnarps IF och det

1a11nte länge sedan frågan på nytt

Cykeln - det kommunikationsme-
I del som Geson helst använder. Man
I håtler sig i forml

var uppe. En man som su-tit T sit-
relsen för Slutarps IF sedan 1939
bör jr-r vara informerad om spelet
bakom kulisserna, men Geson säger
bara: Det finns idag mycket små
förutsättningar för -ett samgående!

SLUTAEP
Tel. 331 19

Portriitt aa Geson
9,F:öT"?"riltå_iå","iilft"::l -"'*

dets fotbollslag i mecl- och mot-

IULHANDTA
I 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



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 E M0T0R
V sL.raRF. rer. oJ15/BBz G? - BSP 9:

GÖR EDRA INI(ÖP
av allt i FODERVAROR och GöDNINGSÄMNEN,
JÄRNVAROR m.ra.

CYKLAR och MOPEDER försäljes.

Fullständiga reparationer utföres.

GöSTA ARYIDSSON
KINNARP - Tel. 0515/334 24

P en s i o n iir s I ö g enh et er
i l{inw,&W fa, 100"000
Sturt "före arsskiftet

Länsarboisnämnden har i dagarna - efter ett och ctt
halvt års betiinketid - beviljat igångsättningstillstånd för. Stifietrsen Frökinrlsbostäder att lqygga åtta pensionärsli!.qen-
heter omedelbart våster om Frökindsgården i liinnarp. pro-
jektet 

- två t:adhus med ekonomiilel emellan - är kost-
nadsberäknat till 400.000 lironor.

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-

KINNARPS
PEN$IONAT
anordnar FESTER av alla slag,
FAMILJEFESTER, KAFI'E-
SERVERINGAR och dylikt
i ilen trivsamma lokalen.

GOTT OCH RIKLIGT BORD
TILL MODERATA PRISER.

Tel. 0515/332 40

1 räknar med att läsenheterna. .o* den blir det möiligt för pensionärer

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

I ""^u*:: hö:te: 1s70' 
- Den tomt som m"n ,,lu3u, rö"i Av lägenheter - utrustade med byggnationen rymmer Vttui.fiåa"" ""kök och badrum - är ferq enrum- huskropp ocit dgt.. är, enti t aen

mare med en bostadsyta på it4 kva- plan-s-orn finns, oö{<så meningen att
dlatmeter, tvLä6 kvaäratÅeger storafn sådan skall uppföras senare, Den' nuskroppen avses rymma ytterligare

fyra. lägenheter.

För MATTOR tlll JULEN
fråga efter Carldn-mattan hos Er hancllare.

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

Ett festligt julbord
Ja, det blir det när Ni gör Edra jul-
inköp hos oss.

Vårt urval av lämpliga presentartik-
1ar är också gott.

Välkommen till trivsam juihandei
i ortens butik.

ARVIDSSONS
KINNARP - Tel. 0515/330 22

KINNARPS
KONTORSMÖB[-ER
KINNARP - Tel. 0515i333 ?0

TILLVERKAR och FÖRSÄLJER

ALLT I KONTORSMöBLER,

Byggmästare Arne $andahl
Nybyggnader

Försthlassist arbete
Kontor: Falköping

Tel. 145 10

Reparationer
Humana priser

Bostad: Kinnarp -.

Tel. 330 02 (säkr. eft, 17)



Kinnarps-
Elngo

Stor julbingo söntlagen tlen

14 ilec. kl. 15 i Centralskolan,
KINNARP

Bl.a. dragning i billotteriet.

Utförligare annons i lörda-
g€ns FT' 

KIF

KINNEVED

Luciafest i Axtorps
församlingssal

lördagen den 13 dec. kl. 19.00.
Tal och sång av pastor Reiclar
Jahnsen. Lueitablå - tomte -servering. Behållningen tillfal-
ler Lutherhjälpen.

VÄLKOMNA!
Kinnevetls CKX'.aviI.

KINNARPS IF:S
Ungdomssektion

Avslutningsfest på kaf6et i
Ki:rnarp må.ntlagen den 15 tlec.

kl. 19. Samtliga medlemmar i
ungdomsföreningen HÄLSAS
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

På programmet bl.a. filmföre-
visning från OS i Mexico mecl

idrottskonsulent Stig Gustavs-
$ou.

1r/tz-bt .
HusdJuren I Klnneved ''

Av den senaste allmänna Jorcl-
bruksräkningen framgår att i Kin-
neveds församling fanns vid räk-
ningstillfället vid de brukninssenhr:
ter som vardcra hade minst två tr.l;
tar åker ännu 32 hästar. Av cles.
var 19 kallblodiga och minst tre ,

ramla mcdan 13 var unghästar r

föl. I församlingen fanns vicläre l:
tjurår och siutar, 903 kor, 4bF r'.'i
gor till liv, 194 kvigor tiil slakt samt
625 kalvar (eller inalles 2.36? nöt-
kreatur), 2 galtar för avel, 234 mo-
dersuggor, 313 övriga minst tre må-
nader gamta svin och 708 smågrisar
(eller inalles 1.257 win), 10 baggar
och tackor samt 10 lamm (elle.r in-
alles 20 får), 1.559 minst nio måne-
der gamla höns samt 914 unghöns
och lryrklingar (eller inalles 2.473
höns och .kycklingar) ävensom 27
kalkoner. I församlingen fanns vicl
räkningstiilfäliet 109 traktorer. (PRK)

. trle-61.
Kinnarps NTO

har möte i" Sörby skola i dag, tors-
dag, med bl. a. frågesport och ser-
vering på programmet.

-

(t"b
verrng

- 
13e5.;r-B

I{irc,rc&rps IF firwd,e de 5A å,rem'

Belönncle l.,iF:are. c+117'64.

Uniler testliga former firaile på lördag{<väXlen Kinnerps {F de fcrntio åren. Högtitlen hölls på Bantens Ho-

telt i Falkiiping och hatle sarnlat huntlratalet gäster * unga och gamla trFK:are. Orilf. I{arl-Evert Claesson

vände sig i sitt hälsningsanförandc siirskilt till västgötaidrottens och fotbollens representant Karl-Axel Rosan-

iler från Skövtle, gångförbuntlets representant Torbjörn Antlersson. Ett specicllt välkommen {ick också nye

triinarcn Sven-Er.ert 'So+arn' BliiLcher från Titlaholm, representanterna för f"loby IF och Slutarps IF -Filip
Sjögren och Evert Sand$n - samt trogna kärnparna inonr K!F, Göran .A.ndersson, Hilding Våring, Ivar Gus-

tavss6n. Giista Gusta{sson, Gunnar Vilgotsson och Gerhartl Frisk. Ja, setlan bjötls jubileumsgästerna att

smaka av llotellets smörgåsjulhorrl, som dignarle av deliltatesser. En lulltriiff för köket.

Vid kaffetåren var det dags för
Karl-Axei Rosander att stiga fram
och hylla förtjänta KIF:are. Från så-
väl Västergötlands idrottsförbund som
distriktets fotbollförbund hade han
med sig miniatl'r'standar, som han
överlärnnade till föreningen. Jubi-
laren fick också VIF:s förtjänstdi-
plom.

Gerhard Frisk var den förste i ra-
den som ficli träda fram för be1ö-
ning. Han fick VIF:s förtjänsttecken
samt di-ulom. Tecken och diplom gick
också till Gösta Gustafsson. VIF-
diplomet fick sedan fölianrle: Gun-
nar Vilgotsson, John Fransson, och
John l{arlsteclt. VIF hade också med-
sänt diplom till Göran Andersson,
men Göran hår för flera år sedan
uppfyllt fordringarna för dettå och
har det reclan i sin äeo. Han kon-
mer istället vid ett 1ämiigt tillfäi'le
att få förtiänsttecl<net. Rrisancler fick
dock i ai1 hast fratn fotbollförbun-
clcts iubileumsmanscirettknappär som
högtidsrår'a tiil Cör'rn.

--*-
För insatser inorn fotbollen hylla-

des Ivar Gustafsson rnecl VFF:s för-
tjänstmärhe i guld. Stora diplomet
Eick till Ren;tt Andersson, Ällan Jo-
hansson och l3enet .lulitrsson.

Lilla diplomet tillföll Marthel Jo-
hansson, Ro Johansson, Goran
Grahn. Åke Torstensson, Lårs Wes-
ter'here samt Uno Frisk.

Torbiörn Ändersson från Gångfiir-
bunrlc{ rrppvaklade för'eningen metl
ett sih'erfat.

-*- 
1

-&,Iarthel Johansson visal KiF -nålen för Hilcling Våring

Luciafest i Kinneved
Kinneveds CKF-avclelning har i

dag, lördag. Luciafest i Ä:Etorps tör'
samlingssal, Pastor Reidar Jåhnsen
medver'har med tal och sång och
vidare blir det Luciatablå och ser-



Sedan var det föreningens tur atr
ka1la fram leciare och akiirra för pris-
cerelnoni, Els;a Grahn och Gösta Är-
vjclsson - två av föreninqens ST0-
RA genont tiderna * fanns På Plats
och fick för sina framträclanrle itr'
satser hyliningar i form av polin-
ler med gång- resp. friidrottsem-
bl ent.

Hilrling Våring. !'oll<e Larsson, Ar-
ne Olsson. Georg .Iohensson, Nils
llril"qson, Olle I{jell6u, Rov Änd.+r-<-

solt, Karl-Gltstaf Johallsson, K ieil
Johansson och Äke Andersson fick
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 Fredriks-
son, Evert Ahl, Sven Ah], K.-G. Jo-
hansson, Tommy Sandahl, Claes-
Göran Gustafsson, Bertil Gustafs-
son, Kjell Johansson, Bo Johansson,
Christer Claesson, Vinfred Nielsen,

I dorsson, Malthel Johanqson. StiS

I Fredrilrsson och Bengt "Blecka"
Georgsson.

-*-
Göran Andersson uppvaktade se-

dan friin Falbygdens Idrottsallian:;
med miniatylstandaret.

j Rune Torstensson, Anders Ek och

J Bengt Georgsson.

L -*-j Fotboll"tt" taian fördes sedan av
Bo Johansson, som vände sig till de

ledare som lägger ner ett Sediget
1 arbete för att alla skall trivas. De
som därvidlag hYllades var Karl-
Evert Claesson, Kurt Johansson,
Lennart Qvick, Gösta och Göte An-

Karl-Axel Rosander representerade såväl VIF som Vll- or:h hyllade

föreningen med standar. Mottagare: ordf' Kari-Evert Claesson'

Errert 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 ju-
nom åren väckts om ett sarngå:n- i bileurnstalare plockade han ytterli-

eningen. I{an ställde frågan: vad ha-
de KIF varit utan kvinnan? Hatt
hade sjäIv svaret: deras stöd och
hjätp är av största värde och han
bringade alla damer en varm hYIl-
ning. '

Roy Andersson, framgångsrik trä-

Kvällen var sen innan det var dags
för herr och fru Sixten att ta över
l<ommandot och se till att cle dan-
santa fick sitt lvstmäte. Under en
paris berält rde !'ollie Larsson min-
nen och sedan dånsade man rric',are
till 1-snåret. Många prisacles den-
na jubelkr.äll, många fick vackra
blommor av föreningen. Men utan
enskildas och företags stöd hade inte
KIF lyckats ro detta jubileum så
lyekligt i land. Föreninsen vill gär-
na framföra ett tack, här vidarebe-
fordrat via sportspalternå,

Båsse

KINNARPS IF:s
Supporterklubbs
atlventskalencler
DRACNINGSLISTA

12 tlecember:
1-1851, 2-7353, 3-772, 4-7945,
5-77, 6-829,7-593, 8-1336, 9-
1913, 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.

de, Det har skett under olika perio- | gare några - han berättade om hur
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 ock-
årsperiocl på 40-50-ta1et I så bevis för - han fick byta om i

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 SPOR-
TEN viclare. Det är av vil<t att vi
sa Evclt oc!t övpt'lämncde en min-
nessak. Gratulant vår också Filip
Sjögren från FlobY IF, som lYck-
önskade, gratulerade och tackade för
givande duster lagen emellan.

-*-Hilding Våring taekade I(IF för
det arbete föreningen gör för kotn-
munens innevånare. Han talade ock-
så om lokalfrågor, som är idrotts-
föreningens önskemål och påpekade
att det finns ingen brist på intres-
se hos de styrancle. Det är just nu
mer ett ekonomiskt tänkande, som
gör att lokalfrågor ställts på fram-
tiden.

Hr Våring erinrade också om Ce

insatser som kvinnorna gör i för-

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

AB KINNARPS
TEXTITINDUSTRI

Tel.
330 85

* Rekornmeiderar sina förstklassiga
* tillverkningar av

DÄM. och HERRUNDERKTÄDtrR
i NYLOI{

Kinnarps IF firade På lör'
dagskvällen 50-årsjubileum
oå Rantens Hotell i lralkö'
ping. Under kvällens loPP tiil"
delades en rad förtjänta leda
ire och aktiva utmärkelser av

var Elsa Grahn och Gösta
Arvidsson. - Elsa med fem-
ton DM-segrar i gång och
Gösta med en rad resultat På
'oppnivå i kula och diskus
Piaceringar i SM och OS-del'
tagare. Se vidare SPorten!ukil9u tl*g. Tuå ltuO.t



Kinnarp
ffiHruGO
I MORGON, söndag
kl. 15.00
I CENTRAI,SKOI,AN
KINNARP
IIJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

KINNARPS IF

Dagens grattis gåi till 5?-årige köp-
manrlen Gunnar Wilgotson uti Kinn-
alp, som vid söndagens dragning Pa
Kinnarp-8 II{:s billottcri håde tur hort

frrr Fortuna. Håns lottsedel me(l
llurrmer 92 gav honom nämiigen eu
Renault 4 L av 1970 års lnodeil. Vinst-
lotten drogs av kontrollanten Georg
Johårlssor'r.

-- D€t var en välkomuletl julltlapp
vår Gunnar ltiigotsotls kolnmentar',
när vi fick hofltåkt mecl horloln i gåt'

sedan hal1 tågit en Provrutlcla rued
den nvå tlilen,

-- Jag hade tänkt att byta bil ottol'

Sammanträden

FRöKIND
Kommunatlultmiiklige

sannraniräder i Centraiskolan,
Kinnarp, tisdagen den 30 dec"
1969 ki 19'oo' 

orilf.

Vi spelar 70 tripplar rned presentliort
ä 25'-, 753-, lQQ3-
SIDOVINSTER EXTRASPEL
STÄDBIlTGO

DRAGNIIUG PA

BII-LOTTERIET

Vinster på supporterklubbens atlventskalentler kan
avhämtas på bingon.

HAI\ VAI\IT KIF'-BILEIT

nyår -- nu stipper jag den utgiften.
Jag .har hat-rdlat lotter tidigale, men
några stolvinster har'.iag alctrig fått'
På sin höjd en choklådliartortg, Bil
hul jag hait sedan 1940 tog 1iör'-
kolt :t039. Fiirsta egtla Irilen val ett
gåmnral l)odge.

Gnnrtar lVilgotscrn ltiipte sitl 100-

kronorslott tuest för att gyntra rlen
förenilrg sön't han kärnpat f ör som
åktiv idrottsntan och setlan som le-
dare. Kassöt' i tiotålet år' och åven
vice ordf.

Nortlöstra Västgöta
Lidköping BTK-örslösa 0-S
Skövde-N. Härene 6-1
I{innarp-Hova 5-5

Istrum
örslösa
Hova
Kinnårp
Skövcle
N. Härene
LBTK

541029-129
6 4 01'ft-na
5311%-41 7
513124"*Uii
52t219-205
610517-342
500510-300

I Bra rr.sullat virl jurriorlrögtirlcn
I i Slrrtarp l..9fi249..
I Då Slutarps juniorför'ening på orrs-
I dagen förra veckan hade en koml:i-
j nerad advents-, luciahögtid och för'-
, säljning hade en stor skara sanrlats.
Stora saleu var fullsatt åv urrfa och
äldre. För'säljningen irrkl. seltering-
en nl. m. inbringade till jrrniorför-
eningens kassa 2.100 kr:, vilket är
cirka 500 mer än förm årcts vårför-
säljnin!.

Högtiden börjader merl cn aclverrts-
sång varpå pastor Göran Carlssotr
välkomsthälsade. Folke flettersson
inledde med bibelidsning ocb bön.
Därefter vidtog advents- och lucia-
prograrnmet vilket började med dikt-
läsning av Yngve Karlsson. Rojan
Johansson. tr'orserum sjör:rg sedan en
solosång och metlverkade också rned
sång i clefi luciåtablå sorn sedan
följdc. Liicia liar nlisabeth Lågef :
strand. Pastör Yhgvö Johånsson ari-
knöt i. ett kort tal till tablåns innt-
håll och taiade onr Jesus sorn det
sannå ljuset.

l-örs:iljningen flöt m;.'cket br.a ocir
snabbt under Yngve Johanssons led-
ning och goda bud noterades på det
mesta, inte minst på de albeten i trä
vilha juniorerna med ledare gjort.
Efter försäljningens slut tackade Gö-
ran Carlsson alla som medverkat
tili clet mychet goda resultatet.

KINNARPS IF:s
Supporterklubbs
adventskalender
DRAGNINGSLISTA

14 december:
7-942, 2-7996, 3-1992, 4_934,
5-1336, 6-1661, 7-7972, g-976,
9-1949, 10-1397.

15 tlecember:
t-7712, 2-7421, 3-191, 4_960,
5-562, 6-997, 7-524, g_7545,
9-230, 10-956.

16 december:
1-1340, 2-949, 3-699, 4-939,
5-789, 6-150, 'l-720, g_941,

9-676, 10-1263.

Församlingsdelegerade
i Kinneveds

pastorat, kallas att sammantrå.
da i Centralskolan, Kinnarp,
onsdagen den'17 dec. 1969 kl.
19.30.

Orilförande

Kyrkofullmäktige
i Kinneved

kallas att sammanträda i Cen-
tralskolan, Kinnarp, onsdagen
den 17 dec. 1969 kl. 19.00.

Orilföranile

o En del köper för rlyrt

a endra köper från

Lars Gustafssons
lltöbelaffär, Slutarp
o Allt t möbler och soffgrup-
a per, bäddsoffor, ta.k. och
; golvarmatur, mattor.

t TeL 051å/331 ?9

#e-

ÅTTA ENPLANSVILLOR
Vi handhar försäljningen av Stiftelsen Frökinds ny-
byggda villor i Kinnarp-Slutarp. Sex villor har en
bostadsyta på ca 100 kvm, förclelad på 4 rum och
kök, samt hel källare metl bl.a. tvättstuga, ho.bby-
rum och gillestuga. Två villor är källarlösa, och
dess,a har en bostaaisyta på ca 107 kvm, fördelad på
5 rum och kök. Vidbyggda garage till samtliga hus.

Villorna säljes fullt inflyttningsklara, till ett pris
av ca 122.000:- för hus med källare samt ca
112.000:- för källarlösa. Beräknad b.oendekostnad

SPAFIBANKERNAS
FASTIGHETSBYFIA
Storgatan ?-9, Falköping, tel. L3425 $!&-to{'



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

Laeledarna K-G Johansson och Tommy Sandahi i kretsen av de diplomerade D-juniorerna'

Kinnarps IF:s ungdomssektion av-
slutade på måndagen årets övningar
med en liten fest på KinnarPs Pen-
sionat, varvid ett flerta pojklagsspe-
lare erhöll utmärkelser för förtjänst-
fullå insatser under året. Vidare var
idrottskonsulenten Stig Guståvsson
på besök och visade en film som han
tagit under sitt besök på olympiaden
i Mexico 1968. Detta inslag i Pro-
grammet uppskattades mYcket av de
ca 30 pojkarna.

Priserna som utdelades var bl.a.
diplom från IFK Tidaholm för tred-
jeplaceringen i den av dem arrange-
rade D-juniorserien. Från samma
fiirening utdelades vidare ett pris till
serients bästa målskytt, som fanns
i Kinnarps lag, Tomas Wetsterberg,
f ilken tillverkat inte mindre än 39

mål av lagets 45 i serien. Priset vår
crr medalj.

Träningsfiitpris tilldelades Tomas
C:arlsson, Tomas Westerberg, Roiand
Jansson, Christer Andersson, Steve
Karlsson oeh Glenn Johansson. Des-
sa sex spclare hade under året en-

dast missat en resp. två träningar l'
var.

Till årets mest överraskanae speia- ll. -,---_-. ilre i B-juniolerna utsågs Lennart l

,luliusson och för D-juniorerna Inge-
mar Johansson. Nästa pris som utde-
lades gick tili Kinnarps )mgste spe-
lare genom tiderna som detitagit i
seriespel: 8-årige Torbjörn Äkesson,
som repretsenterat D-juniorerna i ?

av lagets 14 seriematcher.
trnder nästa år mister man två av

ungdomslagens bättre spelare, näm-
ligen bröderna Claes oeh Jörgen Fa-
legård som flyttar till Växjö den 1

.ian. 1970. Dessa fiek som minne av
I{rnnarps IF mottaga en jubileums-
nå1.

Huvudstyrelsens ordf. Karl-Evert
c-;.laesson avttckade årets pojklagsle-
dare Evert Ahl och Carl-Gustaf Jo-
hansson, för deras uppoffrande ar-
bete. Kvällen avslutades med att
ungdornarna fick så mycket korv och
6:iass som de orkade stoppa i sig.

På den verkliga Luciadagen an-
ordnades Luciafest i AxtorPs för-
samlingssal, som var till trängsel
fullsatt då Astrid Anilersson hälsa-
de välkommen. Talare var Pastor
Jahnsen från Börstig, som även
sjöng duett tillsammans med sin
clotter Reitlun. Pastor Jahnsen tala-
de inledningsvis om hur Luciafi-
randet uppstod.

Pastor Jahnsen sade vidare i sitt
anförande att martyrernas blod blev
kyrkans säd. Det gäller att så en
eod säd i folkets hjärtan. Det har
stor betydetse, sade talaren vidare,
att det genom de politiska kanaler-
na sås en ädel säd, i barnens liv, i
ungdomens liv, i mandomens liv'
som kan bära rika frukter. Ovan
omtalade Lueiatablå framfördes även
denna gång mYcket vackert och
stämningsfullt. TiIl fru Majbritt Jo-
hansson överlänrnades en gåva metl
tack för det arbete hon nedlagt vid 

I

inövandet och framförandet av tab' 
I

lån. En behållning av kaffeserve- 
J

rineen på 230 kr har översänts till
Lulherlrjälpen. Zaft2'6r

Luciafest I AxtorP

KINNARPS IF:S
Supporterklubbs
adventskalender
DBAGNINGSLISTA

19 ilecembor:
1-1084, ?-tr565, 3-1076, 4-631,

5-1281, 6-1025, ?-329' 8-1898'

9-7770, 10-1562.

30 tlecemlrer':

7-!872, 2-800, 3-448, 4-1693,

5-207,6-1847, T-516, 8-123, 9'
1630, 10-75i.

I(inneaeds och Göteue CKF
hött gemenf,frru familiefest

Kinneveds CKF-avtleining trar frat 1na-Lena som sjöng ett flertal -sånger'
f amiljef est tilIsammans *J"a .c1t-'13 I I1" Jl::l:':ff u -f:i ;*""S:å 

tä:
CKF i Göteve församlingsg-ärd' ö;ii' lton minuter .och tjugo ampåre"' Gö-

i Göteve, Dagny AFdelsso-+ ftar""a" I 
tett" 

- 
Cl{F-damer bjöd på kaffe

"ai-X";*!"- 
äune ".fofransson, Bfo- [med_ hembakt dopp, och en Lucia-

åäiåiii,'--itån utt uittotu"i" 
'varvid 

l 
tablå framfördes' Lucia var Ann-

iåJ--""aog:o"4" för cer'[erpadiets lrritt. Gö"ttttson från Kinneved' Iron

rår.åri.""i"äåp"ritik. partiei här-un- latrutjaes av tärnor,och stjärngossar'

ä;;ff-il-arbetat tor-u*-na å"19tt11 var mvcket vacke'r och väl

svnnsammare utveckling tar unas- lframförd och rönte uppskattning''

ffiffi;äi, t'; i;l;lB"'ä" på arr I Kinneveds cKF har också mött

ra senaste år har övriga ;;i; l;- lupp tilt samkväm på Frökindsgfu-

sett vikten rrärav. nreatåiim;; ;" I 
dät varv-id. p"1t':lä:u:l" ll-91t 1:

Frökinds musikklubb rtoJ tO" *n- lptt"-.ttted hembakt dopp' Även här

sikunilerhållningen. osten lnaers- | framfördes t":i1,"bi}'-^:"^i-.11:"
ä"ä;;;;;öä" *i"-åoti"' an- jsv:rbart uppskattad av pensionärer- Båsse

Ansökan ingives senast 30 de-

cem;ber 1969 till FalbYgdens
skolför,buntl, Fack 43,521 01

Fatköping 1.

Närmare upplysningar Per te-
lefon 0515/131 20 (Fru Arre-
stig efterfrågas.)

SKOLDIR,EKTöR,EN

GLIMTAR
från Frökind
Jag har inte fastnat i Luttradri-

vorna ännu. Men det var nära här-
omkvällen. Snön drev hårt mot
färdvägen men hem kom iag. Hem
till upplyst Slutarp' Det är inte ba-
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 belYs-
ning", vandrar försiktigt mecl min
Volvo med knarrartde ljuddämPare
för att inte väcka dem som
sover.

Tänk om vi alla kunde hjälPas åt
att vandra försiktigt genom såm-
hället och inte trYcka så hårt På
gasen. Det gäller dagtid - det g?il-

ler nattid. Hastighetsbegränsning
finns, men om sanningen skall fram
så överskrids den dagligen och
stundligen. Gränserna har suddats
ut och vi har kommit in På en far-
lig väg. Icke allenast vi som bor i
kommunen är syndare - de som
gästar "vår väg" är slmdare de ock-
så. Kanske bara DE?

Vintern är en farlig årstid. Det är
inte bara drivor vid Luttra' Vi får sä-
kert drivproblem även i Slutarp och
Klnnarp. I Slutarp har vi inga trot-
toårer, men det har Kinnarp' (Strunt-
samma förresten - i Kinnarp Plogar
dom ändå inte uPP dem förrän vå-
ren kommer).

Vi behöver atla PLOGADE TROT-
TOARFR.

Allt är inte allvar här i livet. Det
finns också lek, och kyrkan leker
med barnen, Kyrkorådets initiativ
titl barntimmar - lekskola för barn
i förskoleåldern - ses säkerligen av
oss föräldrar som något mYcket Po-
sitivt. Under några timmar en gång

i veckan skolas de i kommunens rik-
tiga skola. I skola på lek. Det är ro-

1"_9:_"'
En GOD JUL önskar.".

RöKIHD



Kinnarps NTo-förening har h.ållit
möte i Sörbv skola under god tillslut_
ning från såväl vngre som äldre mecl_
lemmar. Ordf. Sven Ändersson höll
en kort minnesstund över föreninsens
sekreterare Stig-Ålre Brodd. på errrnd
av Stie-Åkes död instälkle föreningen
I ir sin frsditionollå htcirlcst.

Vid mötet var en inclividuell fråse-
sport anorclnåd. i vill<en över 20 del-
tagare ställde uon. Fråsorna var ge-
mensåmma för hela västr'a restonen.
Meningen vär att få fram tre trenran-
nålas som genom vtterlisare kvalifi-
cering skall försöka nå finalen i re-
qionsmästersl(apet. Frågorna \rar ak-
trrella oeb bra oeh de som tl/el<ades
bäsi var: 1) Sven Arrdersson. l9
nnänS. ?\ K.-G. Gnsravsson 1? 3)
Monalill r.{rr'lsson 14, 4) Sfnn Ahlkrrist'14.5) Krrrf Brodcl 13,6\ Lennrrt

\'t ttt
skolmåitiaerna rvhz'ffi'

I morgon fredag serveras i Kinn-
arps skola pyttipanna med rödbetor
samt frukt. Uppgiften råkade tyvärr
falla bort när vi i lördags presen-
terade veckans meny.

TRADOÅNN

Salr'lberq 13. 7) Tnr:rirI l.r1.r6?qcon 12, j

8) Per-Hrrso Ctalrscon 12, 9) R:r-hro 
I

Anclersson 10, 10) Tomas Andersson 
I10i

Föreningens bibliotek ir ntrmora 
J

flvtfat till Sörbv skola. rliir allmän- |

heten får låna varie tisrlt:. [bft2,"$e]

DECEMBER SLUTARPS

ffiffi
ffiffi
SÖNDAG

4 i Advent

HANDff[$-

Tomas

JULATTCIIS HAR VI

öppet mellan. kl 9"00-18.00

Gctd sortering

uu julblommor
TACKSAM FÖR
BESTÄLININGAR, i god tid.

Tel. 340 ?0.

öPPET TILL KL 13.00"

Entreprenad
Irrökinds kommun utbjuder Irå entreprenad nedan specificerade
arbeten till nybyggnad av samlingslokaier, under förutsättning
att Frökinds kommunaifullmäktige så beslutar.

Byggnaclsvolym: 2.200 m3.

A. Byggnads-målningsarbeten samt mårkplanering.

B. WS-arbeten.

C. El-arbeten.

Arbetena skall påbörjas omedelbart efter antaget anbud och be-
<irivas kontinuerligt och vara avslutade inom 10 månader.

Anbudshandlingarna rekvirera.s från K-Konsult. Mariestad, tel.
0501/139 75, Ing. L-E Lindgren efterfrågas.
För visning av arbetsplatsen och övriga upplysningar låmnas av
Elof Rehn, tel. 0515/331 53.

Anbud skall märkas: Bygg, VVS respektive El och ställas till:
Frökinds kommun, Lokalbyggnadskommitt6n, Box 2, 520 45 Slut-
arp, och vara inkomna senarst den 18 dec. 1969 kl 17.00.

F ri prövningsrätt förbehålles.

S[ITD TACK TöR DET GÅNG},I','\ ÄRETS ANGS]NÄMA

AFFÄRSTöRBINDELSER ITÄR VI ÖNSKA

ÄRADE KTINDEN'

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR

Jönetl & Lennurtsort ÅB
SLUTARP :: BOA'ÄS

ttlz-tq.

EN

t

MED TACK TöR DET GÅNGNA ÅRETS ANGPNÄMA
AFI'ÄKSFöRBINDETSER tillönskas mina kunder

EN GOn JLIL och

},TT GOTT NYTT ÅR

$Huterps kwarm
EROR JOHAI{5SCIN

$lutarps Missilosnshus
Sönilag kl. 14.30 JULFEST.
rare samt past. G. Carisson

Alla VÄLKOMNA:

Söndagsskola"ns barn och
meclv. - Servering.

$lutarps Missionslrus
JULDAGEN 19 JULMöTE.

Sång och vittnesbörd av evang. Marianne Anclersson oeh

pastor G. Carlsson. - VÄLKOMNA!

Julmöte i Slutarps missionåhus
Juldagen håIies ett jujrnöte nr.

sång och vittnesbörd åv evångeiis
Marianne dndersson, Vilske-Kleva,
och past. Göran Carlsscn. Allmänhe-
ten inhjudes.

Välbesökt söqalagsskolfest i Slutarp
Slutarps missionsförsamlings sön-

dagsskola hade på söndagen sin jul-
fest Stora saien var fullsatt av barn
och vuxna.

Festen leddes av söndagsskr:la:rs fö-
reståndare, Folke Pettersson. Tre
flickor svarade för ett välkomstpoem
och mötesledaren ledde i bön. 9edan
fölJda ett omväxlandle prograro. Först
sång a!' etora och små barn under
Iedqlng av lärarna tllla Larsson.och
Änn-Ghristine Runeson, vidare upp-

1 1äsning arr de minsta baruen, sedan

I av de större fliciiorna och pojkarna,
både i dialogform och solo. fin av
flickorna sjöng också en solosång till
eget gitarrackompanjemang' Folke
Pettersson höll lektion med barRen
med flanelios!'afillustrationer.

Efter serveringspaus sJöng Ulla och
Ann-Cbristine duett. Sn av elevorna
fick sedan sv Folke Pettersson mot-
taga. e.n bibet. Pastor Göran Carls-
son höll ett kort avslutande tal,



KINNARPS .MISSIONSHUS

Söndng 75 söndagsskolans iulfest
Medv. av barnen, lärarna samt Inga-Lill Änderssdn och
Ragnvaltl Ahln6r. Servering. OBS! Barnen samlas kl 14.30

ALLA VÄLKOMNAI

a

a

En dol köper för dyrt

andra höper från

Lars Gustafssons
[Iöbelaffär, Slutarp
a AUt i möbler oeh soffgrup-
a per, bä,ddsoffor, tak" och
o golvarmatur. mattor.

. Tel. 0515/331 ?9

SlutarPs
hockybockYserie

Annräiningar skall vara un-

'lertecknade titlhanda senast

lördagen den 3 jan
E. Mikkola, tel.

Festlig julfest i Kinnarps missionshus
På söndagse.m. fylldes Kinnarps

missionshus av en stor skara barn
och föräldrar och övriga till en
mycket trevlig söndagsskolans Jul-
fest. Denna leddes av föreståndaren,
Anders Sigfridsson. Roland Johans-
son läste som inledningsord från
Jes. 9. Några av lärarna sjiing sedan
en välkomstvisa varefter någm barn
uf lilla klassen tände ljus och läste
kcirta bibelord. Efter en uppläsning
av Gerd och Svante talade stud.
Ragnwald Ahln6r till barnen över
ämnet "Vitare än snö" och använde
därviC f lanellograf -illustrationer. l\Ia-
riånne Folkesson och Bernt Svensson
sjöng en duettsång. Därefter följde
en progl'ampunkt av cle större bar-
nen varefter en kollekt på ca 200
kr insamlacies. Sedan följde serve-
ring.

Den senare delen i festen inleddes

DRAGNINGSLISTA
föT KINNARPS IF BILLOTTERI

- Vinst nr 1. Renault 4 L - Lott nr 092.

Virrst nr 2-35. Valfritt Transistorradio eller Dammsugare.

Lott nr 2, 9, \8, 26, 63,65, 96, 98, 111, 729, !40,169, 173, 17E,
1gg, 208, 274, ztg, 221, 245, 256, 267, 286, 287, 293, 296, 309, 309,
317, 327, 328, 331, 334, 348.

Kontrollant
Georg Johansson.

R" Moberg. Tel'
kth?--al'

KINNARPS IF:S
Supporterklubbs
adventskalender
DBAGNINGSLISTA

21 elecember:
r-76, 2-7300, 3-431, 4-473, 5-
7009, 6-922,7-1868, 8-1593, 9-
193..10-947.

i22 tlecember:
' 1-69, 2-419, z-1907, 4-798, 5:

21, 6-504, 7-L750, 8-1798, 9-
734,10-344.

1-1040, 2-384, 3-492, 4-381, 5-
965, 6-480, 7-505, 8-1326, 9-
153, 10-1423.

Julafton 24ll2z
1-1688, 2-546, 3-965, 4-1877,
5-747, 6-1514, T-8r4, 8-1566,

I s-ra+.10-1871.

332 36.
crl Q!

?"7h1,-bq.

I med en dueltsång och en uppläsning
l "Bibeln visar vägen". Pastor Göran
I Carlsson överlämnade söm minne
I från söndagsskolan ett Nya Testa-

i mente till Gerd Sllvandpr. I avsiut-
l, ningen talade Göran Carlsson kort
ll över ämnet "Stor glädje". Sist sjöng
ll Marianne och Bernt en duettsång.
ll Innan man skiljdes åt fick alla barn
il en tidning och gottpåse.
ll
I
il

hilz-6a.

Till direktör
larl Ander$$on rned familj

TACK r'öR p&N TRUVLIGA J(;LFESTEN OCI{ JUL-
GÅVORNA. SAMTIDiGT BER VI T'Å TILLÖ}{SKA
ATT GOTT NYTT ÅR"

PersonaleF vict AB Iiinuarps Kon*orsmöbler

Till Bröd. Karlssons Plastindustri
ETT VARMT TACK FOR DEN TREVLIGA JUIT'ESTEN
OCH JULGÅVORNA. SAMTIDIGT BER VI FÅ TILL.
öNSKA ETT GOTT NYTT ÅR.

qo(e-vr. sam'iga anstätrro


