I{orphandbolten alslutades på söndagen med-eupspel i Odenhalten för dö främste lagen i scritspelet. På
tlamsi4an blev Läroverkstrean cupvinnare genom finalseger 1-.0 nrot SGU-tråan. lV[ålskytt var i1{ai Lind'
Kommunal vann herrarnas cupfight gcnom att i finalen besegra Polisen i strafflitsttävling. Eftet full tid

Fröliinds arb.kommun vt{L\->ehar hållit årsmöte och omvalde de
styrelseledamöter som var i tur att
avgå detta år'. Till ordförande för tidea. 19@-?1 omvaldes Allan .Alalqvist
och tili styrelseledamöter för samma
tid omrraldes Gustav Gustavsson och
Lennart Karlen. Kvarstående i styrelsen under innevarande år är Sighritt KJellström och Gustav Augustsson. C)iilval blev det också av styrelseledamöterna Sten Ahlqvist och
Elof R"hn och likaså av rcvisorerna

och förliingning var stiillningen 1-1. Straffkasttävlingen vann Kommunalgrabbarna mod 3-2' Damlagens
marsch till fipalen: SGU ll-Läroverket II 5-2 (efter fiirlängning), SGU l-Lriruvt'rke$ ItrI 0-2.
(lr,l trv .: r$tl)
,.lc- Vt .
inleddes med
Herrsidans eupspel

drabbningen mellan ett reservbetonat

Skogaholm mot SlutarPsPojkarna.

Det blev efter förlängning 5--4 till
Skogaholm, som vände ett hotande
u{grläqe 0 llill tt--4 vid full tid.

Bengt Juliusson och Gerhard Frisk
och för samtliga gäi1er det åren 1970
Till irassör och sekreterare för
-71,
år
1970 valdes Gustav Gustavsson.

UTHYRNING
AV TRANINGSPLAN
I KINNARP

Verksamhetsberättelsen liksom revisorernas berättelser lades med godkännande till handlingar:na.
Höstens val diskuterades och man
beslöt att i kommunalvalet gå fram
med två listör i likhet med tidigare.
Nomineringen av kandidater titl lis-

torna skulle ske under april

Ring Marthel Johansson,
1cI. 333 13 el. 330 85 (arb.)

n.rånad.

$LUTARP
Försälining anordrurs
onsdagen den 8 aPril

kl.

I,

Slutar p s missi;onsh,ws

18.

Inledande analaktsstund av kyrkoherde Evald Svensson'
Servering. Lotterier.

Gåvor och påket

till minst 3

kronors värile mottages

I

*
I

tacksamt.

Unge herr Sand6n i Slutarpspojka::na väntar på att få mottaga vandringspriset för segern i Falb;rgdsgruppen.

I

Kyrkliga syföreningen

VÄLKOMNAI

!

,l

P,

$ruICKARfr

erhåller omg. anställning

till vår monteringsil.vdelning.

AB KINNARPS KONTORSMöBIER

lv'
i

rö.rätlnitrg

i

>Lr-|l.tt'
Slutarp

atrordnaL i
föt'säljnittg i SIutI arps missionshus" Kyrkoherde Evalrl

i Kyrkliga syföreningen
j morEJon, onsdåg,

BveRsson

håller andakt.

Tel. 333 70.

Ordinarie
årssammanträde
hålles med Slutarps EI. förening ek. för. torsdagen den
9 april 1970 kl. 19.30,
Ärenclen enl. stadgarna.

Kinnurp besegrud,e Mulls.iö, 5'3
tltte Gunn&rssoi- sköt tre mel
Det blev en målrik tillställning mellan l{innarp och lfullsjö pä lördagsefterntidtlas,en. I r1'kande snöstorm
spclaale ile två lagen upp något av en istlans på Kinntrrps trdningsplan. Den slutade med hctnmaseger 5-3.
I paus var ställningen 3-3. Det blev också en tämligen jämn tlratrbning trnrlcr lörsta halrdeh. I(innarp star'ta<!e metl 3-0 genom I(jell Ahl och Ulric Gunnarsson - tlen sistnärnnde svarade för två av fullträffarna.
lllultsiö hade också 4enna halvlek en tvåmålsskytt, nämligen Bertil Abrahamsson. För resterande fulltriiff
stoil Roger ,Jo.qefsson. I antlra halvlek försiihracte sig Kin:rarp orn segetn i tletta nrtite nlellen ett norrlag och
ett sörlerlng fr:in f1'ran. Lille Gunnarslon gjorde {-3 och för 5-il antecknacle sig "Blecka" Gcorgsson.

py Qvist. ) På mittfältot får Bo Jo- fiol, bör r!ct finnas vlssa förut::ättl.iaasson och Iiolancl Moberg agern. ningu. [,örd:gens drahbning k:rn
tas ut. Det gäller besättningen på ena Tr e är klara i anfnllct. nämllgen UI- kn:rppast vara nå3on måttstock för
platsen i kedjan och en plats i fvr- ric Gunnarsson, "Blecl<a" Georgsson var laget står i formhänseende.
Inför seriestarten finns clock ptobackslinjen. De nio som hittiUs spelat och l{jell Ah]. (En länk fattas och
till sig en Ä-plats är målvakten Ste- den blir någon i kvintetten Staffan blem. Jan Elf är fortfarande skadad
fan Johansson, försvarssnelarna Bengt Niclicn, Giisla Ek. Flemming Tors- och Bör'je Abraham-qson har flyitat
Pcrsson, Clas-Gtiran Gör'ansscrn och tensson, Christer Claesson och Bo frirn samhället. I\.{an honDas clock att
Anders Ek. (Striden om den reste- Ivarsson. Den sistnämnde också an- Börje ti]] en bijrian trjälper Mullsiölaget i fyrandrbuten.
rande platsen i fyrbackslinjen s'tår väntll;ar scm mittfäli.sspelare. )
Lördaqens ti)lstlillning dömdes av
Tråinaren "Sotal n" Bliicher och
mellan Bertil Gustafsson, Christer
Claesson, Tord Torstensson och Con- lagledaren Marthel Johansson vill se K.-E. Emanuelsson. Träc1et. Planen
sina mannar i ytterligare träninfls- och omgivningarna lämpade sig nler
matcher iunan de tar delinitiv ställ- tör skidåkning än fotboll. Litgsl;or
iring. Och tle liksom spelarna hoppas och vårrock var inte rätt k]äilsel för
på bättre vädel' och bättre planer -- åskådarna. Gör'an Andersson var den
is och snösörja är ju inte särskilt lus- enrJc sorn inte l<lätt sig efter almaT(i 1f^]'r l'.,ir i stort
Iilalt. Ti'å frågetecken

sett- serielagot
sl<all clock rä-

tigi ått sDela folboll på...

I

nackan. Iförd anorak och

sl<idor'

Nykomligen Mul1sjö siktzrr i första I sågs han inspektera bl.a. sonen Clashand på att hänga kvar i fYrans sö- I Görans framfart i KlF--försvaret.
gåt"u
d.ergrupp. Sett till lagets insats i I

Loka,l

:

Byggnadsstiftelsens

lokal, Slutarp.
Slutarp den 20 mars

1970.

Styrelsen

4--.1)

för I{innarp

B

Kinnarpsreserverna 4-{-besegrade

Mullsjö B på

lörddgseftermiddagen.

I paus var ställningeh 1-0. .Målen:
1-0 Sören Viigotsson, 2--{ Gösta
Ek, 3-0 Gösta Ek, 4--{ självmål.
Kinnarp hade dessntom hela

åtta

stolpskott. Iv{atchen genomfördes i

full

snöstorm.

7/,a-2s.

SLIITARP 4J}-VANN
Slutarp besegrade Kättilstorp

4-0 i

med

Iördagsmatchen på Ryds plan.
Ställningen i påus var 0-4. I andra
halvlek var det spel mot ett mål och
fiir de fyra Slutarpsfullträffarna svarade Tomas Pettersson 2, Roger Andersson och Håkan Karistedt 1 var.
Det var överlag iämnt i Slutarpslaget. Kättilstorps främsta var målvalrten oeh centerhalven. tlvt-?It,

Johunsson ta{vu Frökindsfödet'm,a biföM
n(E- uch gatuwtbyg:gEwd
Skut'a-iuktstig ,q-)<t'
^
fö, eir, halu wlil,ion kr'

I Gund,e

i

>lur-N.

sin traSkara Jaktskytteklubb iatle vert<tig otur när man anorrlnaile
virl
även
såg
snöfall
Helgens
tlitionella iaktstig på söndagsförmiddagen'

ilettaevcnemangtit|attdeltagalrtletblevnragert'NrrrnlaltlrrrrliarS{}0

l0{f-talet ta
skyttar ställa upp på ilenna tävling' nu kunde inte mer än
från
Enoirsson
Rune
gång
blev
sig ut till skjutbanan. Segrare tlenna
Alboga

neil

Irrökinds{ulhuäktige beslöt eft€r eu kort elebatt att trilalla utbyggnad
av va-ledningar och gator i l{innarp och slutarp för en halv miljon
hronor. I detta ingår va-auläggning {ör befintliga lastigheter öster onr
I{innarps ståtion, Projektet återremitterades vid fiirra fullmäktigesammanträdet edter åtskillig rlebatt till komrnunalniimnden för ytterligare
bearbetning. Efter en del invänilningaf från några fulhnäktigeletlarnöters oirla, bL a. att ui,byggnatlsprojekten, s'rm anst's ha olika angelä-

100 Poäng.

genhetsgrail, borde behantllas var för sig.

-* Stora projelit som det här 5r
fråBa our bör tas mecl när staten
görs upp, betonade Gustav Gus'

Visbypräst

tavsson, sonr sedan reseru-erade sig

till KinneYed?

Skara domkapitel har uppfbrt domk]'rkoministenr Sveu-Erik Hagnerud'
Visb5;^ på förslag till kyrkoherdetjänsten i Kinnevetls pastorat, Hagnerur' är ende sijkande sedan kyrko-

Frökindsfullmäktige:

herde Per Olof Lindholm,

Södra

mot tresiutet, Finansieringen klarar

Frökind genonr att 1åna 3E5.000 kr -25-årigt amorteringslån i banlr --

kr

och 150.000

I ctt

är'ende

.'-

angående anslut-

ningsargiftcr för visså fastigheter -förekorn votering, .sammanträdeis en-

da. 'ilill detta och övriga

återkommer
Björke, åtelkaliat" sin ansökan" Den-

Åtnr'r"enfiss efter aoterirug
4lv''h
0t"tL ilruslutnfutgs&ugift

tas ur investeringsfon'

den,

vi i

ärenden
torsdagens FT!

ne har tidigare varit homminister i
Börstig, sonr hör till Kinneveds pa-s- Henning Åudersson, som a.l-led vid
årsshiftet, Den skall tillsättas genoln
torat.
Hagnemd är fiiCd 19å0 och preist- !'al.
vigd 1956. Idfi.er att bl.a. ha varit Pastoratet komn:er nu att tillfrågas
kyrkoadjunkt i Kristianstad biev han om det låter sig nöja med det ofull196? komminister i VisbY. Han är ständiga förslaget" Om det förklarar
teol. lie. och fil.kand. Tjänsten i sig niijt anses dårmed ende sökande
I{innevecl är leclig efter kyrkoherde vald.

Ilebatt onr stödaraeckun
Frökindstullmäktige återrcmilt€f a.le ärendet algaende anslutnirlgsar'-

gitter för fastigheterna öster onr Iiinnarps sfation efter rotcring. Ii'ullrnähtigeledanroten {iunns-r Jchutsson 5rhade på återemisr setlän han
förklarat att kommunalnämnilens förslag innehiill f6r ffr fakta'

urnor'. 150

lika

l;r lillsatlntar:s kostar d] -

pjäser.

for rennaltnlngen ar' \'äutförlr- I1 an-qvårlEå,
1"illq hir
hi1 en utförhJorrirrrsson r"ill,:
Jolrilrrsson
lnsvariql--föl -T-1111^ilitii:t t]l"l]*fl
".1:,,l:i
äJö- i iL:,1

illarkköp
Vårciån. Vårliurtla. rned [laj Larsson
\riclare beslöts ;Jtt konltrullalnamn- son] san'lnlanr.iallande.
skulle handlägga ett t'\'. dvelriåTill levisor i Öclegårclt'rrs torrläggf,ii:, ;.T?ä:;il*i;'J -;;;;"";'";;';fi-i "'"-:f:: '1. :.?ji:Li"",." T;;"'åå;'1; rlern
qilnde av eli fastighet i kotttmunetr. rring-.företag r,rtsågs Glrstav Gustavs:ä'';;'?"','";;ili;::"rä':'i;J'äi"'ne i ::5'.::.
sliall
rlet illte'*11y:ll-:,'-li^u,1"..3"'1,,i,1
måningen
rr'I\'rr:'|rbvq att sholbarn
D€ssutom beslöt fullmälrtige att inkö- son ntecl Lennatt Karlen sorn suppl.
vucl rrran sk:rll l:r:sluta oll I{öurtltil- I"': "'*
;."--..'. i anlitas utan organisatiouör och anel' p.r *:tt 'J50 l<r'm stori ctlnrätl(' l ld
-...-,".-". ;Låi"ssorl
nalniimndotrs ordf. Gunnar
Irrökirrd hsr pl-'ngal'l
ra som är int:'essornde a.v uaiurr'årci $lutarp Racl{gårdell 5:13 för' 500 kr.
o(1h hl'gglladsrrStnndr:tts ordf. Eiof skall i stället ellgagerssltatt uåtritras ått liolumu'
$lutLgeil
stått
har
tidigatc
Itrå onrr'ådet
':n rralkanrrer liilding Våring nreddelade
llehrr kundc ernellr,:rtid ge uppiys "
stäär
Vattenfall.
Ilanslörn:ator. Sdljare
lringar: sjrr fastighr.'ter', oätu. err in' I Ilet blev ":ttti::ld.!,"tf1"t,,"^:l
rc efter fu11stol'1ek
trlgtsrul luclls FLUr
investeringsfondens
lnveslef
och 1tt00 kf auslogs
dusl'ifastighet
"av ^sarrrt idrotGplatsen irJ':n'eclra
Ribliotekskomuitt6
I nrähtiges beslut att bygga va och
rent
Fröhincl
städa
ärislutI
ihåsavalanrlr:
berör'cles
Tln bibliotekskommitt6 tjllsåttrrs oclr i gator på nJ'ir områden för en halv
nrngsavgi{t. Fastiglreterna får hetala
I ö\'r'igt lreslöt fulliläktiSe upFtå
otdf. leclamöteilu-alrles Fritz [,an- ] miljon ltr. l.'onden innehåiier dä
till
kt"
000
200
3.500 lir. avgitten tör' indust-ritr be- ett kortfristigt låu trri'i
<lin.
Erisrrrene, Anna-Lisa Johanssott. I *SO^I0O lsr or:lr till clstta kommer 1969
b1'gge
rällras l:å arrrJra gruncier och iclrot.tl- Pengarl)å skall anvärtdas for
Margit Arrdätsson" Kinriarlr' I års kanitalör:ersl{ott- 394.T0fl kr finns
Rör;tig,.
piatren crläggqr irrgert avgift.
s,, ianrlingslokalen t:ll de:s statsbi- M:rj Lar'$söI1. iili6ttning, s1d1 $sngt i alltså i inrrestcringstonden
Ilcnnå ilrforrllatiorr ansi:ig entcrliet'- dräg betalats ut-'

r{r'
I{r'

.:n:.,:i*:'::;t"l1

gare .errogör'erse c)rn ,nt,r",

Hnnrmuialnämncletrs tot'ålag Ötritid fr:llrnäktige inte tillräcltlig rttatr
il6;1s\;it lirend< t ti ll liorntnrrnalitä:ntr - försäljning ar. tr'å lärarbostäder återdr:n för I'tterlieare bearir€:tning efter remiiteräclee till niinrnden' För ledatrötc.t'na i f a$tighetsinholn-sttaxeringsnä.rnndstna faststrilldes

Irr per tirlnrn stnlt

atlode på

10

l'eseetsättning

enligt fastst6llda pr"inciper vitl

be-

r,istacle sanrnanträden. Socialnämn'
rlr:ur hade l'regårt ?fX)0 kr för fiuänrie-

cle

äv lionrmunalnätlnclen föreslagits

som 1änrnlig "anordnare"

oift ställ-

de 1.000 l<r' till nämndens föt'fogande.
!'lela leciamöter' ansåg sirtnman för
litcn oeh Sten Ahlgvist i ltälsovårclsnänrnrlen rrnclrade om tilläggsansiag

var rnö.jligt att crhålla onr de

1.0{xJ

lcr inte rä.ckte till.
Cirrnnar .Ioharrsson betorrsdö att
komn:un-erna inte skall behöva clrah,
bas, rlet är rägJvelkets sak att hålla
reut utefter vägarna. Ebbå Juliuiisorr framhijll a.tt del. inte kåTt \'årå

riktigi aif låta skoll:arnen ploclia
;lträp efter

upp

arrdta"

ring at tlen u1:rir.*ökande
ten. vilket heviljacles'

verksanlhe-

?,tr trarrspolt.er vattr',tr

för'qrt:r-

hlt

lår

betalas av ireställartra tnen
hostnirdtrna i santtland nled {lnlklrpplingar i 1:attell\.tlrliet beslöt full-

mälitige bestrida u:,rd
rnedel. 500

hr

komntunala
hostade det.

Elor

Johansson, Solåkr:a. Slutåx?'
heviljatles förvärv av ett tomtområde

på

"il.4fJtl

kl. Pt'iset fast'qtälldÖs tilI

?

krih11]I.

Frrilrnäktige btrslöt irrkirpa foni va1-

rätt. Första

borgenärssamå Tingshuset

manträde hålles

Falköping den 4 maj 1970
klockan 11.00. Bevakningar i
två exemplar bör vara inkomna till' kohkundclomarän, liost:

i

adress Tingshuset, 521 00 tr'al-

körring, ienast den 27 'maj
1970. Kungörelse'r orrn konkursen införes i Falköpings Ticl'
ning.

Falköping den 7 april
Skolbarn skall lnte stiida!

I
II

liommunalnänrndens örclf. hr Lars'

'on uppl1st.e ledamot'rua om stt
forlnpllt ijr kotlmu:rertra fqrtfar:tilrir'

I

I

TAPETSERARE
får

omg. ansläJlning.

AB Kinnarps
Kontorsmöbler
Telefon 333 70

Vartofta och Frökinds häracls-

git$ i l{ornlnuni:tt'l'tatrspot"tiiostnårlerna

KUNGöRELSE
Jönell & Lennartson Aktie;bolag,520 45 Slutarp, har den 7
apri;l 1970 på grund av en den
10 rnars 1970 inkommen ansökan försatts i konkurs vid

I

Konkursdomaron

I

med ett mycket trevligt

och

centralt läge. Byggd för ej

Iänge seilan och försedil med

alla bekvämligheter. Relativt
liten kontantinsats. Kan tillträdas ganska omg. om så
önskas.

1970.

ILJSVILLA
KINNARP

EN FAM

Ungdom,su"fton
. 'Lr-.
I Jl' LruL&rP atiY-Y't'

52 år

i lj"?p11

I{innevetls f)enterorganisationer
har samkväm i Sörby skola på tis-

tjänsr

(/r4

_-''.

av handarbeten och skänkta va1,ör.
I{yrkoherde Svensson skötte klubban på sedvanligt trevligt och humoristiskt sätt. Försäljningen av det
rikhaltiga sortimentet gav ett mycket gott resultat, 4.300 kr.
I{;rrhoherde Svensson avslutade

I)et var nämligen de som stöd för
clet mesta av prograr"nuet den här

kvällen. Kerstin Gruhn presenterade
en frågesport där man fick tippa 1?
rätt. Södan dot bjudits på fr"ukt och
karaflreller rar det dags för en ståf ettlek. En frågespolt med "ja öci.l
nej-frågor" fanns också meci i pro-

kvä1ien.

glammet. Pastor Reidår Jahnsen avslutade med er kort åpell och bön.
K1'rkans Ungclom -i Kinneveds

felrr. haft flera r"älbesöktå

tullmäktigevalet.

Slutarps kyrkl. syförening
i höll på onsdagen sin försäljning i
lSlutarps missionshus. SammankomsI ten som var r'älbesökt, inloddes av
kyrkoherde Evald Sverrsson, BlidsI
I berg, med en anclaktsstuncl. Efter
l(åffeservering inle<ldes för'säljningen

I ft'edags samlådes K;,rkans Ur'rgdom t111 en samlnånkoniri, i Centrålskolan. Ungdomssekr. Gunnar Götlind hälsade nngclonrarna rälkomns
och tjverlänrnacle seclat prograltimet
till hommitt,å för "flickoruas afton".

pastorat har, sedan stalten den

dag med serverins och underhållning.

På programmet står nominering till

I{innarps missionshus
Söndag kväll inbjudes allmänheten
till en söndagshväll för hela familjen. I prograrnmet ingår en Barnens
kvart under rnedverkan av söndagsskollärale. Dessutom medverkar pas-

:.3

såmman-_

komstör" lV1an har ett 20-tal insl{rivna medlerunrar och ordf. är för-

tor Göran Carlsson och

säljningsassistent Tore Jåhnsen.
Kirurarp. Prögrå$met är omväxlanrle
oeh ndsta gång sårnlås n:an till en

sångare från

Åsarp.

hobbyafton" Gruppen samlas varair'
nan fredag.
L ngrlonrsr erksambet

En mychet livlig barn- och lrng.

dorusverksaruhet finns f. u. incim
Kinneveds törsamling.
Under hösten 1969 startade "Kyrl.{ans barRtimmar". Redan v'id star- l
ten hacle 35 barn an:nält sig. Deitegålantalet har nu stigit, så att 54
barn är inskrivna Verksåmheten leds
'4v IUaj-Brirt Johansson. Halsarp. i
Astrld Pettersson, Huisarp, Astrid i

i

l
j

Andet'$son,

Axtoql, och Eerit

$a-

i

mueisson, Slutarp. Kyrkorådet lreslutade vid $ift $eltaste sarnnranträde
att sätta en bestänrcl minimiålrter för

I
I

j

vill deltaga. Alla som un- l
der pågående ter'rriin fyller fyra år
barn sonr

i

ir r'älkornna sonr deltagare. Ternri-'
rrerna sfråcker sig från 1 jan.*30 jr:ni öch 1 .ju1i-31 dee. lfet är nrening-

i

l

en att dennå barnverksamhet skell

i

crsätta söndagsskolan. clär dr,t visat
'
sig svårt att få deltagare.
Ungdomssehreterare Gunnar Götlind och pastor Reidar Jahnson Ieder en glupp "I{yrkans juniorer''
och vidare är en k1rrklig ulrgdomskrets i år"bete. Ordf. för denna är
Tnre Jansson, Kinnarp. I{antor Margareta Thor leder en barnkör, s<lm
l

sjungit vid ett flertal av vinterns

gudstjänstdrr. Denna livligå barr:- och
ungdonisverksanrhet år ett viktigt led

i kl'rkans arbete för barnens

och

urlgdonårnås åndligå lno$nad, och
r"isar ocltså att dår det finns duktiga
och hångivna iedare, där finns det
också intresEe

för

deltagandg"

KALLELSE

i

Kinnevetls Pastorats !'örsam'
lingstlelegeratle kallas att samma,nträda i Centralskolan,

Kinnarp, torsclagen den
april 19?0 kl. 19.00.

Ivar Gustafsson i Ledsgården i Slutarp kan se tillbaka
på en smått fantastisk gärning i ljusets tjänst- Under 52 år
har han klubbat beslut i Slutarps elförening - han har därtill varit föreningens skrivkarl lika länge och dessutom kassör under 46 år. Han lämnade sina uppdrag vid ärsstämman
på torsdagskvällen och blev naturligtvis hyilad inte minst
åv sina styrelsekamrater. Slutarps elförening kan med tacksamhet minnas epoken Ivar i Slutarps-liusets tjänst'

16

Vico ortlföranilen
fyller den 12 aPrii lab.bi-50'år
Gustav Julius Stam, lfassla
träcle
Västergården, Kinnarp. Han är född
i Järna. Jubilarens stora fritidsintresse är ridsport och han har giol't
sig käncl sol'n ell skicklig rytiare.

Stömmw, med Slwta ps el,föreniwg

Iuur"'ffijgå,, efter
efter 52* styrel,seå,r
(!)

rt kassör under i[{i år liirnnade på torsdagskqälipiidiag i Slutiärps elförening. Ftran trai. atttsa
reningen alltseclan storten 1918. Ivar är välliänil förtroentlernarr
inom kommunen. I början på 5O-talet va.r han bl. a. komrnunalfullmälitigeordf., skolstyrelsens ordf. och pensionsnämndens ordf.

*"J0f_te_l_5?_4r

len Ivar

som ordf. och

Gusta

fvar - nu 81 år - blev också vicl Persson,. som ingår i styrelsen, Sif- kraftverket 5.701.620. Avlästa från egårsstärnman
vederböriigt avtackad fergranskare blev fru Lily Kari6n na rnätare: 4.996.763. Spänningsförlusav sina styrelsekamrater. Vice ordf. och till ombud i Falbygdens elför- ten var 12.5 /6. Medelpriset til] LraftHerbert Andersson minde om Ivars ening valdes styrelsen.
vclket 6,1 ör'e (inom förenilieen cirgärning under alla dessa år och överka 10 öre). Debiterade av::ifter inlämnade en graveråd vas med blomsEn milstolpe
om föreningen: 464.130, diirav inter.
Det handlar alltså om en miistolpe komna från medlemmarna 454.448 kr.
Årsmötet kallade också lvar som i Slutarps elförening, vilken förresEnergiskatten är erlagd med krohedersordf. Vid förhandlingarna om- ten för några år sedan benämndes nor 33.920.
våldes Herbert Andersson och nyval- Siutarps ekonomiska förening för
I runt tal riir det sig om 375 meddes Ärne Persson. Lennart Efraims- elektrisk distribution. Det tunga lemmar i tör'eningen.
son, som avflyttar från orten har ett namnet förvandlarles dock rätt och
år kvar av mandatfiden, men efter- slätt till elföreningen.
Jobbigt men intressant
som avsägelse förelåg, blev det fyllNär nu Lvar ser tillbaka på cle
Föreningens förste kassör var dånadwal. Ny i styrelsen blert Vidar varande kyrkoherden P.-G, Ejer- gångna åren, gör han det i vetskap
Sand6n. Kvarstående i styrelsen är kånder, som 1919 i kraftavgifter fick om att det varit jobbiga men intresSixten Lindberg öch Nils Järneklint. punga ut med 2.022:25 ur kassan. I santa år. Under sin långa period i
Konstituering sker senare.
denna åvgift finns dock inräknad de- styrelsen
är en rekordgärning
- det
Suppl. i styrelserr är EIof Rehn, cember månad 1918.
han utför't
har han två gånger vaArtur Zachrison och Arne olsson. Under det gångna året skickade rit med om- ellansonering.
gången var det dock rner
Revisorer: Gunnal Eriksson, och Ivar till Trollhätte kraft 364.903 kr.
- Förrabestämmelser
Erik Gustafsson. Det handlacle om Balansräkningen för 1969: Förlust- skärpta
än den här
omval för samtliga. Ny rev.-suppl. konto 457.399 kr, balanskonto 565.136 gången. . .
blev I{,-4. Adamsson efter Ärne kr. Inköpta kilowattimmar från
Båsso

CLIMTAR
från Frökind
Dagens namn är UU - men dagens man i Frölcinrt är Ivar. Jag
tänker då på lvar Gustafsson i
Slutarps elförening, som verkat i
ljusets tjänst i hela 52 år. Han har
varit intimt för'kni'ppad mr:d ljuset

I Slutarp - varit elförcninsens
i 52 år och dess
ordf. oeh seirr.

kassör under drvga 46 år. Det har
alltså handlat om en elcentralise-

ring förlagd tili Ledsgården, där
Ivar verkat som lantbrukare.
Det var en högst tital 81-åring

Bor&,s AfE{. sdog &tiru,nurp med 3-0
Moddig"^åch, strzå,r{t erntistrud, ytl,aru
Metl 3--'0 vann Borås ,{xK söndagsrnitltlagens träningsmatch i Kinnårp mot
hcmmålaget. Ilratchen genonrförtles på en plalr som ju liingte tlrat:bningen led blev aliimer siirjig
och svårspelacl, Gästerna visatle upp
fin balans oell teknik' Irtde bästa stöten på boilen och uppträdde över huvud säkrare
än hemrnalaget.
Försfa halYlek bestänrde också laget helt och håIret över häntlelserna
Kinnarp fick mer att säga till

om efter

-

paus.

0*1 liora efter frrra minuters spel
g-nom EjLirn Rljnoldrson.0*Z lät

Äke Andcrsson,

l.rlgerbaclien

fick

I stiftelsekällaren. Till FT:s medarbetare sa han att. han tänlt .lra
nit stimulåns i sitt arbete för det
elektriska i Slntarp. Så visst hacle
Herbert Andersson - styrelsekarnraten - rätt när han sa att "detta
årssammanträde är en milstolpe i

Båda Iagen hade ytterligare chanser att ändra siffrorrna, men på det
svarbemästrade underla3et rullade
bollen lite hur som helst.
Ilorås gick för övrigt miste om en
straff i början av matchen, då en

sig tillbaka tidigare, men det har
bara inte btivit så. . . IIan hnr fun-

Slutarps elförening". h'ar var med

redan det år föreningen bildades
- han kom alltså med l.iuset in i
föreningen.
En gagnelig gärning

*

-

minst sagt.

Vi har haft känning av våren.
men den har svårt att brvta ut
ordentligt. Torsclagen var en underbar daq. Solen slien valm och
skön - fåglarna stämde upp sina

vårmelodier och putsacle sig vackra

i

vattenpussarna. Och

vid solväggen

tittade snödronnarna vårr,'armt mot

oss. VISST VAR DET EN VINK
OM VÄREN:
Men om den drö.ier än ett tag -

tänk då på våra vänner:
larnal

småfåg-

*

I

idrottskretsar diskuterar rrlan nu
den träningsarena som det från

kommunalt håll finns planer

på.

Majoriteten i idrotts- o fritidsnämnden har förordat en stenmiölsplan
vid Kinnemo. De anser att det vo-

re den bästa lösninsen. Kvår i bilden finns foltfarande förs'lagen om

plan vid skolan och vid TångayalIen. Den fortsatta utredningen får
ge besked. Beslut kommer vad det

raborgs iäns trafilrsäkerhetskommitt6 pekat på några.

i

skrivelsen lagt tonvikten
vicl trottoarer och säger bl.a. att
De har

tuafilitakten genom samhä]]et har öhat olycksr:isken avse-

clen ökade

värt. önshemål finns också onl att
övergångsställen markeras på flera
platser och att hastighetsbestämmelserna ändras på ett par ställen.

*

Dpt är en förhoopning att något
positivt skali hända på trafikfron-

ten, men kära vänner hl's inte stort
hopp:
Häromclagen

när jag talade

mcd
vägdir. i \{årieståd sa han att det
finns inga trottoarl:laner för sam-

hällene

i Frökind under den när-

maste 5-rilsperioclen. Många står i

kö och hår förtur. Och anslagen
räcker inte långt. Snövintern har
redan naggat en bra bit i kanten.

Men <lirektörn lovade att tänka På
oss. Och det är ju vackert så,..

. \l/q-?o'

Båsse

i
t

?

Hela Boråsgänget spelacle smånätt
och som sagt tekniken firade triumfer på underlaget. Vänsterbacken
Börje Ihrskog var bäst på plan. Även

i
?
t
I

backkoilegan Åke Andersson svarade

för ett modernt

backspel.

Kinnarpsspelet klaffade inte särskilt bra. Mv Stefan Johansson gjor-

Karl-Erik Emanuelsson,

Kinnarps reserver 3-1-beseeraB efter 2-1 i paus. Ftoby

de- Fioby

gjorde matchens första två mål, varav

r

r

l\filueYedssliyttar

voI,KswacaN
voLKSwacEN
voLKSwacEN
voLKSwacEN

Larsson

årsmötet valdes Gösta

till sekr. Åke Brodd.

De styrelseledamöter, som stod i
tur att avgå omvaldes.
Ordf. Gösta Larsson, sekr. Åke
Brodd, övriga ledamöter: Gunnar

Claesson, Georg Johansson, Bertil

Dngdahl. Styrelsesuppleanter: Gunde
Johansson och Sven-Olof Friberg.

Till ombud att representera för-

eningen vid förbundets årsrnöte valdes Gösta Larsson och Gunnar
Ciaesson. Vrd Falbygdens skyttekrets
årsmöte Gunde Johanson och Bertil Engdahl. Till revisorer valdes Åke
Blom och Harry Johansson, suppl,:
Gösta Svensson och Rune Grahn.
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Torr gräsplan
i KII\I\ARP
tellvI-m
-

Fotbolls{olket har problem med

planer för träningsmatcher

; Åke Brodd och Åke Gustavsson. nvvaldes Göte Lindgren, Bertil Eng.

dåh} med den senare som sammatkallande. övriga beslut: Fält-

Georg Johansson, Bertil Engdahl och
beslöts att ordna

I{arl Arp. Vidare

särskilda skjutdagar för första och
andra årets rekryter och till ledåre
för dessa utsågs Georg Johanssoir
och Sven-Olof Friberg. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 30 stycken,
en ökning med 6 stycken. Antalet tossade skott under 1969 2.250, med automatvapen 1.800. Tävling har förekommit mel.lan Karleby, Vartofta och
Kinneveds skytteföreningar vid vilken Vartofta segrade, Vidare har
Skytteföreningen och Jaktvårdsföreningen anordnat en fäitskjutning
och en skjutning på älgbanan, vilka
tidigare refererats i tidningen.
Mötet avslutades mgd att ordf. tackade för gott samardete och för cle
många priser som skänkts till för-

Ti]l instruktörer valdes Waldemar
Johansson och Gegrg Johansson, Till
tränings- och tävlingskommitt6 om- eningens tävlingar.
valdes för år 1970 Gunde Johansson,

det

vet vi. I går kväll medtlelade- i alla
fall Maxthel Johans3on i Kinnarps

IF att

har haft årsmöte
Till ordf. för

ro.ooo

r5oo
lzoo

skjutning skall ordnas i april till vilken en kommitt6 om fyra man utsågs, nämligen Sven Friberg, Claes
Åkesson, Karl-Gustav Aht och Karl
Kinneveds Skytteförening har hål- Arp. En kommitt6 utsågs
att ordlit årsmöte på Pensionatet i Kinn- na med förbättring av tilt
skjutbanan
arp.

?

mir ts6z
cHRYSLER vaLIANT 9.zoo mil tg6z

Pensionat månalagen den 27

ett i egen bur. För l{innarps 2-1
och 3-1 svarade Sören Viigotsson
och Christer Johansson. Bäst i Kinn-

tq/q- 10.

n.4oo
ro.roo

vor.vo aMAzoN
F'RD 1? M
F'RD 1? M

KINNARPS
Sam hällsfö ren ing
håller årsmöte å Kinnarps

Båsse
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Trädet.

Jansson 3 och Tomas Westerberg

mn 1966
r.2oo mit re6e
4.ooo mu 196?
5.600

oo$9<lcoooo(D@oosoooocoooo0oo(}(}

dömde.

T7.

RENAULT ro
RENAULT
naNAULT
BENAULT 4
vor,vo B 18 54+

i3 A
p

de trots de tre baklängesmålen bra
ifrån sig. I fyrbackslinjen går bästa
betyget till Clas-Göran Göransson.
Mittfältet hängde något i iuften och
inte heller kedjan visade någon pigghet, möjligen undantag för Utric
Gunnarsson, som hade flera goda
id6er med bollen.

2.

ff:igor förresten. Slutarps salnhä1lsförening har i en sktivelse till Ska-

E

i ryggen i skottögonblicket. Domaren bedömde dock situationen som
obstruktion
- indirekt frispark alltså.

gen fråga är asfalteringen av gator-

na i Kinnarp och Slutarp. Det
fråmkom inte minst vicl år:smötet
med vägfiireningcn för en ticl se(1å;. Det finns många angel;igna

5
t

AIK:are drev bollen och knuffades

En för kommunen högst angelä-

*

i
tö

detta.

arp: Bo Ivarsson och Staffan Nielsen,
med FBK vann
- I B-juniormötet
Kinnarp
med 5--0 efter mål av peter

lider.

?
a

som

perfr:l<t träff. Stutresultatet 0*3
skrevs två minuter före slutsisnalen.
Tor-Ebbe Weimer antecknade sig för

som öppnade torsdaqens el-stämma

ataootoca900co00so0(}3öocooo<)c

r"inta pr'i sig till 40 min. Nu var det

föreningens gräsplan ligger

snöfl'i och tom. I kvätl Epelar KIF
B-lag och på onstlag iir det Alagets tur. Intresserade lag kan
dock få spela torsilag, flgdrg, lördag och söndag om de ringer tlll
MarUrel,

KINNÄ.RP B_GROLANDA A I_T
Kinnarps reset\,'er och Grolanda Alag spelade på tisdagskvällen oavgjort 1-1 i en träningsmatch på

Kinnarpsplanen. Ställningen efter

0-{. Grolanda tog
ledningen på strafl i.början av andra
halvlek. Kinnarpsmålvakten ruffade
på Ingvar Larsson och Emanuelsson
från Trädet signalerade för straff,
första halvlek var

som slogs in av Ingvar. Kvittering
titl 1-1 kom genom Christer.Johans-

son sedan Sören Vilgotsson svarat för

grant

förspel. l6l"t-1r0,

I{,innarp knryn gfter paus
SIog Tomten, naed, 3-I
Kinnarp spelade i går en träningsmatch mot Tomtons IF på gräsplanen i Kinnarp och vann metl 3-L efter untlerläge (Fl' I paus' Uniler
första halvlek höll Tomten spelet väl uppe och tedning rned 1-'{t var
rättvist. Kinnarp lyckades eJ få någon ordning på sltt anla[sspel utan
bollen gick mest i sidled. Tomten6pelarna däremot rpelade raka flna
trollar och öppnade på så vis Kinnarpsförsvaret'llera gånger' Målet
gjordes av nylörvärvet Udo van Am€rongen'
I andra halvlek då KinnarP gjort far. Han var doek inte själv om misvissa or4placeringar, blev det andra sarna - målchanser radades uPP På
takter. Ja, man kan nästan tala om löpande band, vilka likväl missades.
spel mot ett mål. Att inte målskörden I slutet av matchen blev det dock
blev större får tillskrivas dels ut- ytterligare ett måI. Detta slogs in
märkte målvakten Kenneth Ek dels av Sören Vilgotsson via ribban.
Bäst i Tomen, törutom målvakten
oskärpa hos KinnarPsforwards.
Älf Tiverman i förBengt "Btecka' Georgsson utjämna- Ek, inhopparen
kedjan Kenneth Palmde till 1*1 på en grann nick efter svaret och i

hörna. Strax efter gjorde

samma

qvist, som dock bör sPela

man ?-1 på ett rungande skott från snabbare

Pris

van

april klätlinsamling. Kläder
rnottagas i samtliga affärer i

Kinnarp oeh Slutarp samt hos
Bertil Anclensson, Vårkumla,
Astrid Andersson, Aktorp,
Ingegerä Larsson, Sköttning,

Oskar Johansson, Skolan,
Luttra.
Hela och rena kläder mottagtes me'd stor tacksamhet
Kinneveds R'öda Korr

Frökinds Moderata
Samlingsparti
håIler

nomineringsmöte för

höstenrs komcniunalval På Pen-

s,ionatet, KinnarP, torsdagen
den23/4 kl.19.30.
Alla medlemmar och övriga
intressenade välkomna
Styrelsen

!

"5'400 varvl
min. slutet kYlsYstem'

Fris 20.800.
5 års garanti'

Radialdäck. Växelströmsgenerator.

Auktoriserad
återförsäljare

Tjänstevikt 1.100.
Toppfart 150 km/tim.
h"is 18.500.

för
,TNENAULT

5 års garanti.

AB Kinmarps tsll & Motor
SLUTARP

-

Tel. 05L533262,33292

inspektör lurade
lanthrukåre i K{innarp
F alslc

Betydligt mer hett om öronen var
det då för 'J-O Tengtin i Rapidmålet, men han klarade sin uPPgift

En falsk inspektör luratle i förra veclian en ?3-årig lantbrukare i
Kinnarp på 500 kronor. Nu har polisen i Falköping gripit en 51-årig

riktigt bra. Dominant i Rapidspelet
var annår Bengan Andersson, som

härjade och slet över stora Ytor'
Kalle Lundin - SlutarPs lagbas
Håkan Karlstedt i anfal-letssaknade
mitt, men gladdes istället åt utmärkt sPel av vY Tomas Andersson'

Falköpingsbo som erkänt

brottet,

zr[r4..71.

Lantbrukaren fiek besök av en des, Pengarna hade de fem ;nanman som presenterade sig som in- nen sedan spenderat På ett resLauspektör och sacle sig vara från Sköv- rangbesök.

att
Nu, har FalköPingsPolisen gtipit
förskottera en uppgiven fordran, den falske inspektören som f. ö. tifick 500 kronor och begav sig frän digare är känd av polisen. Även de
platsen tillsammans med fYra and- övriga fyra männen, också de kän-

I fyrbackslinjen sPelade brodern
Hani-Olot Andersson och Lennart

de. Han övertalacle ?3-åringen

Lennart Pettersson bra på bäckplatsdrna och rutinerade Bengt Her-

ra personer, som väntat utanför !anf- da av polisen, har förhörts.
brukarens gård medan kuppen gior'-

epelet

från stopperplatsen. Lite tunt är mittfäItsspelet, men det kanske blir bätt-

1

få bra

fart på sitt nYa gäng' Det böljg
bli tempo I grabbarna, menade Kal- |
te L oäh tiilade dessutom att "de i
håller nu i 90 minuter" ...
I
I

Båsse

Renault 16 TS

hkr vid 5.000 varv/
min. slutet kYlsYstem.

na.

packa

Renault '!6

65

hatlo en lugn tlag mellan stolPar-

kassen för serieäventYren.
Lasåe Jäcob ser doclr ut'att

5 års garanti.

1.120. Toppfart 175 km

plans utmärkta grusarena' lJ)
ilutade tlrabbningen seilan Slutarpsmålet anlänt efter en kvafis
spel i analra halvlek' MålskYtt
var Tomas Fettersson. Segern var
i unilerkant och SlutarPsmålvakten och tränaren Lars Jacobson

re lnnan KaIl6 L,undin skall

5 års garanti.

strömsgenerator. Ser-

Slutarps IF besegrade I går kväll
Rapltl i en träningsmatch på Oilen-

höIl fint samman

860.

Toppfart 120 km/tim.
Pris 14.000.

vobroms. Tjänstevikt

Pe skytt,
Tomas
161t4-7''.

manssott

12.300.

Tjänstevikt

Radialdäck. Växel-

1-0 for Slutarp

ordnal under ticlen 20-30

strömsgenerator.

90 hkr vid

i sitt YttersPel'
Gudstjänst' av kyrkoh. Elva,ld fin uppfattning
Bra domare var K-E EmanuelsDalum.
Barnkörren
Svensson,
son, Trädet.
Kul
rhedverkar under lednlng av
kantor Margareta Thor.

Kinnevecls Rötla Korskrets an-

38 hkr vitl 5.000 varvl
min. siutet kylsYstem'
Radialdäck. Växel-

strömsgenerator.

ca 20 meter upp i nättaket' Sedan
I Kinnarp var Po Johansson bäst
missade dock "Blecka" fyra gånger
vånligt. öwiga sPelare som uti rad fina möjligheter till fullträf- som
märkte sig var - det gäller andra
halvlek - "Blecka" Georgsson för
sina många hårda skott,' Flemming
Torstensson för litt effektiva ,men
KINNEVED
inågot opoierade spel På backen,
Axtorp5 f örs,amlingssal
Största behållningcn var dock juniosönagen tlen 19 april kl 19.30 ren Söre4 Vilgotsson, som visade

INSAMLING

32 hkr vid 4.700 varv/
min. slutet kylsYsteni'

Tjänstevikt 710. ToPP'
fart 110 km/tim.

Amerongen,

q(LÄD.

Renault 6

Radialdäck. Växel'

bollen

och överraskningen

Remault 4

I
L

JAKTSTIG
Kinnarp lördagen den 25i4 kl. 14-17. Söndagen den 26i4
kl. 9-14. Trapp. Harbana. Darnklass. Värdetull prissamling.

i

Klubbens medt. skjuter på lördag kl. 11-13.

Kinneveds Jaktv.-förening

i tr(inru,arpsainst mot Tråaad
3 [Jlric-*41,,_*, 5- T-match

ROfiIHD
['örsamlingsdelegerade
i Kinneveds pastorat
Kinneveds pastorats försanrlingsdele.gerade har hållil sammanträde i

Kinnarps IF satte sina kolleger från den västra gruppen, Tråvads IF,
på plats i sönilagsmiddagens match på träningsplanen i Kinnarp. 5-3
blev slutet på visan efter 2-0 i paus. Det bjöds på ömsom vin, önrsom
vatten i den här tillställningen, Kinnarpsförsvaret saknade Claes-Göran
Göransson och det var ingen som kunde hålla samman försvarstråtlarna
den här gången. De trästa aktörerna haile laget i mittfältets Bo,Iohansson
och Rolantl Moberg mmt i anfallets Ulric Gunnarsson och Sören Vilgotsson. Den sistnämnrle ett nytillskott, sorn mycket väl kan marschera

i

I
I

Centralskolan. Kinnatp. ftet leddes
av v. ordf. Sv'eil ÄnCersson, Brismene. Eesiutnde.c orn försäljning av fas- i
tighet, sedan stifisirämnden och bo- j
ställsnämnden saluvörclerat, förordatl
och av pastoratskyrkcrådet t.illstyrkt i
fijrsäl:ining av Stommen 2:1 Brismene
till nuvarande arreudatorn Olle Ar- I
vidssor för ett pris av 130.t4 kr" Hr i
I
I

I

Arvidsson hade i;t!11na1 ansökan otn
att fönärva bostället som arrendei rats av släkten sedan 1886. FörsanI lingsdelegera<le beslr-rt*rde enhäliigt

I

ait försälja fastigheten i befintligt
skick tiu arrendatorn för det ovän
,nämnda priset. dock förbehåller sig
j. pastoratet
ae-:!
för all framtid nyttjanderrJ LLJ.utu\/'.
l. P6,rru!
i rätten till mark vid allmänna vägen
I 2t] n. lång 7 m. brett 140 kvm. samt
I

i

]

i

A-gänget.

Kinnerrcds

kyrka:

Högmiissa

kt.11.
Börstigs kyrka: Högmässa kl.
74. Provprodikan, ko'mminister Sven-Erih Hagnerud,
Visby.

illoclerata Sarnlingspadiet

Frökinds Moderata

Samlingsparti

har nomineringsmöte för

i

Tråvad, som gör comebåek i div. IV, lag.föi"lorade med ?-1 till Vårgårdr:
Straftörsöliet rnissacle han. men tlfr hade en bra målvakt i Clas Persson b errer 1 -l l paus. Kinn:lr llsrn'lr
målvakten rör't sig f ör tidigt, blev ochzr även i övrigt ett hyggligt lag, gjoides av Bo Ivarsson på straif.

derskrivå köpehandlinga.rna utsågs

Larssoir,

Brismene.

Från Stiftsnämnden förelåg yttran.

skottögonblicket.

de angående uppskattniug av normåI-

avkastningen för löneboställe Prästbolet 1:1 Dkarp 2:1 j Börstig. Upp-

skattningen avser tiden fr,o.m. den
1 jan. 1971 t.o.m. den 31 dec. 1980. Beslutades godkänna uppskattning på

i dess helhet men
angående skogsbilagan beslutades att
rotstående skog sänktes till 25 kr m.
och upphugget till 15 kr m.

Den nyfi f,olkwusnen?

en anhållan om att få förr'ärva park

Renault 6. Halvnumret större ån
Renault 4. Lite mindre än Renault 16. Men
Iika klok rakt igenom. En rymlig kombi som
för sin storlek slukar ovanligt mycket folk,
grejor, ungar och vad ni nu har med er.
b"n har fem dörrar. Den femte sitter baktilt. Fäller ni fram baksätet har ni en skåpbil
med 9001iters lastutrymme. Toppfarten fir
120 km i timmen. Framhjulsdriven. Behöver
aldrig rundsmörjas. Kylsystemet är slutet
5 års vagnskadegaranti'
Vi tycker det är spännande att sälja d.lbilen. Vi har nämligen för första gången en klok,
snygg, rymlig och bekväm
"bil
i vettig prisklass.
Tänk om det blir en
folkvagn. Vilken seger
för fornuftet,

jordbruksdeien

Från Börstigs f örsamling ftirelåg

och parlieringsplats vid
Kommunalkamrer Yåring

kyri(an.
framhöl1

att Börstigs försar:rling nedlagt myc-

ket arbete 1:å att iorclningstdila områclet i det vackra och väloldttade
skick det nu llår, och föreslog att
utan ersättning låta Börstigs försam-

ling förvärva området. Delegeradel
beslutade enligt förslaget, då marken

tillhör starnfastigheten Prästbolet

1:1.

Prövar stiftsnämnden beslutet.
Irrån länssty'relsen förelåg y.ttrånde
över antal ledamöter i föisamiings-,
deleserad-e under tiden $?1*$73. l
Beslöts att det skall vara oförändrat
länsstvrelsen, som sedan fördelar an- j
talet ledamöter på varje församlirlI

:

i

pastoratet.

Beslutades att utannonsela jaktarrendet å Prästboiet och Ekarp i
Bölstig som utgår den 1 juii 19?0.

Uppdrogs åt pastoratskyrkorådet att
inflordra anbud,
Under förutsålttning aft komninis-

tertjänsten

i Börstig blir

t-iUsatt tre=

slutade församiingsdeiegerade att låta utföra inr,'ändig re.,paration av
korunrinisterbostaden i enlighet med
ett av byggnr. Xlvalcl Johansson, Träelet, upprättat prel. hostnadsförslag

c:a 1?.550 lrr.
Beslutades

aft anordna ett

å

Båm-

kvänr, förslagsvis söndagen den 10
maj, å Kinnarps Pensionat tör. familjeri Andersson, Prästgården, Kinneved. son slrali avflytta från pas,
torate{:"

höstens

Ulric Gunnarsson visade sin mål- d€t nytt straffskott och med en väl- kommunalval på pensiohatet i Kinnfarlighet genom att slå in tre av full- placerad markboll sköt "Bleci<a" 3*0. arp, i dåg, torsdag.
Ove l(arlsson var mannen bakom
träffarna. 1--{ kom på straff. "Blecreduceringen till 3-1, Han rushade
ka" Georgsson krokades och Ulric 'på
sin kant och slog på skott som viä
fick uppdraget att kruta på från 11
meter. Ett praktskott av Ulric gav en Kinnarpsspelare gick i nät. 1t-1
2--0 och de siffrorna nöjde. sig Kinn- gjorde ','Elecka" Georgsson, som kom
arp med före paus, då laget hade av- loss och från nära håil slog på markgjort mest att säga till om.
skott. Assisterad av Erling Karlsson
I andra halvlek kom Tråvad i bätt- gjorde Clas-Gunnar Lgndgren +-2 sor'n dock inte kom helt tillrätta på
re attackar, men det hindrade inte innan Ulric Gunnarsson med , ett de något trånga ytorna.
"Blecka" Georgsson från att redan i snyggt skott i nättaket prickade in
I(.-O. Enranuelsson, Trädet, dömde
upptakten fixa 3-{ på en straff- Kltr':s femte målboll och sin tredje. bra.
Lund-gren fastställde slutresultatet
spark. Han rusade elegant fram igeBåsse
nom Tråvadsförsvaret och krokades rill 5-3.
- Kinnar'1:s reservbetonade resulv-

rätt att där uppsätta skydd mot
gödselstad. Till att för pastoratet unSven Andersson, Halry

<lirekt in

Kinneveds Pastorat
4:e sönd. e. Påsk.

A
Y

BrL &

MoroR AB, Slutarp, tel. 33262

Slutarp slog
med 3-2
F'AII(
??lq'7tt.
3-Z i drabbningen på
grusår'ena, 2-I var siff-

Oclenplans

men inget uiil,spel mot Tro\merr,

spelanile

tränale, målvakten Lars Jacobson föreeick med gott exempel
och gjorde en utmärlrt målvaktsiniats för sitt nya lag. som mönstrade två reserver mot FAII(:s

Eleguru,ta m&l u,a

fyra.
F.4trK

'zgl"1-W "

i slu,tntinu,tew g{F,a 3-3

Straff

Slutarp besegracle i gfir kväll

FAtrK rned

rorna i paus. Slutarps

to.

TTt

t\rnnarpspremraren:

'B\ecku)-Ulric

Trolmen (FT) Ulric Gunnarsson rätldatle en poäng till Kinnarps IF i seriepremiären på bortaplan mot
Trolmen. I den näst sista spelminuten knuffades han bryskt innanför straffornrådet och domar"en Karl-Erih
Nilsson från Skövde var med på noterna, Han pekade på elvarnetelpunkten. Fram stegade "offret" Ulrie
och klämde in den boll som betydde kvittering tilt 3-3, Och med det resultatet kan I{IF:arna känna sig
nöjda. I en högst medelmåttlig tillställning låg Trolmenlaget närmast segern oeh borde redan i första
halvlek avgjort drabbningen på en rad feta chanser. l-1 var ställningen i halvtid.

tog letlnlngen genom Kent

Ilåkan Karlstedt kvitteIarle orh svarade även för 2-1målet. I andra halvlek inleilde
FAIX{ allra bäst och tryckte på
för kvittering. Istället ökade Ro-

.Wistrins.

ger Alrdersson på framspel från
I{åi<an Karlstedt till. 3-1. På en
retur i slutskedet av tillställningen slog Hent Widing in 3-2.

Trolmen tog ledningen i 38 minu- .
ten genom en Kinnarpsförsvarare som
nickskarvade bollen i eget måI. Kvitteringen två minuter senare var en :.:
verklig läckerhet. Roland Moberg behandlade bollen elegant och spelade ;:i
fin passning till "Blecka" Gcorgsson. ,'
Denne avancerade i sin tur några ii:
i

::r:

:i:i:

MOT VÅREN
vid Centralskolan

meter och slog en genomtänkt boll

KINNARP
Talet till våren av pastor Reidar Jahnsen,'Börstig. Sång av

:

:::i:

::::.:itl:.:..1:::.1i.:.::,::

'

lt:::i:::tt;tl:tt:

Inget välspel

n förde större delen av
* Kinnarp nåJ" rnl'"ket svårt att atlressera sina pass-

Kinnevecls Kyr.kokör.

Trlolme

tör'sra

Fyrverkeri.

Till talrikt

:l::

till Ulric Gunnarsson,.som i friliiee
nansade ett hårt markskott förbi
Trolmcn -målvaltien.

besök inbjuder

halvtok

,,,iil::,;;iiifiii.iij:,t,t

allt hade malt-

ningar. Och framför

,:

.''f::iii:

,;rii;ii,rfi',.;t11fr;:,11ri;1;;;,;;;,;,;i1i:,,,tii,tl1i
iiiri::l::::::i::::j::::itt;ttir'l!l:i./J!iltl:::it::::itt:.1::::::tl;

i-räg Eengi "Blecka" Georg::son och Uh'ic Gunnarsson var Kinnarps målskytbollen. lVlan fiirsölrte aldrig hvgga
tar, Fiemming TorsteDsson överraskningsman i försvaret.
narna alltleles för bråttom att få

Kinnevetls Rötla Kors

|
,

It)hh
i "t'P

håorr

rnlrll

lrån

ciif

miftfölf

i','iä|"i" mest om på-mrirå-bori ,ol#ll?i',:",""X1f";Tr"å",:"',llli'ii, | :I"i'å,:'?r#"'#lå"Tååi.#l?1"^i;
sätt. Hade fin
ett alldeles ritmärl<t sätt'
rlolmenvttern Bernt Johansson
Joha'sson Ilett
I lt"L^,-".
rrÄrqnorÄrro inte
inla de
.rA heller,
hclter jatt
Trolm.n välspeläde
i att Tt'olmenyttet'n
halvtimrnens sDel kom i rri- lstiit på bollen och Var örrer huvud
r,i"
en
stocl
."-l{'ra",i.-::9.'t
som
sagt
lefter
-g.ti'
alert' Allra bäst i de bakre leden vat'
| -;;";il
:i::.' :T",:fi:i",:l:_'._
täse
o,ctr på ett inrägg
octr
inläggT:":._iU
ör'erlunrpöverrump- lI| ;1:i.'i,,o"l'Tå,"iX"'fåi""il.:,1"":X
iii""tä",-'".-'m'ä"
.tid;.i;;. Iji täge
thoter, som borde gett"n".uJ-i..":1":li":llTl-'^:"
l*:::1"":11
som
anr^r" clas-Göran Göransson
"id;.i;s.
lade
taae
j
Kinnarps-steffe
Kilnarps_steffe
med
]
leclninc;leclning.rget
ha.e
vfte.ligare
inne
,1fr
ett
mål
,oåi
i;;"i
harre
l,tterligare
| |
''- | Sinutl

KINNEVEDS

I
BöNSöNDAGEN
|
1 Hög- |
mässa, kontraktsprosten
I

| Ji't-

från silr
mänga,
många,
sin stopperpiats
stopperplats
stopDerrriats stoppade månsa,
, ,,,
?--tr sotn
s^,n resultat.
?aa,rr+-+
"tt i'".toa* I| mÄlar
måtet 3--3
;;; i;i
iii;";;;;.";;,
d*.r::'i9oTII y"
l des
'. '-.':1,^.llfllll''-il::
l{vitteringen tillkom på i ingressen i mänga farliga l'rolmenattåcker
s rör
for orrsirle.
offsirle. viclare
viclar"
träifad" --'ri*?]:;:-,=ii,",l'-,,1i-'^*11
traitua"
i Kvitteringen
'a"""rig;;;;;.'"
lttlT.:y
lå 1"i"s5"...5'1,i
,^"n nämnt sätt: En
urric-itr.arr
p:' *u I ivtitttättssretet borde med d:n
i;;;,;:;-;o,,"" t
plats i nätet.
I
I bollkunnighet som finns hos grabgått avgiort bättre. Bo JoKinn:rrp bättre efter paus
I barna
.l n"n*.on, Rolantl Moberg o(rh Bossc
t(innarp rr.s.rrbelonrl
|
l
l:"':..
:::]:: Kinnrrp mirnsrracte ,'tt las ,o- l Iuu.r*on agerade ,la". män hade allt|

*#::",1T:i.tTt::i*T1:'

{

MalmenSten.
I
11
Högmäskyrka
kl
Börstigs
|
Fägerlind.
sa, ky'rkohertle
Illsolaredpl,'navhalvlek€rn.
----^-.-.-..
',-ä]Lli.,]*:'iIanrira
^^lll:",:1,
:
Efter respektive gudstjänster | | trri"r"r. r,i;tt'tcinru.p upjre spetet bra inlymde fyra reselver. Äv*aessalförstorfeiprocentipassningsspeiet.
Kedjespetet förs'ann långa stunfrågodagsfönättning.
der. Nåera indivictuela tonnnummer
I j mycket bättre än i första halvlek.
såg vi från "Blecka" Georgsson och
1,1:ll,::1,
Äkta-make-ruurnakt rör rrågo- li ] rJ; l::['iTi];,;:.:'l::,lT'ff*;:I
atra(irrtrIlllic Gunnarsson - två herrar som
dagen finns att hämta å Pas- ll ] na
Santlhem slog Slutarp, 6-2
; nolmalt utgör tyngden i KlF-kedjän.
Donk noferade vi "Blecka" Georgs- Sarlhem
torsexpeclitionerna.
ll I
l'esegiacle Sluiarp mecl I Trolmen var i stort sett som vänson frir en kalaschans
kalaschåns ri bör'jan
hela ti-z'
borJan av -nela
6-2, ha.lvtid
halvtid 4*1'
4*1, vid söndagens
söridagens I tnt
| [ ! t"^L.,i:l:-""
tot r:ort
r;otf \Ä/snnglh6lm
\Ä/pnnerhnlrn .rr"
var iä"o.,o"oiörsvarspastorsämbetet
I i i nalvtr,t<er,. Han rörsatte clock möjrig.i'^tä--rriitrau"t.
alrrLLrsalLrD rlu.ar
Runar
Dahtberg
u'rr'rw'aF
br
|| 1 heten till ett ledninssmå].
I :13::L.pi*":-dl"^-:Iä::lp:tl"l
.I.|
sultatet får anses som rätF-,:.
Gustafsson sigsfå halvlek
hålvtpk wer
homneotqo";'"^:r';:'";
sta
var hemmaiaget
det klart I och hedjans Leif uusla
ne.t,
i övrigt de bästa irnsatselna
bätfrp
rvi"." r,,,-a"r.
t;1"_
bättre ieppf
laget. Nisse
Lundl och
Kris- I| nerade
^";
"ä,T""i'J';tr'.o"r,

ocaootoeo'<e@eene

MINICYKEL
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m. växer, belvsning, rosrrria I lffi'lffil',":rt;ilåä1"
skärrnar och
Pris enda'st

fä,lgar.
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Båsse

-

Vartoftaförlust

stefan Jo- sanclhem gjo"rde en t"u'åå-ä'äu"" iä";";i'"$erade
I I :::^^Tl"i1ll'*ålvakten
sanska bra spet,
." tvivelakti.q. utrus- -tag med ett extra, plus
för Jerry I| .nuil a"t'
Rångeäala som speläde
I I n?T*"
i]9i.d:
ning samtidigt som hans försvars- Kumlert, som spelade som
"å"
i
fornstonågot
niggare
och'skäpade
ocliså cle
""* '""-"* |lii::ä 1iåtrå'iJji'":J"'i'å"tJrä'"räå
öi".*Göran Göransson cruene- ;;-äil''
I l t"Äpi'
rade med Leif Gustafsson om bol- , I Slutarp-. var försvaret .ganska ll",ltting"t eiter femton minuters spet
fi13'"#"i,fi1
i I iff" #i," ,ii", Tä'ffi?å.":i" i T:; q;ci#:"'t'u'"l"'iil'?i" i:F#:å." | !'"11#"åu1"ä'ä:?:
I I to**o-xrr-buren, 2-2.
9i:"*?-9*^,'t|:3*: ::jlv:i_:l; tl9: | äångetteta, kvitterarli. därefter på
|
ffi-ii1ä:iiffi*ij#ån"#,li.?nr l[*-.:.äiåil.j j:l4:å",ilåH#

* ^-

r rh,r.

I

-/

' H$PSATTARE
ackordsarbcte.
till vår

*X.""T:'i'ot,"

t?i"#råti,?"il,ll"l

T

xt'"'o"f.sre,rien varacle
| | H;;;,;'ä;;';;'*i"
'uää clock inte l"j.il^"*l:l"I; :,:"1|]-hii",l*-1i3; | ,v1't"rta. röiroraae sånaagens" trä,,"l+,i=: ilåå: åå""T|"'L,i;; fråi.å",fSåi1*", äl';å.äXTn,lr^"',1ii'g_T"i *1*;

flvl- ofl I t Flttl.

söks

3f"5"'i:,å il:[niX-":'äX.i,: #Jf.';

I
otagbart bor- var

:

1

SamuelsSons
sLUrARp. rer.

f:L"t""lr*t*t*i:*,lit*t;1
i avslutninearna än under

",, I effektiv
matchens snyggaste prestat'ioner.

t

monteringsavdelning.

AB KINNARPS KON'TORSNIöI3LER
Tel.3337o

AB

'

lcL att
het
arL kurrna
Aulla bli
urr något
lragul stort
srulL iirom
rlrurll Igammal
I sammat när
nAr Vartofta
ttu
Vartofta kvitterade ti1
fotbotlen. Iiåhan
fotbollen.
Iiålian l(arlsTeat-n-1{q
Karlsteat-n-q$q aven
även I i'--2,
l--2, målgör.are
målgör'are var Jan j;ä;-r.;;^
Johansson^
fin uppfattning i spelet. Målskyttar I Slltresriltatet 3 -Z faststältdes i den

lli
åt ix-iå'l%å:y?*y15*+I"1**iir#ie:ärrrårai,ääå'i"ää'
Lundh 1 och #,ilå"ll"Håot,"T"rl
lääi''iTJfl
Lars-Erik Lindblom 1.

Bra i Vartofta var backen
Il";.I'i\r',l,orta
nacken eenet
Benst
"gll';U*iXll,ilJ.i'
l";*.::X'j"f
u"u'un var-ganslir jämnt över
u,T'ffi;1"*?"9,:f,:l l',ilitlååfulltt:
'
1ffj
tvs.
LV(q-To, Deson i

Llil,äl;#TLl,å1,i"".T:"

1 på strair

|
i

I

i
I

I

$4|r1-ctt.

Tangavallen i Strutarp spelplats
for Kinnarp-I(atrlandsö på fredag

Kinnarpsglädje
som kom av sig
2.tt-l.rJ.

Tålgavallen i Slutarp blir pir freilag efternitltlag mateharena för ilrabbningen mellan
liinnarps trF och Kållandsö i div. IV Väs,tcrgötlanil Norra. I(innarps hemrnaplan Kinnemo
har inte mått bra av de senaste dagarnas snö- och rcgnr'ätlor, varför Slutarps IF välvil'
ligt ställt sin plan till förfogantle för grannlaget.
i fj,ol i tlit'. Ill-fotboXl. Blev jumbo oeh raarlade ur. Vårens träningsmat'
Kållalilsö
"p"lud*
mager uttlelning, men det år l<anshe irlget att ta fasta på. Nu gäller det vik'
cher har gett
tign seriepoäng och då trrukar itet bli annat ljud i s!<ällan.
L,aget

har förlorat sin'målvakt Bill

Otto:son, men ersättaren Uno Fröjd
- ur reservlcdet - f-rrller hans plats

Lagen på Tångavallen fredag

väl. Spelancle tränare är Bruno Martinsson, tidigare Heimer och nu senast Columbia i Vänersborg. Göte
Tobiasson är strateg i laget. Spelar
på mittfältet eller i anfallet.
Kjell Ahl och Bengt Persscm återkommer i Kinnarpslaget, där bl.a,
Flemmins Torstensson får förnltat
fiirtroende som back, Bosse Ivarsson
är icke nominerad (bortrest) och beträffande Tord Torstensson har han
denna gång tröja nummer tolv'
KIF:årna samlas Kinnemo kl. 16.
Erik lrredriksson, Tidaholm, blir

I{INI{ÄRP
Johansson
2 Flemming Torstensson
3 Bengt Persson
4 Clas-Göran Göransson
5 Anders El{
6 Roland Moberg
7 Bo Joiransson
8 Kjell Ahl
9 lllric Gunnarss<in
10 Bengt Georgsson
11 Gösta Elr
12 Tord Torstensson

KÄLLANDSö
1 Uno Fröjd

1 Stefan

13

domare.

2 Mats Svensson
3 Ingvar Sl'ensson
4 Hans Brink
5 Bruno I\{artinsson
6 Greger UllerYd

7 Leif Roos
8 Våge Larsson
I Arne Larsson
10 Göte Tobiansson
11 Egon Ottersten
12 Roland Guståfsson

Staffan Nielsen

Domare: Erik Fredriksson, Tidaholm.
Yåren firas

i

Kinnevetl

Linjedomare: Rolancl Ekvall och Uno Larsson, Tidaholm.

Valborgsmässoafton vid Centralskoian t<i. 19.45. Talet til] våren hålBörstig'
les av pasf-crr Reidar Jahnscn,
jmedverkar med
Xir,rr"v"d. kyrkokör
,ratrango". not ttti" ävcn fyrverkeri'

Kinnarps Samhällsförening
håller ÅRSMöTD på Kinnarps pensionat tisclagen den 19 maj
kl. 19.30.
Ärende: Beslut om föreningens upphörande.
Möt upp mangrant!
Styrelsen

Israel.

-

Kinnarps glåitljestuntler var

6-2
förlorade laget. Dfter ett retluce-

Alla välkomna!

TÅNGAVALLEN
STUTARP (OBS
fredag kI. I-7

DIV.

!)

Vishy-präst
blir herde
Kinnä#ed

i

Kinnarps !F

IV NORRA

-

Kållandsö GolF

förelåg inte. Enligt 16:e paragrafen

är komminister Hagtill kyrkoherde i Kinne-

prästvalslagen

nerud vald
ved.

Komminister Hagnerud är född
och komminister

. I stiftet

i Visby sedan

1930
1967.

valdes ytterligare tre kyrkoherdar i söndags. I Ulricehamn erhöll kyrkoherde Sune Melin, Hestra'
404

ringsmål kramas här KlF-kaPtenen
Bengt Georgsson om av Ulric Gunnarsson oeh tillrusande Gösta Ek.

Kinneveds Pastorat

-l

Med anledning av fam. Anderssons, Prästgården, Kinnevecl, avflyttning anortlnar pastoratet kaffesamkväm å Pensionatet, Kinnarp, sönclagen
den 10 maj 1970 kl. 15.
Anmä,lan om deltagande till
tel. 330 40 eller 530 10 senast

freilagen den 8 rnaj 1970.

VÄLKOMNA!

röster före kyrkoherde Ernst La-

v6n, Björkö, våixiö stift, med ?72 och

Komministern i VisbY domkYrko- kyrkoherde Ingemar Forss, Borås,
församling Sven-Erik Hagnerud blir med 30 röster. Vänersborgsvalet
kyrkoherde i Kinneveds pastorat' På vanns av Sven Söderlind, Härnösand'
söndag höIls frågedagsförättningar i och i Algutstorp vid Vårgårda komKinneveds och Börstigs kYrkor. I minister Curt Hedr6n, SParlösa.
båda kyrliorna hade samlats en talrik menighet. Kyrkoherde John E.
Fägerlind; Gudhem, var särskild {örrättare i Börstig och kontraktsprost
Erik Malmensten förrättare frågedagen i Kinneved. Kyrkoherdetjänsten
hade bara en enda sökande och några
förslag till katlelse åv annan sökande

få i

gårrlagens fotbollprömiär. M€d

SCCIALDEMCKRATISKA

väliare i Frökinds kommun inbjudes till nomineringsmöte
för höstens kommunalval på Kinnarps pensionat tisdagen den
5 maj kl. 19.30.
Fröliinds Arbetarkornmun
lc4to
'

I

|
|
|

IGnnarps forsvar avslöjade hrister
Stoppade ej KåtrlandsQlcontringar
I{innarps försvar tillämpa-

ile öppna dörrens politik i
gårdagens tillställning pfi
Tiingavallen i Slutarp, som
förvandlats till hemmaarena

'':#.
:::j::.1..rt.

mot ljolii.rets div. III-lag Kål-

Iandsö. 6-2 triumferaile gästema med efter en jämn förtlehring ar, målen.
3-1 i
paus alltså.

Orn del.tn lesultat finns en
hel-del att säga. Kinnarp var
inte alls sä unclellägset sina

motstiindare som resultatet
visar, f,)ocli ar,slöiatle försvaret enorma brister i den här
kampen och tillät ett kontrande Kirllantlsö att lätt
springa igenom.

i

Det val länga stuncler firrigt som
en hönsgård och lagets 4-2-4-spel

finns en hel del ått andråga mot.
Det hancllade om f ö r mvcliet lin*
jespel, där de två mittenmänncn

agerade hancl. i hand istället för att
inta de positioner som för mej framstår som det väsentiiga i clenna for-

mering av en tnlpp. En av mitten-

gubbarna SKALL vara säkerhets-

Iås och uppsarnlare och steget bak-

i mitten.
I spel var laget alltså annars inte

om sin kornpis

alls så underlägset I{ållandsö, även
om det blev en vemodig stårt med
måi för siisterna reclan i första anfallet. Det var Egon Ottersten, som
enkelt fick glida frarn i luckan ocit

i må]. Tid 21 sekunder.
öppningen gick alltså i Kållandsös
tecken och vi noterade Våge Larsson för 0-2-må1 i 11 min. Leif Roos
svarade för passningen och ett stabbigt Kinnarpsförsvar hängde inte
med i svängarna.
slå bolien

Straffmiss

,ttl:1.::tr.:

:::::lr:lti::

Kållandsö- målvakten

Efter den dystra inlednlngen blev skadad och eisattes av Staftan Niel-

rätldar straffskott llrån Ulric Gunnarsson.
"Sotarn" besvil;en

I

fältsförstärkare vore mer tilltalande

I(innarpstränaren "Sotaln" Blucher lför hela lagbilden.
det i alla fail rätsida På laget ett sen. Claes-Göran Göransson klagade
tag under första halvlek. Mittfältet över muskeiskada i bröstet och läm- var besviken på sitt lag.
I XeOlan hade sina ijusa ögonbliek,
- Det duger inte ått göra som i rnen kanske för mycket småtrixande
fick möjlighet till uPPbyggnad åv nade planen fiir Tord Torstensson.
försvarsspelarna: stanna upp och tro mellan "Blecka" och Ulric. Göstt
anfallen och en reducering var På
på offside. Jag vill dock inte bort- Ek var mer rakt på sak än tidigate
gång. Den skulle komma i 34 min'
Nya stlaffar
Ulric
ack
nej.
det 3-2 efter en förklara segerresultatet. även om vi och Staffan Nielsen, som hoppade in
vi.
\4en
fall
blev
I
alla
trodde
-Gunnarsson slogs över ända och kvarts spel genom "Blecka". Han såväl i första som andra halr'lek ha- som Kjell Ahl-ersättare, spelade vårdat.
fick själv uppdraget att slå straf- slog in en straff sedan Ulric kro- de häng på Kållandsö.
fen. Den bommade han dock * mål- kats vid genombrott.
I{ansl<e ett topplag?
Långsamt, omständligt
18 min. gav straff för Kållandsö
vakten dök snabbt och tippåde bol
Liksom i n:atchen mot Trolmen i Kållandsö har spelat knackigt helen till hörna. Flera vittnen ville gö- sedan målvakten Stefan Johansson
ra gällande att rnålvakten rört På krokat Arne Larsson. Hasse Brink prerniären stämde det inte för för- la våren. \{en seriepremiären blev
sig för tidigt, rnen domaren Erik 'sköt och Stefan gjorde en störtdyk- svarsgrabbarna. Ingen kom denna alltså mycket lyckad. Kanske rtt
gång i närhete! av..ett godkänt be- topplag
Fredriksscn hade inte den uppfått- ning * och räddade. Bra gjortl.
- kontringarna är svårTvå minuter senare sl<öt "Blecka" tyg. -Mit_tf{ltet -.ya-r.. pg går-rg .flera stonpade.
ninsen.
Bäst var Bruno Martinsson, Hasse
gånger untler matchen, men samOm det blivit mål på Ulric-straf- Georgsson i ribban,
banCet mellan de olika lågdelarna Brink och Arne Larsson och som
Ien. hade fullträffen ändå in
fungerade inte tillfredsställande. helhet ett krigargäng.
te godkänts. Två av KinnarPs anSå kom raset
230 personer hacle lockats till
fallsspelare stod placerade innanKinnarpsraset kom under senal'e Nlöjligen är mittfältet för sent i sitt
för straffområdet och i det liiget matchdelen Efter hörna nickade agerancle; det går för långsarnt och Tångavallen, viiken välvilligt upplåhade domaren tvingats varna de Brink elegant in 2-4, i.rne Larsson omständligt. Roland Moberg var åv- tits av Slutarps IF.
.två KlF-spelarnäL och döma orn gjorde 2-5 i 38 min. och 20 seli. gjort starkare än Bo Johansson den Domaren Erik Fredrihsson befäsföre slut kom så 2-6 genom Leif här gången Han adresserade i ella te sin ställning, som en lovande
straffen. Så säger reglerna l9?0!
bolljurist med orndöme, pondus oclr
Inge Jansson, Kåilandsös lagansva- Roos, som atta('kerad av Bengt Pet'r- I fall bollarna bättre . .
rige, hade för övrigt gjort klart för son fick i väg skott.
I St<utte dock tro att ett 4-3-3-spel rörlighet.
Båsse.
sin målvakt hur han skulle agera
I med "Rlecka" Geor'€isson som mittpå Ulric-straffen. - Jag såg Ulric
slå straff i Trolmen och hade för.

arbetat vår målvakt.

k(n-

t..

t'irr

I

l

15. V

Reducering.

..

VÄVSTI-IGA

i alla fall reduceringen till 1-2. Ulric frispelade
"Bleckå" Ceorgsson och i fint läge
I

36 min. kom dock

SÖRBYSKOLAN

hittatie "Blecka"'rätt.

... rnen ej kvittering
Kvitteringcn var nu På gång Kinnarp hade alltså jobbat upp siil
väsentligt sedan iniednin:len - men
när 15 sekunder åtelstod ait spela
blev det öppning för Leif Roos se-

fått sneträff på en frisParksboll från en
Kållanrlsöspelare. 1-3 och rullgarclan Clas-Göt'an Göranssolt
clinen ner.

Kontrantle ö-lag

Ändra halvlek käunetecknades av
ett kontranrie Kållanclsö och ett
Kinnarps försvarsspel, som inte vil-

le

stämrna.

liinnarps

Kjell Ahl blev

ansikts-

ruissior:shus

Söndag l<vä11 hålls oirlcntiigt nöte,

då brödenra Äudets or:h I3cngt Sigfridsson, .trsalp, visar illm och berättar från en reså till Israel. Kollekt
upptas

för

verksamhctcn

i

l(rnnarp.

Sucialrleluo!irutt,rrru

i ['röliind har lornineringsnrötr för
l{onrmunalvirlet på Kinnarps pi:nsionat på tisdag.

GROLANDA IP

f'ör drygt ett år sedan * i februari tjänst med upplysningar för intres- fann vi bl.a. dessa damer: Bertl
-* startade CI{F-avdelningen en serade. Här kan intresserade datner Larsson, Ingrid Olsson, Birgitta Lar'ävstuga i Sörby sl<ola. För tilfäliet -- varför inte också herrar? - för- gerstrand, Anita Andersson, Dagny
utnyttjar: 30-talet damer de fyra r'ä- färdiga breda nrattor, löpare, stora Silvander, Brita Johansson och Gerd
var soln man lånat. Kommunen upp- rlukar, möbeltyger och yllevävnader. Silvancler. Gerd är yngsta vävare.
läteI lokalr'n gll.ltis och vcm sottt sd i praktilien alltså nästån vad sont Linneduhen som ses på bilden är 25
önskar har möjlighei att vär,a På önskas. En del materiel kan inköpas merttrr -- de elva damer som sedan i
på platseu - l.ruvudmaterieleu tar januari vävt den, skall ha minst två
dastid eller kvällstid.
meter var, . .
Kommitterade inout CKF, Dagny var och en meri sig.

SöNDAG KL. 13.30

S[-UTARPS IF AIF A
GROLANDA
2
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FÄLTSKJUTNING

Silvander och hlgrid Olsson, står till

[s-10

När FT hälsade på häromkvdllen

Kinneveds SkYtte' och iakt'
vårelsföreningar anordn'ar
SKJUTNING meal $karp amm{rnition sönclagen den 10 maj
kr. 8.30-13.30.
Anmälningstid kl. 8.30-10.00.

VAlkonunen Frökindsuut'

. . .,J

Samling Ledsgården AxtorP'
Kinnarp.

F'ARLIGT OMRÅDE:
öster Katteskail) a-Tången.
Väster Le'dsgården i Fröje
ett djup av 2.000 m.

till

Styrelsen

ff

MISSIONSHUS

Kristi Ilimmelfärtls ttag kl'

1-9

VÅRFEST
Tal av Pastor CARL WILSON'

Saon

olit vittnesbörd av ft\r

ING*-BRITH NILSSON"
Medv. av Göran Carlsson m'fl'
Al'a välkomnä!
Servering.

-

llissionsförsamlingen och
Juniorföreningen

Frökindsvåren hälsades på
valborgsmässoafton på Cen-

tralskslatrs gård. Itinneveds
hyrkokör vårmde oss dert
hyliga hvällen med vår$ån-

8€I' det hurrades

för

våren

pastor Reidar Jahnsen
hölt en 1'ärbetraktelse (bil-

och

deu).

Kinneveds Röda Korskrets

var

å.nsvarig

för

arrs.nge=

lularget. sc)ln a\rslutades med

ctt effpktfir.llt

fl"rverl<cri.

Lialigt N'l'o.'urltete
Tomas Pettersson matchvi,nnare
ror sru,u*p
ååilåi;dff$i,,*G*
en mycket livlig verksalnhet i

ää,-ä#;#;i:ö

'fomas Pettersson blev matchvinnåre för Slutarps !F i söndagens tlerbybetonade tillställning mot Grolanda IF på idrottsplatsen i Grolantla.
I 9 minuten av anilra halvlek niokaile han bollen i nät efter hörnspark
och den lullträffen betydrtre l---0-seger för gästerna, som sett till analra
halvleken gorrle gjort ytterligare mirl. I första halvlek var Slutarpslaget
annars rejält i blåsvätler vid flera tillfällen och även om laget klarade
sig hyggligt i spelet på plancn, var det hemmaiaget som hade de avgjort

Sörbr''

kuls i

I

de inledrringsvis om grut:pernas arbete. Publiken f ick l'ö"la {l'anl d('t
modellbygxe tttatr nnsåg vara nte';t
r'älgjort. Första pr"iset gicl< till Datl

ett synnet"liqen vacliert båtb!'gge. l'liclrorna fjch lotta
om det nraterial som biivit över'.
Efter kaffesen'eling och ett litt't
Sinronsson för'

underhållnirigsDrogrtlll tned sang och
en slietch tog iiirenineens ordf. Sven
Andersson till orda och tackade leclalna Siv Ahlkvist, Kurt Brodd och

Även om Slutarp tryckte på, inJan-Åke Magnusson hade bara att skränkie sig de givna chanscrna till
i friläge damma in bollen, men ett dessa tillbud plus ett då Roger Anförlängt Slutarpsben räddade målet. dersson var igenom, men inget hänÄke öst prickade ribban med ett de i målväg.

Grolanda på torngång

och vänster.

Tomås Pettersson såss

i huvudrol-

Per-Hrrgo Claussotr tör' rleras skiqkliga oeh uPPoffrande arbete'
Irortsatt grupparbete plant:r'as fc-;r

Rent spelmässigt var det ingen
större tillställning. Grolanda agerade
förvånansvärt tamt efter paus och
det var strängt taget bara Äke öst
som höll stilcn matchen igenom.
I Slutarp går de bästa lctygen

hösten, men ul:det' sclnrttraLelt hal
mån torpet Ljullshenl sottr satnlitrss'
och ävett albetsplats. L)cn trilsarnltlil
kväilen avslutades lred skämttävling
och en stunds dans'

till

kedjans Roger Andersson och Tomås Pettersson samt Christer Stenqvist på mittfältet. Försvaret var
stabilt rakt igenom, även om målvakten Lars Jacobson fick uppträda
med lindat ben och tvingades i rörelser agera för halv maskin, Inga utsparhar
men istället väl awägda

Grolandalaget mest på tomgång och Lars
Jacobson behövde inte anstränga sig
för ått freda sin bur. Han kunde
istället ägna sig åt dirigentskap och
med högtalaren påkopplad på högsta utl<ast. volym, gav han direktiv till höger
160 personer räknades

Klädinsamling i l{inne.'cd
Kinnevecls Röcla Korskrerls auoldt

nade under tiden 20--30 april serdvanlig kläclinsamling. Ca 700 kg klädet'

*- babyliläder, barrrkläder, kiäntting-

ar och kostymer för vuxna saurt flera
säckar shor' -- togs emot på clc olika
uppsamlingsställena. Kläderr togs
emot av affät'erna i SlutarP och
Kinnarp sarnt på f"l'ra audla ställcn

in och do-

mare var K,-E. Kjällgren,

shönhetsvård.
söndågs hatle man avslutning med

en festlighet, till vilken är'en elevet nas föräldrar var iubiudna. Sektionens ordf. Per-Hugo Clausson tala-

fick bekänna färg:

I andra halvlek gick dock

Eszunga,

Båsse

inom kommunetr.
Efter grovsortering sliickas kläder-

na vidare till Röda Korsets tört'åd i
Göteborg f.v.b. till behövande i olika delar av världen.

i

Slutarps rnissiotlshus
Kristi Himraelsfärdsdag på kvällen

Vårfert

tinbjuder $issionsförsamlingell
i dess

juniorförening

till vårfest i

och

tnis-

sionshuset. Gästande talale är' välkärde pastor Carl Wilson, JönköI ping. Fcir sang och vittnesbörd waral
I
I

fru Ing-Brith
Vidatu medverkal' pastor Göian
i Carlsson samt någon av jttnioterua'
I I un parr* kommer det att bli serveNjlsson' Vil=-ke-l{leva.

I
I

lrinc.

t::t!:i:i

Slutarps båda anfallsess i mötet med Gr.oiancia, Roger Anclersson och
Tomas Pettersson, flankerar målvakten och tränar.en Lasse Jacobson.

1970

k]

IXARIESTADS BOIS
1. Roland Kall
2. Bent Kyed

Rolf Ferngren
Harry Brunke
10. Björn Neidcrt
1.1. Björn Gunnarsson
9.

12.

19.30.

13.

Ärenden enligt stadgarna.

Kjell

Nils

Hermansson
Backstad

och Börstigs kyrkor.
rltrxonerce Håsneru(l ar rooo

söndag

Mariestads B0lS

-

Kinnarps lF

l.vJtJ

i }{aiiesiri. Kalmär län. FIsn avlåde

stucientexamen 1953. avlade teol. fil.
exnmon 1954, teol. kand. examen 1956,
teol. lic. examen och fil. kand. eramen tr965, FIan prästvigdes i Växjö
1.956. Ilan har där:efter tiänstejort
sol]r e.o. präsi i Växiö sfift 1956--58,
kt'rkoodr.rttU, i Sär'siö 195&-59. i Jiinkiipinils Kristina törsamling 1959--$3,
vico komrninister i f4almö S:t Petri

skilcla period.:"

196:!

--61. kyrko-

adiunkt i Kristianstacls lleliga Trefaldighets församling 1965'--67. Sedan

1 iuni 1957 är han komminister i Visbl'.
Han har ochså tiänstgjort som sjukhrrsoräst i Sävsjö.. Jönköping, Kristianstad och Visby samt innehaft

lärartjänster i flertalet av nämnda
orter.

KINNARP A

1, Stefan JJohansson
2. Christer Claesson
3, Bengt Pelsson
4. Bo Johansson
5. Anders Ek
6. Roiand I\{oberg
7. Tord Torstensson
8. Staffan Nielsen
9. Ulric Gunnarsson

10. Bengt Georgssön
11. Gösta Eek
12. Flemins Torstensson
13. Tony Persson

Samling: Caf6t

IiINNEMO
kl. 15.00

till krrrkoherde i Kinneveds pastorat
vid frågortag i sönclags i Kinneveds

Lagen på tfinnemo? söndag

B,

sammanträder å Kinnarps pensionat onsdagen den 20 maj

Nye k-u-rhoholden i Kinneveds pastorat S. E. Hagnerud.
Komminister i Visby domkyrkoförsåmlinc Svcn Erik Hågnerud valdes,
som FT titiigare mecldelat, enhälligt

Kouekr]rg'

3. Mauritz Gustafsson
4. Conny Walberg
5. Evert Psång
6. Uno Pettersson
7. Per Nilsson

Stiftelsen Kinneveds
församlingshem

i Kinneved

svsslat med mo(l.ll1)]'g,i:o och el'l
grupp på fenrton flrchct irar haft cn

Slutarps Roger Andersson hade len vid tre tillfällen i början och
matchens . första må]til]fälie, men mitten av halvleken. Han gjorde mål
sumpade sin möilighet fint framspe- i 9 min. på nick och han var inblanlad av Hål<an Karlstedt.
dad i två situationer, varav en var
Jå, sedan kom Grolanda med tre direkt given straffspark. Han vältes
tillbud. clär en halvskadad Lars Ja- över ända av en Grolandaspelare,
cobsson i Slutarpsburen sannerligen men domaren friade.

verkligt kanonskott och returen hamnade direkt i målvakts-Lasses famn.
Conny Ros6n befann sig helt soio med mål-Lasse, men av någon underlig anledning täckte Lasse buren så väl, att skottet med klacken
(l) kunde räddas tiil hörna.

ny kyrkoherde

sltola. Över tjugoirrct pojkar har

slr-n-

fetaste chanserna.

S. E. Hagne.rud

13.30

Avskedssarnkvåm

Ifinnarp Sigp$e gedigen match
'Ulle-straff

gav

1-l-

Kinnarp revanscheratle sig snabbt efter den ruskiga sr-uällen nu
6alr det smasenast. Att spela 1-l i Vinningå var inte dåligt
kade dessutom mer . . . detta sagt tr"ots att Kinnarp fick sitf enda
mål på straff, dä,rtill på dubbelstraff. Illt'ic Gunnarssons första
försök räddatles av Vinninga,målvakte.n Henl< Stuivers, men domamåIvakten hade rört sig
ren Lars Sjöling beorilrade ny stråff
för titligt. Denna gång gjorde Gunnarsson inget misstag.

i Vinninga

Vi får tacka Henk Stuivers för
Målet betydde 1-1 tio minuter före
slut. Vinninga hade tagit ledningen i att- vi fick en poäng.
Detta
Leif
sagt med an.ledning av en
andra aktens 20:e minut, då
Karl6n utnyttjade ett missförstånd otrolig räddning i allra sista spelmifrän Kinnarpsfbrsvaret och rann ige- nuten. Där var inte Kinnarps seger
avlägsen.

nom.

Kinnarp giorde en gedigen match.
Dessförinnan, i andra halvlekens
första minut, krokades Karl6n och Starkt försvarsspel framför al]t med
straffsparken slog Vinningas Klas extra plus för Anders Ek. Framåt var
det inte ]ika manstarht, rnen två
Blixt över målet.
Detta var egentligen de encla till- spjutspetsar som Bengt Georgsson
fällen som Vinninga förmådde ska- och Roland Moberg ]runde ställa till
pa, dct flöt inte för de grön-vita, vil- med en rel del. Ulric Gunnarsson var
ket också lagledaren Lennart Johans- | nyttig bollhållare.
j

son

höIl med om.

I

fr'futlsjö fu,r ioltb rri,ot BurtÅ,s
fr-rö.ierecl for"tsäeler toPP?

i

div IV-lag sPelar På
på hemmaPian. På Kiirnemo i KinnarP tar hemmålaget emot
Tre av våra

sönclag

Mariestacls BOIS och på Gluvereds'

vallen

i Mullsiö är

Borås

AIK

gäs-

Obesegrade Fröjereds IF fortsätter på söndag På hemmaplan mot

ter.

Trolmen och bör ha goda Poöngchanser även då.

Kinnarp luggade Vinninga På

en

poäng i torsdagens bortamöte och
det får belpcknas solll en gorl prcstation. Förvissa får laget räkna med
problem på söndag när BOIS kommer på besök. Mariestadslaget besegracle nämligen i tor-sdåfis IFK Tidaholm med hela 5-{ sedan IIarrY
Brunke haft en ledande ro11.
BOIS-laget tränas av Bengt KYed.
Nya för året är bl. a' m.ilvåkten
Roland Kall från Väderstad i Östergötland samt Uno Pettersson frän
IFK Skövde. Välkände bortltenirisspelaren Björn Neidert har en av
anfallsrollerna.

Mot detta ställer Kinnarp

samma
På Poäng.

FAII{-spel på OCenPlan mot Herrljunga. Polng för FalköPing efter
en dyster start?
Sandhem gästas av Timmele, som

ser ut att ta en topposition. Tomten
har hernmamöte mot ett Blidsberg,
som vacklat i uPPtakten. FlobY har

överraskat och kanske även ger
Ekeclalen en MATCH. Vartofta har
bortamöte med Södra Ving och bör
spara något av krafterna för andra
halvlek... Till Biksborg i Eorgunda kommer Jula.
För dir'. VI gäller bl. a, följande:
Eollklubben på Odenvi mot Gustav
Adoif, Folkabo i kommunderby mot
Dimbo, tr'urusjö i hemmamöte med
Ftår'en, Valtorp på Brovalia mot
R:rplt1. Vrclon på egon arena mot
Stenstorp, Grolanda-drabbning mot
Elmer, Larv moi SlutarP, Annelund
mot Trädet, Vedum mot Vilske Kleva och Friscopojkarna mot Edsvära.

Ett

välspeiande Bor'åslag kommer

till Gruveredsvallen i Mullsjö, niimligcn AIK med nYL,livne jutriorlandslagsmannen

Reinholdsson.
iVlulisjö föriorade torsdagens hem-

mamöte 'ned Kronäng och

får

sä-

kerligen dct hett om öronen även

i

morgon,

I övrigt kring fotbollsPeiet ser \i
att TGIF i dag reser till Degerfors
och att IFK FalköPing sPelar måndagsmatch

i

Kungsbacka.

Div. V-ronderna bjuder bI.

a. "På

Slufarps missionshus l"-lt-'>(t)'
Slutarps missionsförsamling till,
såmmåns med dess juniortöröning
hade Kristi himmelfärds dsgs kväl|
sin offentliga rårfest under god till*

vägnar och gjorde en återblick på
den tid, 24 år, som kyrkohercle llenning Andersson haft sin verksåmhet

siutning" Festen började med en
unieon vårsång sarnt uppläsnitg av
junlorerna Ingela öman och Helene

i

pasioratet och pastoråtskyrkorådets
ordförande. Erik Boman. överlämnade en blomsteruppsats. Därefter ta-

Pettersson vilka Iiiste ',Blommån,' åv
Barbro Kårlön. Pastor Göran Carls-

lactre

terströn: läsie "Du som biott är femton år" åv Nils Bolanrler

samtliga överlämnade blommor oeh
gåvor. För Börstigs or.b Brisnrene s1 föreningar talacle pastor. Reidar Jahnsen och överlämnade ett guldarmbanclsur, varefter han tillfogade sitt
och farniljens personiiga tack för ilerl
tid han haft för'månen att arbetå som
kyrkoirerde Anclerssons medhjäipare
i pastolatet. l'rårr tidigare tjänstgii-

Förmatch 13.45 GrolandaSlutarp (knattelag)
Torsdag kl. 10.30:
Gustav ,Attolf B-SlutarP B

Parrl Gustatssorr. f intarp.
Untler salnkvänet sjöng kyrkokö-

relr undcr ledning av f ru Margit
Thor och överlänrnade hlommor. Tili
sist uttalade fru Elsa Andersson sitt

med KINNARPS SAMIIÄLLSFöRENING Lålles tisd. den 19

och familjens tack för tle gångna årerr
och en minnesrik högtid.

maj kl 19.30.
Loka,l: Pensrionatet.
Styrelsen

SSO

i
9

I
I
t
I
ö
Ö

t

SERIEMATChI

Annelund ASlutarp A

raude k)rrkovärdat' i Börstig talade

Ansvöru

tÖ
iÖ

TÅNGAVALLEN kl. 15 torsd.

i Kinneved ordfö'

kumle fru Signe Neumån och för
Slutarp fru Berit Samuelsson, vilka

Evangelist Ing-Brith Nilsson mettverkade med flera solosånger:. Talare var pastor Carl Wilson som talade
över ämnet Under Jesu vålsignande
händer. Efter predikan oeh kollekt
följde en serveringspaus. I högtidens
serlsre d€l sjöng Ing-Brith Nilsson

ö
I
a

FT:s deoeschfönster.

kylkorådets

rande, Sven Andergson, oeh överlämnade blommor. För Kinnarps syförenin$i tålåde fru Tyra Thor, för Vår-

son inleclningstalade varefter AnnLouise Sjöberg och Ingela Wet-

Full fart igen ailtså. På söndag
kväil redovisas matchresultaten i

lag som luggade Vinninga
I)omare är Stig Engdahl ir'åD Jörtköping.

Kinnarps pensionat, Eiter samling
hälsade clelegerades ordförande, Sven
Ändersson, Blisrnene, välkommen.
Sedau kaffe seLverats talade kyrkoherde Evald Svensson å pastoratets

orden "Jesus skall komma igen,,. Vårfesten avglufades nred bdn.

Storkt SE{S-log piÅ {{irtneffio,

$'/s-tu'

Efter guilstjänstens slut i söndags
hade I{innevetls pastorat anordnat
avskedssamkväm för' fru Elsa Andersson, Prästgårrlen, med familj på

ett par sånger samt talade kort över

cq-tu.

Full fart igen:

i Kinneved
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Soc.-dem.-listorna

Vererus &nfls #rx Kiva,wdr,r{}-&w,swf,s
NÅ urtestwd,s fJ#AS &sesegrwrÅ,es

i Frökinds kommun
De sociaidemokratiska listorna i
Frökinds kommun inför höstens kommunalval är nu faststä]lda. I likhet
med tidigare går man fram med två
listor varav Kinnarps-listan upptar
tolv man och SlutarPs-listan

Med 3---0, halvtid 1--0, besegrade på siindagseftermi(ldagen Kinnarps lF sina Kinnernogäster llariestads EOIS

farligheter på snabba kontringsattåcrl<er. Det var ett mycket gnäl.ligt BOIS-lag sonr stilllrtcs på benen. BOISgott som varje närkamp som de kom till korta mot Kinnarpsspelarna. De försökie ociiså
arlra ropade
prata sig till resultat hos domaren Stig Engdahl fr;in Jönhöping. Vid ett tiflfiille blev denne kallad d;-a
blintlbock, men eftersom han inte lriirile varifrån "tillfalsordet" kom, lät han det tilirnätet passcra utan åtgärd. Laget tränre, backspelaren Btnt Kyed, r'i sade inte heller något sportmannasätt
- han lärnnaile banan utan att huna för rnotståndarna.

Ek, chaufför Göte Andersson, fru
Elsa Grahn och textilarbetare Stig
Fredriksson.

Slutarps-iistan upptar som tidigare
fullmäktigeledamöterna Sten Ahlqvist
och Gustav Gustavsson på de två
första piatserna. Nya på denna lista
är möbelsnickare Anders Andersson

Matchens första farlighet scrverade

dag och stoppade alla tr{aliestaclsat- alla situationer. I{an kumplctlcrades
tacl<crna. Kinnarp med sina motryck den här gångnn utmärlit av Stafian
uor cfiinrliot
farliof
Nielsen och är'en Torcl Torstr:nssotr
att resuitera.
spelåde sig fram till ott gott betyg.
Ledningsfullträff för Kinnarp kom
Tilltrasslat och 2---0
i 20 min. På ett uppiägg av Cl-rrister En tilitrasslad situation i den 20
Ek gliirljeämne
Claesson fick Gösta Ek perfekt nick- min -rv hnmmrlåö^t ?...n-l^.lninI anfallsspelrt siitier ing clcn hi.ir
triiff.
Ulric Gunnars:on svrrade för upp- ':.inp,e:r ctt stcit utrolstrclien för
BOIS hade sina farligaste anfalls- crrcl tiil Cösrr Ek. som i sin tur grr" Gösta Eris 2g,12nrip. I{lr:t bäs{o fo'för'sök i 34 och 35 min., men de två "Bleclin" Georgsson nassnlngcn. \\'ård oclr nå v;ig mot sin 5:1r;1t.
shotten gick tätt utanför Kinnat.ps- ROIS-I
"-svaret såg ut att recl.a ut 1iästa bollsäsong. Hrn verl<ar bättre i
stolparna.
hänclelscrna framför målet, n.reu mål- fr'änld i .ir ä'l ti.iigår^ -. en-. rlrl

Ulric Gunnarsson eftet' sju minuters
spel. En väl awägd frispark höll på

och bilelektriker Carl-Åke Ungh.

Lista nr I
Inge Eckerlid, vaktmästare, Kinnarp, Bengt Juliusson, elektriker,

I

Kinnarp, Karl-Gustav

slöt metl en Ulric-fri- va'litcn oeh utefiilsvaralna )tom

e j

"katttir:lrolcl' ijr på viig alt slrpr.l

,

spark, som målvakten Roland Katl ör,rrcns, r'ilket ficl< till fölid att bort.
fick *5ro en stör'rrh-kuirrg på för atf "Bleclia" Geor5Jsso;r kunde plomene- "Blecl{a" Georgs.ron hade ocliså.en I
rädda.
ra in nlecl 2-0-bollen.
fl åmlr-'(lrnde roll i 1<iF'-lin(r.ian. nt^Kinnarp hade i första halvlek haft
ilan cliiremot Tllric Gunnarsson inic
någon hjälp av vinden och efter pans
Fs1'liologis!< straff riirldning
var riirt:igt vän med bollen den här
var det alltså gästenras tur att spela
Fvra minutcr senate resulteracle en går'rgen.
medvinds. Laget fick också grcpp om av TlOTq-afflrk^rrra i slra:fcpärk saspelet, men hemmalagets fyrbacks- clan Rolf Ferngren gått över styr i
Underskatfning!
linje jämte målvakten Stefan Johans- lramp med tr'å Kinnarpsförsvarare.
Man hade en känsla av att BOISson håde en framgångsrik eftermid- Ferngren sköt hår't och till synes väl- laget kom tiil Kinnemo med tr'å popiacerat den straffspark som fölide, äng uttagna i försl<ott. Och så gicl;
men det hjälpte inte. 1\{ål-Stefan det som det gick. Centern Harry
giorrle ett pantersprång oeh räddade Brunke var lagets genomgående bässtraffskottet.
te spelare, men han togs väl om hand
Det var en mveket psykologisli av KlF-försvaret. ljno Pettelsson var
räddning -- 2-I i detta läge hade bra på mittfältet och Conny Waltberg
fred.ag kl 18.30
gett BOIS blodacl tand. I fortsätt- säker i bakre leden.
Reservserien
ningen såg vi vissa BOlS-ansträng200 personer fanns på plats och från
ningar, men farligheterna noterades
i stället framför BOlS-målvakten, där
(4k-2r,.
"Blecka" och Ulric hade var sin

Kinnarp, Stig Fredriksson, textiiarb.,
Börstig, Gerhard Frisk, emballerare,
Kinnarp, Tilly Andersson, fru, Kinnarp, Arne Andersson, chaufför, Kinn-

I

arp, Valfrid Karlsson,

Lista nr 2
Sten Ahlqvist, kommunaifullmäktig, Slutarp, Gustav Gustavsson, kommunalfullmäktig, Slutarp, Allan AhIqvist, målare, Slutarp, Lennart Kar-

l6n, bonare, Slutarp, Elof

Fotboll

Vårens bästa av KIF

fredag kt 18.30

Kinnarps IF g.iorde vårens

10.30

och även om BOIS:arna ojade

ÅSARP B-SLUTANP B

slank ifrån dem. Fyrbackslinien hade
fått värdefull förstärkning i Bo Jo-

j

på 1.200

kr. i

sig,

handlade det i de flesta fålI om spel
på bolien. Spelarna jagade som besatta på de bollar som till äventyrs

j I'ör

saprma brqtt dömdes en person från Slutarp till dagsböter. Hår
i var treloppet som inte betalats in c:a
E,lF0 kronor. Böter blev det vidare
för en person från Tidaholmstrakten
som underlåtit att ta upp irrkomster

bästa

seriematch. Man gick in för kampen
med en alclt ig sinande energi
man
v i I I e vara först på bollarna.- Laget
visade rejäl skjuts i närkamperna

Vilske-Kleva A
Slutarp A
kl

30 resp. 36 min.

satte pricken över i.

Tångavallen, Slutarp

Måndag

i

hansson.

Frågan är i alla fall om inte Christer Claesson blev dagens man i Kinnarpslaget. Ett vårdat backspel stärkte
dekiaratiollzl F/5.|<)1 hån med clelaktighet i ledningsmålet
I

och därtill en esen fullträff :

den

sista. Klart överbeiyg får också Anjämte
] ders Ek och Bengt Persson

målvakten Stefan Johansson,
hade en något annorlunI da komponering än när vi sist såg
I

I Mittfältet

I

laget. Och spelalna klarade sina upp-

gifter avgjort bättre än tidigare. Roj land l\4oberg tog på sig ett velkligt
slitjobb och visade fint kom-igen i
I

Rehn,

kommunaltekniker, Slutarp, Änders
Andersson, möbelsnickare, Slutarp,
Mats Andersson, möbeisnickare, Slutarp, Carl-Åke Ungh, bileiektriker,
Slutarp, Lennart Engdahl, byggmåistare, Slutarp, Astrid Gustavsson, fru,
Sköttning, Falköping, Gösta Andersson, möbelsnickare, Slutarp.

Kinnarp-lFK

Tre minuter före full tid anlände
3-0. Ulric slog hörirupplägg och där
kom Christer Claesson farande och

metallarb.,

Axtorp, Kinnarp,

Odenplan

chans

Johansson,

textilarbetare, Kinnarp, Birgit Ek,
kontorist, Kinnarp, Göte Andersson,
chaufför, Kinnarp, Stig Johansson,
bonare, Kinnarp, Elsa Grahn, fru,

|

I

Halvlckern

elva

namn. Den förstnämnda, lista nr 1,
toppas av vaktmästare Inge Eckerlid
och elektriker Bengt Juiiusson sedan
de förutvarande lulimäktigeledamöterna rektor Bengt Kjeliström och fru
Ebba Juliusson avböjt återval. Nya
namn på listan är kontorist Birgit

i div. IV-spelet, Det var den här omgängens storå överraslining, om man betänker att }fariestacl för t(nappt
en vecka sedan i det närmaste utkhssatlo IFK Tidaholm cch vann mcd 5-0. Söndagssegem för Kinnarp kom
efter spelöverlägc i första halvlekens rnedvind, spelunderliige i andra halvlekens motvind, nren tlå i gengälrl

tr{"inn$rpsbor sköt fwllt
uid inhtstigen Od':X

i

Ods FF anordnade i söndags en jaktstig, som samlåde lll deltagare.
Täl/lingen blev av fin klass med tre shytlar på maxirnala 100 poäng.
Kinnarp not€rade en stor framgång genom att både Gunde Johansson
och Äke Blom återfanns bland "hundrapoängarna" oeh Ebbe Johansson
på sjätte plak. Bolanrler, Svenljurrga, vann på bättre resultat vial skitjemålen.

Målen var följande: 1) Hare, 2) Or-

re, 3) Två rninkar, 4) Iller, 5)
grävlingar, 6) Orre och hög, ?)

|

hamn,42:2) Jan Erik Bengtsson,
Bror Arne Eriksson.

Två Ljung,40;3)
Räv. Herrliunga. 39.
I

jaktstigen:
Harbanan: 1) Sture'Liborg, Fl,rdeHenar: 1) Lars tsolander'. Sten- ne, 52: 2) HuBo Gillhag, Kinna, 5l:
ljunga, 100 p.; 2) Gunde Johansson. 3) Göte Brorsson, Ljungsarn, 47.
I{innarp, 100; 3) Åke Blom, d:o, 100:
Trappbanan: 1) Göran Timaisson.
4) Ingemar Johansson, Skölvene. 97: Dalstorp, 10; 2) Bror Arne' Eriks-con.
5) Hugo Gillhag, Kinna, 9?; 6) Ebbe Herrljunga, 9; 3) Sture Libarg, HuJohansson, Kinnarp, 97: 7) Hadar dene, 9; 4) Göran Dunder, Annelund,
Svensson, I.immared. 95: 8) Sture Li- 9; 5) Jan Åhe Bengtsson, Skölvene.
borg, Hudene, 95; 9) Gösta .A.nders- C: 6t Dcngt
Kinnarp. 9i 7l
son, Annelund, 95; 10,) Olle Johans- I{arl Ä'lre .lohansson,
^k.sson. Vedum. 9; 8)
son, Skölvene, 94: 11) Rsmt Svärd, Egon Ottosson, Liungsarp, 9; 9) Lars
Resultat,

I
I

|
I

Falköping, 94; 12) Stig Olof Bergtund, Bolander, Svenijunga,
Kinnarp, 93; 13) Tnge Rvd6n, Ulricehamn, 93; 14) Yngve Nilsson, Grolanda, 92.
Damer: 1) .dnngret Gillhag, Kinna,
72 o.

Minkbanan: 1) Inge Ryd6n, Ulrice-

9.

Ifinriurp Q,g:ggrud,e /'FE{ Tid,aholm
I-0-uin st

En Slutarps-poiing

Slutarp får vara relativt tillf.redsställda med fredagens Tångamatch
då man spelacle om poängen med Vil-

ske Kleva i en uppgörelse som slutade L-2 efter hemmaledning med ?-1

i

Sista perioden gick i gästernas favör oeh det var ytterst nära ett par

Tidaholm (FT) Inget av tle två lagen som i går kvätl rlrabbarle sarnman på Tidavallen i Titl:rholm var
förtjänt av någon poäng. Det blev en rlirekt undermålig tillstiillning mellen IFK Titlaholm och Kinnurps IF,
som slöt meil seger för gästantle KIF med t-0. Fulltriif{en anlände efter tio rninuters spel av den anclra
halvleken och matchvinnare för gästerna blev Gösta El<, sorn påpassligt höll sig framnre på ett inliigg från
Ilengt "Blecka" Georgsson. På en långboll satte "Bleclia" upp högsta fart, jagade förbi en Tirlahohnsiörsvarare och sneddade elegant längs kortlinjen. Därifrån befordrarle han bollen vidare till framstorrnanrle Eft seilan bollen studsat ör'er målvaktens händer.

I spel ägde

annars Tidaholmslaget
matchen. Hade större delen av tiden

tryck mot Kinnarpsförsvaret, men
trots fina chanser lvckades man inte
slå hål på muren. IJr frift läge såg
vi bl.a. Jan Antonsson panga bollen
högt ör'er målet i slutet av den första
halvleken. Efter en erbarmligt illa
spelad första halvlek, blev det något
bättre Kinnarpsspel efter paus. Men
som sagt: det var Tidaholm som förde
i

Att spela dåligt oeh rrinna är dock
och för sig en prestation. Lyckligt-

vis står det inte i serietabellen på

vilket sätt man tagit

poängen . .

.

Kinnarpsspelet gick inte alls
- den
sämsta vårmatehen hittills. Det
var
mycket som inte fungerade, men vi
nöjer oss med att konstatera att Bo
Johansson i fyrbackslinjen var planens bästa spelare, att Roland Moberg kom ifrån mittf ältsspelet med
hyggligt betyg och att "Blecka'r var
genomgående bäste anfallare.
Tidaholms lagledare Rune Persson
var bekymrad. Han har anledning
därtill. 0-10 på de tre senasre matcherna är föga angenämt.
vill inte
- Vi har ingen tur - det
Iossna för oss, menade
Rune, som

Frökind vill expropriera
fastigheten Ödegården

na.

kr för

bevistande av ungdomsle-

En lramställning från en

bygg-

byggnadsnämndens yttrande.

få

se-

nuste dagarnas sporthändelser retlovisar vi På SPorten, som i dag
ägnas inemot tre siilor!

2:82.

å

övertaga egnahemslån

Tidqvist.

Tomas Pettersson utjämnade och
Håkan Karlstedt nickade därefter in
iedningsmåIet.

Mera notabelt från denna period
var att gästernas vb räddade ett givet mål genom att nicka bort bollen

fastigheten

Framställningen tillstyrk-

Kommunalnämnden beslutade upp-

fastighe- upprättå oeh inge ansökan om expropriation av fastigheten ödegården
1:61 samt föra kommunens talan. F.
överlantm. Kurt Ax6n skulle anlitas
för värdering av fastigheten. Att taga kontakt med den senare valdes
hrr Gunnar Larsson och EIof Rehn.

densamma.

Meddelades att exekutiv auktion å
fastigheten Fastarp, Hulegården 2:10
kommer att hållas i Mariestad den 29
maj. Kommunalnämnden befullmäktigade kommunalkamrer Hilding Vå-

ring, kommunaltekniker Elof

Rehn

och socialnämndsordföranden Werner

Granlund att inropa fastigheten för
en köpeskilling som kan anses rimlis

Från socialnämnden förelåg framställning om inköp av en duplikator.
Då kommunen har två stycken spritduplikatorer stående oanvända er-

bjöds socialnämnden att

disponera

dessa.

Beslutades

att den

reståndårinnan

för

stående på mållinjen. En tvivalaktigt
dömds straff gav gäster:na chansen
att utjämna, men mål-Jacob gjorde

en fin räddnins och resultatet blev
endast hörna. Hörnor hade båda taget ett stort antal matchen igenom,
men utan att nå resultat.
Hemmalaget verkade lite tungt i
sina aktioner, man hade svårt att
släppa bollen i rätt tid. Bästa betygen går till Lasse Jacobson i målet

samt Per-Olof Gustavsson och Kjell
Karlstedt i försvaret. På mittfältet
var det ganskä tunt och om man ser
titl kedjan var Håkan Karlstedt det

enda orosmoment för gästförsvaret.
Vilske Kleva visade upp ett rappt
spel och hade sina bästa

i

försvarets

Stig Wallander och Rune
Bäst

i

Jonsson.

de främre linjerna var Jörgen

Pettersson, som valsade om

i

Slutarps

högerförvar med framgång med gott
understöd åv Leif Andersson och
Rune Wallander.
Domåre: Ernst Larsson, Ulricehamn.

Geson

t6(f-v.:o.

pensicrnärs-

byggnaden anvisa 150.000 kr ur ailmänna investeringsfonden.
Förelåg upprättat förslag till kom-

en av

början
mat-

chens tre första mål och det var gästerna sorn inledde med mål av Rune

ten Kinneved 5:4. Då sökanden ej är
svensk medborgare fordras länsstyrelsens medgivande för förvärvet.
Kommunalnämnden beslutade för sin
del bifalla framställningen.
Beslutades att föreslå fullmäktiee

låta trycka 700 ex. av

Floby - 3-2 i Timmele. De

kr för avstyckning av

i

Inom en treminutersperiod

av första halvlek tillverkades

Förelåg ansökan från frisörmästa- draga åt förbundsjuristen Detlev Lilre Frank Henningsson, Falköping, att jeborg, Sv. kommunförbundet, att

munfolder och beslutade nämnden

aw,erkades med

1:61

tomtmark bordlades i ar,'vaktan oå tes hos fullmäktige.

I

matoher
överraskning av

cle snabbt tacklande Vilskeförsvarar-

fordfa ånbud å.rivning och bortfors-

nadsfirma om dispositlonsrätt å viss I{assla

Båsse.

tlär samtliga omgångens

all(för länge och blev ett lätt byte för

darkurs beviljades. Till gransknings- ling av ekonomibyggnaderna på Slutledare vid årets folk- och bostads- arp, ödegården 1:ä.
räkning föreslås rektor Georg A. öhrUppdrogs åt kommunalkamrern ått
nell, Kinnarp, och som biträdande låta försälja skolbänkar och ved tiilgranskningsledare målarmäst. Sten hörigl Sörby skola.
Ahlqvist, Slutarp.
Byggnadsnämnden hade begärt 2000

kvar för att nå förbundsdomarstai att för finansiering av
tus. . .

IFK. Det var fart i div. V-sPelet'

I första halvlek var det Slutarp
i stort sett förde spelet, men liki fortsättningen drev man bollen

som
som

100

Göran Söderlund, Borås, hade prov-

för fot, rollsfolket flera intressatrta mat':hen På Tiilavallen i Tidaholm blev
rlet seger för KinnarP med l-{ mot

minuten och som betydde utjämning
till 2-2. Det var Lennart Pettersson
som olyckligt nog styrde en passning
från vänster i måI.

styrktes hos fullmäktige.
av konferens för fritidsnämnden. Åt
Två ansökningar om stipendier på kommunalteknikern uppdrogs att in-

match som domare. Har väl en del

Frerlagskvällen biöd På

got mål utöver det man fick till
skänks åv Slutarpsförsvaret i 6:e

Slutarps Samhällsförening hade lingsavdelning med begäran om yttframställt begäran att få iordning- rande.
slälla ett område gränsande intiil lekOrdf. i Idrotts- och fritidsnämnden
piatsen och samtidigt äskat ett an- beviljades resekostnad och vanligt
slag härför på 300 kr. Det hela till- sammanträdesarvode för bevistande

dock berömde lagets fyrbackslinje
och Christer Adamsson på mittfältet
(så länge han orkade).
Tidaholm förde som sagt matehen,
men det var okoncentration med i
varje anfallsavslutning. Stenberg och
Rehn var bäst i bakre regionerna.
Carlqvists Eenny spelade bäst på
mittfältet och i kedian oroåde Anders
Dahlgren och i viss mån Antonsson.

Kinnarp Yann
på Tidavallen

gånger att man gjort y'tterligare nå-

Frökinds kommunalnämnd har hållit sammenträtle. Frägan om träningsplan för fotboll och jtlrott behanrllatles på nytt. planen bakom Centralskolan ansågs oliirnplig och dessutom ansågs det ej behövas tre
idrottsplatser inom ett så begränsat områile, Kommunalnämnden beslur
tade att vid nästa sammanträde inkalla representanter för idrottsfiireningarna för diskussion. Den Z5-procentiga intesferingsavgiften kommer yt_
terligare att stoppa upp ärendet.

matchen.

påus.

nyanställda föFrökindsgården

från den 1 juni skall placeras i lönegrad 14:16, samt efter ett års tjänst-

B-grupp I l'lls-?oKINNARPS IF-SLUTARPS IF 5,-,0
Målg: Tomas Westerberg 3, Tony

Persson

2.

t

Kinnarp förde matchen helt, kans-

ke främst i första halvlek då man
toe ledningen rned 3-0. Fint spel

präglade matchen som var jllste och

trevlig. Bäst i l(innarp var de båtla
målgörarna samt Lenuart .Iuliusson
och Tomtny Fredriksson. I Slutarp

gott betyg till Robert .Johansson,

Jan Andersson och Leif Ehnbom.

Div. IV Västergötlaud Norra
Mariestads BOIS-Sil 2-2

Vinninga-Lidköping 1-2
Trolmen-Hjo 2-2
Tidaholm-Kinnarp 0-1

Karlsborg-Mariestäds BK 2-2
Kål1andsö-Fröjered 1--{

Dfr. \'I f'lobygruppen

Slutarp-Vilske-Kleva 2-2
Trädet-Vedum 2-2

Friscopojkarna-Larv 3-1
Elmer-Annelund 3-1

Edsvära-Grolanda

l-b

!'riscopojkarna 4 4.0 0 ill_4

Grolanda
Slutarp
Vedum
Eimer
Vilske-Kleva
Trädet
Annelund
Edsvära
Larv

b 4 01
4 3 1 0
4 ZZ0
4 2 0 2
5I2 2
5119
4 t I2
5014
4004

11_4
Z_4

9-4

8
ö
6

I7_z /
6_6 /
9-10

5_6
5_22

1

4_7g

0

Norra. reservserien

$kQv{e AlK-Mariest. BOIS 9_2
Falköping-Kinnarp 1O-{

Götene-Våmb 9-i
IFK Skövde-Tibro 1*6
Mariest. BK-IFK Tidaholm

Fröjered
5 2 2 t 8-6 o TGIF-Skara 1-0
Tibro
Lidköping
1 2 2 0 6-4
Götene
göring i slutlöneklassen 14:17. Tre sil
5 2 21 7_6 6 TGIF
vårdbiträden vid Frökindsgården ha- Kinnarp
522110-10
o
IFK,Fålköping
de under vintern genomgått lands- Hjo
5 2 | 2 7+-g
Skövde AII(
tingets sjuveckorskurs och under ti- Kållandsö
4 2 L L B*4
IFK Tidaholm
den erhållit 80 proc. av gällandg må- Vinninga
4 21"J. rt--B
Mariestads BK
nadslön. 3v. fommunäiarbetareförMariestads BK 5 1 2 2 10-10 , IFK Skövde
Mariestads BOIS
bup,S.et hade i skrivelse hävdat att Mariestads BOIS 4 1 1 2 7- 6
Våmb
full lön pius uppkomna merkostnå- Trolmen
5 0 3 2 7-g
Kinnarp
der skulle utgå. Ärendet översändes Karlsborg
40316-13
ö
Skara
t!11 Sv. Kommunförbundets förhand- Tidaholm
4103
3-11 2

2--4

541015-29
4400ä-58
431010-17
430118-36
530215-86
5212 9-135
5203 9-154

5203 6-L4 4
4103 8-142
1022 5_162
5014 5-227
4004 5--130

(

c

I

;

Ä

Ita cp-listor

loppmarknad

i Fr:ökincl 'i$
Vid

höstens kommuualf ullmäk'cige-

i $IUTARP

val går cel.]terpartict i Fl'öliind fram
med iitta Usttvller. En lista med

namn fr år't ltc.l:r komntuneu och sju
lo'i<ala listor" Rland dt'm sorn avböji
nY llandittotur" iir Alex Johansson,
Halsäng, Kinnarp, och Rutre Pål'sson.

Listorns hrrr

föi

jltnde

Östergården,

Vintolp, Börstig, Arne

Gustal'sson,

Stommt:,n, Brismelre, -)'l(e Anclers-

son, Alalp. Kinnalp, Lllrnvor Rroberg, Sandhetn, Bör'stig' Illgriil

Kjeilön, I3acl<gården. hrttra. LarsOlof Äbrahansson, El<ersgärclet,

I{urt Bertilssoll, Ska+.teVårkun:la, Ivt-.n Johansson,
Ödegården, ÄxtorP, IdinnarP, Äke
Dånielsson, Gt'evagården. Pöl'stis'
Eernt Bertils. on, I(inner1r. LIärgit
Brismtrnc.

gårc1en,

Petttrrssoll. IJnllagtirdcn.

Rengi Lertnartsson,
Luttra.

KINNEVED
I

Hallagårtien.

gårdetr, Ål.ie Gustavsson. 1\lillotngår-

den, L,ennårt Perssott. Bacligården.

Margot Pettersson, Hallågården,
Hårry Lagerstrand, tr4ar$ogår'den,
Ingå Larsson, Ledsgården, Bengt

Nilsson, Kotarp, samtliga SItitarp.

*

Arne Olsson, Alarp. I{innårp'
Sixten Lindberg, Axtorp, Torstetr

tyckad.

atl!-+a:

Kinnarp gjorde en myckot fin andra halvlek och kunale i fredagens bortamatch mot Sil
vinna med 3-1. Ulric Gunnarsson var axeln kring villiet det mesta rörde pig, meu han var
sannerligen inte ensam om denna seger. Främst var tlet eu lagseger och ju längre nlatchen
led ju mer växte laget i styrka. Segern innebar att Kinnarp före de två matcher sorn speIas

i

dag är

i

Gösta Andersson, SlrttarP. Gorati

.A.nrlersson, Hulegården, Kinnarp.
Krrrt Kar16n. Tångabellg, Slutarp'
'Iord Torst-ensson. Centrumhuset

Kinnarp, Hiltling Moberg, $lutarp.

Marthel Johansson. I-,yckhem, Kinn-

arp, Ulla Danielsson, Trekanten'
Sliltarp, Allan Anderssorl, Lipliäil9,

*

serieletlning.

'e-t{s-ht"
f- inestuöte

i Slutir$s missilrnsllus

I\Iötet lrörjsde uted gr-:nrensåru

"*ång

varefter Ingt'r or:h Göran Carisson
ett par såtrger och pastot Carls'
siöne
-inleddc
nred kort tal uc'h b<in'

.dbrahamsson, Eherggärelet, Ärno

Karl

Olofsson, Skattegården, I,ars-Olof

Änclersson, Ängrimst.ot'P, Birger

Svensson, Nygården, satntliga Btis-

*

Guntrar Johatlssotr, Döve, I30r'

stig, Anna-Lisa .ioiransson, rl:o, Itlge.
mar Erikssotr. Satldhenr, Allålr Jo-

I{arl

L,urldgren,

Döve. Bengt Andersson, Döve, Gun-

borg Danielsson, Cretagåt'den,

At -

nol(i .Iohatrssou. Sancihetn' Elsit:
Erik*son, d:o, Eertil Broberg' do;'

*

Eertii
Luttfa, Äl'ile Gustavssoll, Liden,
Ingrirl Kjell6rr, Bsakgårclcn, Karin
Johånsson, Munhagårdetl, Olof Jollånsson, Klocharetonttett, Bengt
Arrdorsson, Skövdesgårdeu'

Lennaltsson, Ma.jnegården'

Ei{bonr, l,edsgården,

Sqen

Sven"Erih

Eriksson, Stommetl, catrltli8ä l,uttra.
t

Karl-Gustav Gustavssott. $ton1-

men, Vårkumla, Werner Granlunrl'
BiUsholmen, Karl'Erik Torstenssou,
Väqterbo, Bagnhiid lGranlund, Billshoirnen, Ingo Jooofsson, Backgårderr,
Kurt Bedilsson, Skattegirclen, saurlliga Vårkumla.

l

i
te, då påsior l{arl Änderssou {r"ån
Frr:cisön predikad{r Öcll o{fer fijf h)'ggnadskassan insamiades" Det senal'e
blerr c:a 330 lrr.

sän

"Blccka" satte punkt
Sil hade eu del farligheter och Stelande Stefan Johansson i Kinnalps- fan Johansson fick göra två mycket
buren. Efter tjugo minuter var det fina räddningar. Men två minuter födock dags för hemmaledning. Detta re full tid skulle Benet "Blecka" Gesedan Stefan och ett par uteförsva- orgsson gntsa alla Siiförhoppningnr
rare tvekat om vem som skulle slå om poäng. "Blecka"'fintade ått spcla
bort bollen. Kjell Selmosson irrite- Ulric Gunnarsson, men slet slg i:tälråde och bollen som rullade i nät, får let fram på högerkanten och tned ctt
nästan betrai<tas som ett självmål, jätteskott i nättal<et ställde han SilMen Kinnarp var inte utan tillfiille målvakten helt chanslös, 1-3.
i den första halvleken heller. Sillnga svaga punkter
bachen Gunnar Rosön fick bland anuddamålsseger hade kanske menat rädtla på mållinjen efter. hörna raEnmotsvarat
som hände på piacch Ulric Gunnarsson sköt utanför i nen, men att vad
segern gick åt rätt håll

SiI börjacle bäst och hade en dei
farligheter framför en tappert spe-

:

Åänandag Pingst på kr'ållen hö1ls
Slutarips missionshu$ ett- pingstl]]o'

Gulli Arviclcson, Sto$nlen, Bris.
mene, !'ritz Landin, Sonnarp, Xtaj

samtliga llör$tig,

I

z-,(s-?,,,

*

hansson. Vintolp,

Ordf.

Ul,ric u&r axeln i l(innarpslaset
Förstå,ndigt spel gav 7-L-seger
och tillfdWig{?) serieled,ning

Karl-Erik Andersson. Svenstorp,
Ilarry .tohansson, Halsalp, samtliga

mene-

$am$anträda

I

Gusta'rrsson, Prästgårderr, Karirt
Hjortsäter, Fröje, Göran Andersson,
Naglarp, DirgnY Silvander', Söt"bY

Kinnarp.

Kyrkoful,lmäktige kall,as att
I Axtorps församlingBsal, onsdagen den 2?
maj 1970, kt. 19.00.

Flobygruppen har ännu ingen dragit loss i toppen, även om Friscopojkarna startat med fyla raka. Groianda med en match mer spelåd har också fyra segrar och poängsumman åtta. På tredje plats iigger Siutarp med
en tappad pinne på de fyra matcherna. På sönclag gäller det Vedum borta
för SIF -laget
- ett Vedum som är utan förlust: två segrar och två oavgjorcla. Det är mycliet möjligt att måh'akts-Lasse Jacobson gör topptag av
Slutarpslaget. Hans upptakt i tlen nya klubben kuntle knappast varit mer

Sll:ttar"il'

Slutalp, K:rrl-.Arne Aclatnsson, Öde-

Kinnar'p.

Styrelserns,

I\Iajnegården,

*

Lennart Peltersson.

VÄLKOMNA!

'* Se utförligare annoils sen&re **

Kinn:rrp, \Ä,rerner Granltrll(1. Fiillholmerr. Vårkumla, Allsn Johåilssön,
Arviclsso!1.

landstiagsvalet i dag kl. 19.80
Sörby skola. Kaffe,servering.

i

l,ördagen ilen {i juai

11t:icende:

Iunrcit Antletssron.

Liden, Luitrn, (.]rtlli

Kinneveds CKF och
Kinnev.-Brismenes
Cp-avdelning
har kandidatnominering tiil

i
i

i
i

l

Anrtrerssön pretlikade om SIo' fritt läge.
ses' "pingatupplevelse" då hån ficlt
Men det var i andra halvlek som
ett hdiigt möte rn€d Gud och donrrd I{innarn skulle få hemmalaget på
hus;
l<nä. Efter elva minuter av andra
uppenbarade sig i en lJrinnande
uplrstod en tilltlasslad situakå'enlist 2 l\{os. 3 Etier predikdn halvlek
tion
framför hemmamålet och Gunsjöng påstorsperet Carlsson ännu eli nar Ros6n
tvangs att rädda med hanrång octr lru Carlsson avsiutåde tned clen. Uiric Gunnarsson satte den efbon.
terföljande straffen sähert i nät.

I{innarp IF C-jun.: BennY Brodd,

Steve Carlsson, Peter

Juliusson,

Ingemar Johansson, Tomas Carlsson,
Kent Bengtsson, Tommy Fredriksson,
Peter Andersson, Tomas Westerberg,
Roland Jansson, Torbjörn Åkesson'
P.O. Sah16n, Glenn Johansson. Match
mot IFK Falköping C-jun. idag. Sam-

ling Kinnemo

17.15.

Kontring och 1-Z

tlärom råder ingen tvekan.

Hela

Kinnarpslaget spelacle mycket f örståndigt, slog inte bort bollen efter
2--1 utan höll den inom laget. Inga
waga punkter stod ait finna, men filr
den skull fanns det några mannar
som höjde sig över mängden. Ulric
Gunnarsson fö;:stås, som med sitt
lugna spel gav försvaret rlet andrtim
det behiivcie. l\'Iittfäliets Roland l\{oberc och Tord Torstensson sarnt lted-

jans Bengt "Blecka"

Georgssons

Mitt i hal.vleken satte Sil allt på ett tyngd i de avgörande momrtnten \rar
kort och anföil mecl hela laget. Det- vad man främst fäste sig vid.
Sil hade en mycket lrr:a målvalrt
ta utn)'ttjade Kinnarps kedja och på
en kontring spelade Roland Moberg
IJlric Gunnarsson heit fri. Ulric slog
på ett jätteskott från nära hålI men
Silmålvahten Bert Gustavsson gjorde
en prakträddning. Gösta Ek höll sig
dock framme på returen och slou
bolien

i nät, 1-2.

i Bert

Gustavsson, medan kedj?ns
trämste var Per PersEon. I försvaret
gjorde Gunnar Ros6n en bra fi"rsta
halvlelt, men hans betyg dras necl efter hans mycket orena spel i andra
halvlek.

l)omare: Inge Hagström, X{nriestad.

Kinnarps samhällsförening ?i'{f-}t''
har hållit årsmöte under ordförandeskap av Arne Sandahl. Av revisionsberättelsen framgick att räkenskaperna under året balanserat På kr
7,177:fr. Styrelsens och revisorernas
berättelser lades med godkännande
till handlingarna och I enlighet med
revisorernas förslag beviljades full
ansvarsfrihet. I tur att avgå ur styrelsen var Arne Sandahl och llåkan
Silvander, vilka undanbad sig återval. f deras ställe valdes.som ordf.
Karl-Clustav Johansson och till sekr.

zClS-ro.

TÅNGAVALLEN

Slutarp slog serieledarna

onsilag kl. 18.30

Friscopojkarna
Slutarps lF

i går kväll fr1Qc9n9lkarna på plets i
på
långavallen ' 3-3 blev resultatet för
seiieAraft"ingen
Slutarps

IF

satte

i anclra hälften
A5'minuters'
anika
den
börian av

hommapojkarna som grunilla'ile sin-seger

Kinneveils påstorat z6{VttU'
Typografen Yngve Gullberg' som
nyligen prästvidges

i Skarå blir till-

förordnad pastor med placering i
Kinneved, atltså inte i Börstig ddr

tO""tt halvlek och I

"u
Frisco börjaile och avsluta'le b-äst och frågan är om
perio<ten.
inte ett oavgiort resultat haite gett gästerna mer rättvisa'

Andersson' också på
NåväI, vi kunde apptådera u-t- | nom Lennart retur
från målvakten
Slutarpshåll I nick' På en
från
rnårxl-lottoffsspel
pastor Jahnsen stannar kvar,
fräsande Stenqvist-skott
tiä.""p"tiäJ"i äär mittfältet. ön"it-l etter- *Roger
Andersson 2-1 i 40:e
serverade sina kedie- | sjo"ae
Missionselever i Slutarps nrlssionshus iei'lt'Lrrqt ist
smörtoitar. oet var I minuten' Thomas Pettersson lvfte
;;*;iJ;;;-"aa
och biev
I ett möte på söndagseftermiddagen i"gäåuutåirrghet att christer under I lc. lg""^ot Friscof örsvaret
-::*
i Slutarps missionshus fick man iyssperiod
bl""ga"
i"'- eirika
"åH^f Andersson
.
3-ut : I lf
;å:1åT;
na till fem elever från lUissionssko- 'i'i
äriiiJ'i"i?ä'ä--rrernmamåren. Bra I lav andra halvlek. Ilåkan
lan I(ortebo. Man fick höra mYcket
rhomas
aa*lt r'"a;u.'s
|
^::;:^:Tl:::
letade
vacker sång och det Guds ord som Pettersson och noger anaersson, I """d"::'i9:.itl15-'-^t
nå ett skot-t som via stolpen
gick
tili
förmedlade
dem
av
några
åven ;* det var förivaret,som fick lsis in i Slutarpsmålet' Båsse
rnånga tacksamma hjärtan.
utstå den värsta Persen. Lasse JaElevgruppen sjöng en sång i mö- cobson dirigerade dock sina trup- |
tets början innan Pastor Göran Der som det anstår en rutinerad
Carlsson väikomsthälsade samt in- teeper och när därtill den'liila tuledde. Mötesledningen övertogs se- ren
fanns med blev det seger. .
;$,,'åT'#'

Lennart Qvick. Efter Lars Falegård
som avflyttåt valdes Bo lvarsson.

Kvarstående et1'relseledamöter Ärne
Andersson och Giista Larsson. Till
revisorer omvaldes Georg A. Öhrnell
och llilding Våring. Arsavgiften fastställdes till 5 kr. Uppdrogs åt nu-

5 :::*l

i;;;i ;"-

varande ordf. och sekr. att söka
kommunalt anslag för nästa år.
Årsmötet beslöt göra en framställning till SJ om att bristfälligheter
på stationsgården repareras. Vidare
beslöts att utföra en del reparationsarbeten på lekplatsen.

dan av Ulla

Kinneveds skytte- och jaktvårttsföreningar
hade söntlagen den 10 mal sin tradi-

Johansson, Santlhem,
och för korta tal svarade Antje Rhe-

bergen. Holland, Inger Karlsson,
Bankeryd, och Inga-Lill Andersson,
Ägarp, omväxlande med kvintettoch duettsång. UIla Johslsson av-

#"!,t",iåå"1;;,","

form. Håkan och Lennart Anders-

i

ll F0TB0 t L
ll

son var kedjebäsr, ävgn om 9":_::: ll a valr,nNsÅs, Trädet
nare borde visats av banan i andra
halvlek för ett fult påhopp på en I lördagen den 30,'5 kl. 16.00.
slutarpsspelare. Bra i övrigt var |
^. VI
slutade den givande eftermiddags- bacXen Cöran Bartholdsson och måI- I uiv'
stunden. Koilekten till Missionssko'gi"#lä"ri#bJioär*i,t"" stu,,lF
lans ltökskassa blev 85 kr'

tionella vårfältskjutning i Axtorp,
Kinnarp. Sammanlagt 29 skyttar del-

I

j Slutarps

,T"i5:#åf
å;ff
I rrädets lF
ge'"äf:'ällJ:l
krrifterins kon L 2!1q-4!19ten
l--

KanKinnarp hevaka sin ställning
i femmans topp på typjag kväll?
lF har i de två senaste
fuII pott. På
fredag kväll har laget goda möjligheter att bevaka sin topposition
iIå Ltdköpings IF kommer på beKinlrårps

bortamatcherna tagit

sök. Ltilköpingslaget har en match

minilre spelail än

Kinnarpslaget
och hör till ile sex lag som har sex
poäng. Fröjereil och Kinnarp top-

Slutarps[öflust 3---0
Slutnrps besöl< pä Nortlvalla i Ved-

um ändade i ett kialt nederlas mecl
3 0 och från matchen som sDelerlos
på sönclaqskvÄjlen har Slutarps Iagledare Karl-Erik Lrinclin fölianrle
att berätta för FT-sport när vi fragar. hur det gick till:
Vedum ledde i halvlek med 2-0
och en tabbe i vårt försvar bäddade
för den första fullträffen, rnedan det
andra var så gott son ett självmåt.
Hemmalaget pressade emellertid den-

na period och var väl värda ledning
meu det var onödigt av oss att hjälpa
dem till detta.
Spelet i andla halvlek blev jämna-

re, men vi lyckades inte trots bra
tillfällen för bi. a. Håkan Karlstedt
och Thomas Pettersson att ändra på
siffrorna. Det blev

i stället

hemma3- {) på ert måI,
offslde.

laget som ökade till
som gjordes ur klar
Vedum var ett bra lae och blir säsjöförsvaret och stältt målvakten helt
Prohlemel hos oss är spelet p:i mjltfältet, som ävcn denna gång var
otillfredsställande. Rocer
Andersson
-jobbacle
och Håkan Karistedt
bra i

kedjan men fick ingei miifarligt uträttat. I försvaret och därmed laeet
gar de bästa betygen till Lasse Ja-

Kjell Karlstedt och Bengt
Flermansson, säger Lundin, sonr Ji-.rr
taiar om att den r.rppsi<jutna matchen från första omgången mot Friscocobson,

poikarna kommer att spoles på

Tångavallen instundande onsclag.

L'lf,'tn'

Geson

par med åfta, sedan följer Kål-

i

:

i

lantlsö meil sju och serlan som sagt
sex sexpoängslng. Det är alltså

jämnt så det förslår i tlenna

Till morgondagens match på Kinnemo mönstrar Kinnarp samma
besättning på sin ekuta som i segermatchen mot Sil, undantaget
dock för 12:e och 13:e man. Ny tolva blir Kjell AhI och ny 13:e
man Claes-Göran Göransson
- två tidigare A-spelare, som gör
comeback efter oina skador. Kinnarpslaget samlas kl. 18.

den

norra fyran. Den Jämnheten kommer såikert också att bestå serien
ut.

I Ltilköping spelar tre allsvenska
bantlyspelare från Villa, nämtigen
keiljans vänstersida Tore Skoglunil

och Göran "Fiskam', Johansson.
Från Villabanilyn kommer också
Sören öberg. Målet vaktas av
fngemar Andersson, som haft anbud från elithåll^ Titligare Etfsborgaren Hasse Anclersson ingår

i ett Lidköpingslag, som säkerligen gör ttllstäIlningen järnn
också

med Kinnarpspojkarna.
Kinnarp fick goil kritik för sin
insats mot Sil. Det var över huvuil
goda insatser och vi får hoppas
att Ulrlc, Roland, t'Blecka,, och Co
inte försätter mö;tigtreten att be-

h{!la5!a pqrtio4 i tabelens

Lagen på Kinnemo fredag

topp, ]

1. Stefan Johansson
2. Christer Claesson
3. Bengt Persson
11.

Bo Johansson

5. Anders Ek
6. Roland Moberg
7. Tord Torstensson
8. Conny Qvist
9. Ulric Gunnarsson

10. Bengt Georgsson
11. Gösta Eek
12. KjeU Ahl

13. Claes-Göran

Göransson

1. Ingemar Andersson

2,.Jan
3.
4.
5.
6.
7.
8.
g.
10.
11.
12.
13.

Apell

Bertil

..

Johansson

Håns Andersson
C. G. Larsson
Tore Skoglund
Jorma Thuuri
Hans Ståhl
Sören öberg

Lars Aronsson
Göran Johansson
Olof Tobi4s.gon ,:,;
Arne ögriiri

,Pcmarel L"Fa Cristotfnrsson; Dalsjiifors.

Linjedomare: Ingvar Roos, Stig Persson, båda FlolJy.

Det var inte
Förlust mot LidköPing

tr(innarps dug

0-2

Liilköpiug vann fredagskrällens tliv' 4-match på l{innerno med 2J}
här
efter 1-.{) i halvtid. Bollen mllatle elefinitivt inte I{innarps väg ilen
som
rnålchanser
många
så
missar
lag
ett
inte
ofta
är
det
hvällen och
hemmalaget gjorile tlen här gången. Första halvlek bortle hemrnalaget

haft en letlning på minst 2-3 mål men äntlå vil det gästerna som svaAo(f,'ro,
ratle lör halvlekens enda fullträff.

Andra Perioden inleddes också
starkt av Kinnarp men när laget

1

I

I

t

Aronsson framgångsrikast
Gästerna tog ledningen

genom Göran Fiskarn

tre måien gjordes av Kent

Bengtsson, Lollo Jansson och Tommy Fredriksson.

än hälften av de updsatta

FricoDoikarna- Annclund 2-7

5111q--911

10i

742714-770t
7 3 3 1 15- I 9i
7 41278*15 9l
631216-10 7i

!?\!1!-!1
7124 7--74 1l
4

0

Norra resen'serien

iF'K SltJvclc -l\{arieslads BOIS 4 -{
Falköping-Våmb 4-1
Skara-Tibro 1-4
TGIF-KinnårP 5*1
l,{ariestzttls BK-Götene 3-1

spelarna

till denna mateh. Svagt. ZolS-V7,

Grolanda-Vedum 2-2

6-0

överkant och detta stratfade sig. Bdst

i Kinnarp var Kent Bengtsson, Tommy Fredriksson och Roland Jånsson.
I Floby var Torgny Alström, Pierre

?9.

tongivande.

U ,-t ^
Malgi K: Tomai Westerberg. F:
Bernt Kalmutski,
En jänrn och mYcket .välsPeiad
match som Kinnarp avg.lorde tlll sln
för'tlel gtitotn att Tomas Westerbelg1
i den åndra halvlekett slog cn dircht frispark från 35 mt'ter rakt upp
i nättak;t ulan chans för FBK-ntå]'akten l)an Blissman. Det andla
Kinnarpstnalct tillkolll för övrigt på
Kinnarps tF-FalköPings

e/6,?o.
Kinnarp i en ny la{seger
Tredje omgången i lactävlan i
skeet blev en ny seger för I{inncrp som på he:nmrLli-'rn segrld4
med frrra duvor f öre Göteve, och
sl"rafface sig därmer1 ett fint utgåttqs-

fiir en

slutseger. Göteve kom-

ning, Vilske och Solberga.

I

l

l

Sätuna

bar halkat efter till en omöjlig sista o1ats.

Av iör:laqens tiusofemskott-.slryttar var Gö,ota Svensson och Ber:Iqt
Åkesson, Kinnarp, neh Lars Äire
GÄrånsson, Göteve. häst meC tjrttoSr.'ärd, Fnl-

tre träff vardera. Bernt

1-.ings lerduvebana lördag 6/6

i fjol var ett av distriktets bästa I'nl!:öDing
ungdomsföreningar hade vi väntat Vilske
oss mer sv, men intresset för fotbol- Solberga
len har tydiigen gått ngr även diir, Såituna
ty enligt iagledaren så,kom inte mer

Edsvära-Larv 2-1

Sliövde AII( -lFK Tidaholm

straffar avgjorde tili sin fördel. Flobyför'svaret spelade m.a.o. hårt i

Josefsson och Xlikael Johansson de

I Stenstorps lag kan ingen framhållas framför den andre. Alla var Kinnarp
lika bra, eller dåliga. Stenstorp som Göteve

8

6006 6-17

spelmiissigt setl jämn historia

l<öning, vann tioslrctten mqd en tio
Peter träff oeh en nia. Giiran Frinll. Vilstre var ke. sköt i fö':sta omo. en tia men
bäst i Kinnarp men ingen skall där- lvckades inte i andra omgången
för känna sig giömd för alla gjorde så hra.
vad på dem ankom. De resterande
Nästa skiutning blir på ! allto-

Trädet-SlutarP 0-3

Larv

Johansson,

Jansson 4 mål vardera. Dessa

Elmer-I(ilske Kleva 6-1

Edsvära

En

sonr Kinnarp genom mål på två

måI, Tomas Westerberg och

BOIS
BK
LidköDine
Kinnai'pI{ållancisö
IFKTidaholm
sil
Vinninsa
Trolmeä
Karlsborg
Div. VI FlttbYgruPPen

Friscopojharna
Ännelund
Trädet
V. Kleva

kael

återstrir. Om trediellatsen är cl,et om
möjligt ännu hårdare mellen Frlkö-

Hur överlägsna Kinnarp var kan
väl bäst beskrivas genom att omtala
att Kinnarps måh'akt Christer Andersson endast fick röra bollen 2
gånger på hela matchen, den ena av
dessa gånger var spelet avblåst.
De i Kinnarps lag som främst ordnade storsegern var Tory Persson 6

732212-7 I
7 3 2 2 10- 6 8
732214-11 I
6321 8-6 8
7 32213-13 8
7232 9-7 7
?313 8-14 7
7223 8-10 6
7223 7-12 6
713314-13 5
6033 9-21 3

?50222-10

Tel.05l5i33l

Rolaud

Jansson, Tomas Westerberg. F-; Mi-

per, bäddsoffor, tak- och
golvarmaturer, mattor.

läge

resultatet var 11--0.

Div, rv Västetgötlantl Norra
Kinnarp--LidköPing 0-2

7

ry:,
Kinnarps IF-Floby IF 3-l
Målg.; It: I{ent Bengtsson,
_c=:qlqpp

mer med atl säkerhet att försöka
ln
nå d.e tre tävlinearna som åtcrstå: straffsult'k som samme lnan slog
ätt än,tra nå dettä. Det är för dessa Matchäns enda spelmäl stod säledes
två laq de svåraste banorna som IIIIK för och detla i andra halvlek.

ten Ingemar Andersson samt backar-

Elmer
Grolanda
Vedum

36:e mln'

Johansson'

fersson, Dalsjöfors.

Lidköping höll bollen suveränt På
rnittfältet men var inte så farliga offensivt. Bra i försvaret var målvak-

srutarp

i

Bra domare var Lars Erik Christof-

månsa missade målchanser.

Maiiestads
Mariestads

a
a
I

Flans Ståh].

Kiell Ahl dock utan att kunna uträtta något Positivt. I kedjan var
Blecka Georgsson den bäste trots

732218-1.0

_-

Lars Grrstafssons
Möbelaffär, Slutarp
a Allt i möbler och soffgrup-

Slutresuitatet fastställdes på straffspark i ?8:e min. och exekutor var

mittfältet det brast i hemmalaget.
Båcle Roland Moberg och ConnY
Qvist jobbade bra men fick inget ut
av sitt slit. Bäst var faktiskt Tord
Torstensson men han blev kuriöst
nog utbytt i andra halvlek. In kom

Vinninga-Hjo 1-3
Tidaholm-Sil 1-{
Mariestads BOIS-Fröjered 1--{
Kåtlantlsö-Mariestads BK 0-2
Trolmen--Karlstrorg 6-2

Sn dol köper för dyrt
andra köper från

na Jan APell och C. G. Larsson. I
kedjan var Hans Ståhl och Lars

trots goda chanser inte kunde avslu- |
ta resignerade grabbarna och sista
clelen av halvieken gick helt till gäs- |
terna. Stefan Johansson i Kinnarps- |
målet kan inte lastas för nederlaget I
och fyrbackslinjen Christer Claesson
Persson-Bo Johans'son-An-,
-Bengt
ders Ek var ramstark. Det var På

Hio
Ftöiererl

o
I

;
I

?51131-711
?51119-611
TGIF
?50231-810i
Srå"OuerX
650125-810
Cöi"tt"
? 40 3 10-18 8l
nlr.l".tro. ex
730411,-19 9l
IFI{ Skövde
t t !+ LL*at o
IFK Tidahoim
IFK'Iidahoim
inariestadseOrs 6114 8-18 32
6105 &*18
Skara
6024 g-24 2
VAInD
?016 6j37 1
Kinnarp
Frlr(öping
Tibro

I

Nedan till höger: Sixten Bengts_
son, Skör'de, ålias Västgöta_Bengts-

Tabellen
3
3
5
3

134 =
L?0 124 =
125 --1?0 =
102 =

il93
t83
262
-1q0

3tj0
335

tr solr val. uppSkattåi

underhållande

gåst vid Iiöpnrännens torgfest

på

kvälien. lIär samntarrträffar. f.d.
$lutalpsrtragistern nrec.l vånner och
öekanta från Slutarpstiden: köpman
Evert Sanclen mecl maka.

2/6_)O,

I

I

Slutat'p slog
ineffektiat '?o'
Trtidet. 3;0

P{akrtnd, fwr

zlb

!'röliincls nyvaltla bibliotehskom-

rnitl.ä, beståiende av Maj Larsson'
I-luttra, Malgit Ändelsson, Österberg'

Slutarps IF stärkte På lördagseftermidttagen sin topposition i div
Vt Flobygruppen gonorn seeer Pa

Kinnalp, Fritz l,atrtlin,
Ee

och Lena Öhrnell, Kiltrar'p, har häl'lit sitt första sammantr'äcle med Maj
Lalsson sotn samntanltailande.
Til1 ordf. i bibliotekskommitt6n
vatdes l,'Iargit Anclersson och v. ordf'

ineffektivitet präglatle hemrnal+gets
attacker mot Slutarpsburen. Laget

hade dock ett Par goda retluce-

blcrr Fritz Landin.

ringsmöjligheter - en boll i ena
stolpen och en boll som slo51s uu-

reclningen av bibliolukslokalen

Slutarps Thomas Pettelsson försöker att spela över Trädetförsvaret.

tården.

ett var mittenförsvalets Alf

ACams-

son. Han tvingades dock utgå

i mit-

ten av andra halvlek på grund

av

skada. Samma öde drabbade Yttern
Bengt Andersson, villren lämnade in

i paus, Ersättare blev Leif
H-O Gustafsson.
Som helhet spelade alltså Slut-

skorna

arpsförsvaret bra framför Lasse Jacobson, Offensive backen Lennart
Pettersson får en extra blomma den
gången.

På mittfältet hade Slutarp den här
gången placerat Kjell Karlstedt och
han var också den mest framgångsrike där. I kedjan, som väl trots de

tre målen, inte var helt lyckad fär

Thomas Pettersson hållas som den
genomgående bäste.

Trädet verkade ha en bättre besättning på sitt lag nu än tidigare.
Framför allt fäste jag mig vid Lars
Johansson, som var den som skaPade kedjans farligheter. Även Ola Turesson var lyekad. Lennart Ragnars-

1änsbibliotekarien Bengt Stenllerg,

$tor lopprnarEemad

Skara, angående sökanCe av stats-

bidrag för

anordnas i

ställning och infordrade offert på
lämpliga möbler, hyllor m.m. för biblioteket.

förnuöEsparkenn $lutarp
lörilagen tlen 6 juni kl.

Lopprn:rrknad
Loppmarl<nad anorclnas

11.00

SÄSOM BOKHYLLOR, SKÅP och -qIIOLBÄNKAR.

massor av nya barnkläder, även tröjor och'sockar
barn som äldre.
Nya plastmattor och dukar.

för

att

göra.

Båsse

SLUTARP
Söndag 14.30 Sönitagsskolans
Sommarf est i Järnvägsparkön.
Meclv. av ALGOT KARLSSON'
banren och länarna. Servering.
Alla välkomna!
Missionsf örsaml.

*t6-N,

oeh -slutarps IF.

SLUTARPS IF

Vid Loppmarknad
i $lutarp
lördagen den 6 juni
vis,as

ett flertal

märken

och typer av

TANGAVALLEN

MOTORGR}[S.
KLIPPARE

Frettag kl. 19
Seriefina.l

Elmer A-SlutarP A

Thomäs, som nickade en Bcngt Andersson-boll i nät. Slutresultatet 30 tastställdes efter 8 min spel av
andra halvlek och den fullträffen får

sett bara för rnål och avspark. Tur
att han inte hatlc med griniga fot-

rangiir är Slutarps samhällsförening

såväl

Tombolor och servering.

genom

Järnvägs-

det är'en tombolor och servering. Ar-

Möbler, husgeråd, kyiskåp m.m. FABRIKSNYA I{ÖBLER

SLUTARPS SAMHÄLLSFÖRI]NING

i

parken i Slutarp på lördag. Förutom
törsäl.jning av allehanda varor blir

Fyndplatsen för saker av allehanda slag.

Ledningsmål för Slutarp kom efter tolv min spel genotn Håkan Kallstedt, som frispelades av Thomas
Pettersson och i närltamp med Trädetförsvaret fick bollen i mål. 34

siste på bollen.
Domaren Kåre Sture Marbäck, lät
det mesta Dassera och blåste i stort

besök

på AB Kinnarps Kontorsmöblers ut-

gläcljeämnena denna dag.

låsras på Trädetmilvaktnn Rengt
Berger, som "var ute och reste" i
onödan. Thomas Pe och Håkan K,
såg chansen med Håkån som den

biblioteksutrustningen.

Kommitt6n gjorde också ett

sons backinsats hörde också tlll

{ för Slutarn

lokalen.

Orclf. flek i uppdrag att kontakta

Svensson och

bollsspelare

den

B.rggnaclsnämndens ordf.

och visaile ritningar över

Slutarps försvar uppträdde mer sta-

2-

i

uncler upDförande varande bygde-

Elof Rehn, Slr.rtarp, ga'.' upplysningar

bilt än hemmalagets. Slitvarg nummer

min gav

valdes

munaifulhnåil<tiges skrivelse om ]tommittöns uppgifter i såmband med in-

försvarai'ei Gästerna hdrld''också ett
oar rasa4de tina tillfällen, att ö}ia

sig nöjil metl,

Till sekr.

Lena Öhrnell, med Bengt Vård6n
sorn ersättare. Ordf. föredrog kom-

dan på mållinjen av en Sltt:rrPs-

tre fulltriif farna får lnget i alla fall känna

Bir-

qit Gustafsson, Skan:cn, Ilr'si're;re'
Ulri* Eriksscn, Sandhem' Böistig'

tillställning, där Träilet i spel i
stort höll jämnt med gästerna, men

målskörtlen, men de

Brismene,

ngt \rår'ti6n, Vårkumla, \largot

Petigrssorl, Flailagå^r'len, Slutarp'

Vallensris i Trädet mot hernrneiaget metl 3..-0 efter 2-{) i Paus. Den
triumfen kom efter en ganslia tam

här

'!4"

bgblio{,ek,

$amuelssons
Tel. 33119

Frökind
Kättilstorps lK-Slutarps IIr t{l
Måle.; Christer Johansson.
Sini första poäng i.. B;juniorserie'n
g;;; ti.i;;; tog*I{ättilstorP i. rnöIet med SlutarP som tidigare I vår

redan ordnat sina första. Matchen
var heia tiden mYcket jämn och det
var en ren tlufäItighet att Christer

Johansson kunde av-göra när det böriade närma sig slutet av matchen'
bäst i hemmalåget var Göratr Jonsson. Christer Jbhansson och Håns
Helander, medan Siutarp hade sina

två bästå i Robert

Johansson och

Sture Luudön,
Tabellen;

Kinnarps IF
Fioby IF
Kättilstorps IK
Grolanda IF
Slutarps IF
Folkabo IK

3 0 l]1tl*2 6l
32109-3 5l
31023-4 tl;l
3A-2t44
37023-T tl
30122-9 ;l-l
.3

Komrnuna'lfullmäkti ge
sarnm'a.nträder i Centralsko'

lan, Kinnarrp, mårdagen
15 juni 1970.

tleu

OrtlJöranilen.

Reseruera

LÖRDAGEN DB]IS 2? J,UNI I'ÖR DEN STORA

LOPPMARKi\ADEI{ På Kinnemo
KINNARP, där Ni kan gör'a lllassor av fynd
Kinrrarps

lF

6(t'- tu

"

i Kinnarp ?h,-fu'
I morgon, onsdag kväII, startar en
två veckors tältmötesserie i Kinnarps samhäIle. Tältet kommer att
stå på tomten intill Frökindsgården.
Möten kommer att hållas onsdag,
Tältmöten

i Frölcinds lqommdn redovisar

FOTB0t!,

ett överslcott på L44.L56 kr

Brulisvallen, Fröjered
Iördag den 6 6 kl. 17.00

De av Irrökinds kommunalkontor
framlagda räkenskaperna för år 1969

Fröjereds lF-

1.000, Kommunalnämnd

och

torsdag, lördag och söndag kvällar.
Medverkande i första mötet är pastor Algot Karlsson, Göran Carlsson
och sångare från Äsarp. På torsdag

kom-

munalkontorets personal 4L,126:j4,
visar följande inlromster och utgif- administration 15.883:11, hyror, städter uncler året. Kommunaifullmäk- ning och elavgifter 2.856:84. Brandtiges personal 3.000 kr, administra- försvarets personal, administration,
tion 8.676:14 Revisionen kostade 1.200 brandsläckningskostnader, vattenoch avgiften till kommunförbundet fyilning av branddammar, ersättningar enl. släckningsavtal har kos-

Kinnarps lF

tat

talar och sjunger pastor

ta veckan.

I tältet kommer också att

39.ä2:13. Hyresfastigheterna kos-

derhåll 11.728:38, avstyckningskostnader 4.392 kr och i hyror hade influtit 19.664 kr. Kommunala bostadstillägg hade utbetalats med 4.800 kr,
tomtmarkssubventioner 300, pensionärsbostadsbidrag 5.028:75. Statsbi-

LöRDAG och SöNDAG kl. 19.80 ALGOT KARLSSON
Göran Carlsson och sångare fr. Åsarp.
ONSDAG 19.30 REIDAR JAHNSEN, Carlsson och
Åsarps-trion (Juniorerna särskitt inbjudna).
TORSDAG 19.30 Jahnsen, Carlsson m. fl.

drag till

hållas

speciella möten för flickor och pojkar. De ledes av Algot Karlsson och
hålles torsdag, fredag och lördag på

tade i elström, vatten och renhållning 1.068:02, försäkringar 745, un-

Missionstältet, Kinnarp

Reidar

Jahnsen. Algot Karlsson och Göran
Carlsson är med varje möte den förs-

sgna eftermiddaBen.

pensioDärsbostadsbidragen

uppgick till 1.050 och statsbidrag tili slamtömning m. m. 3.540, bidrag till
enskilda va-anläggningar 8.010:&3 o'
kommunala bostadstillägget 2.400.

åv avstjälpningsplatsen
Vägar, gator och parker kostpde underhåll
4.036:36 kr. I sophämtningsavgifter
i administration 1.420:64 kr, utred- har
inkommit' 5.437:67 kr oeh slamlrrlrBar
ningar 1,414\L,
2.257:'lL, planeringsarbeten
Itranulrrl5sal uet€rl
i
| 4.2ÅL:22 och servisbetäcknins 2.926:74 tömningsavgifter 890. Hirndskatt har
med 4.340 kr.
kr. Eidrag till vägbelysning 28.141:74 influtit
Slutarp ltck däng
Personaiförsäkringar har kostat
FRöKIND
Detvåpoängsomstodpåspellll^*1.-t-.tillsport-ochfriluftsliv
50.750 och avskrivningar 53.545. Rän-serie-linal
på Tåirgavälten 2.928:60. Vatten- och avloppsverkets ta
Kommunalfullmäktige
frettagens
på upplånade medel har uPPgått
togs av gästande Elmer som med en underhåll m. m. har kostat 42,726:69 till ?3.007 kr och influtna räntor på
sammanträder i Centralsko- klar 4-l-seger gick upp till serie- kr samt igenläggning av avloppsdioch utlånade medel har upplan, Kinnarp, måndagen &n ledning. Resultatet var rättvist och ken 8.bg0:66 1r. I vattenavgifter har likvida
gått till 97.135:40 kr.
om
kunde
blivit
större
q3l
Fätbyg<leus
33.8J9:58 iir. Till
läil.}l15 juni 1970 kI. 19.00.
Bätt- inftutjt
I ailmän kommunalskatt. och skatny4tiat flera upplagda tillfållen.
,f.rUJ*""ä har utbetalats 4b4.841 kr teutjämningsbidrag
har' influtit
prestation
prestatlon
i
I
Dassre
re
och
snabtrhet
snabbhet
Ordföranden
ninsarna kännetecknade äi;;tiö.J. ::l.tll1 fl*kurskommitt6n 3'535:38'
1.635.571 kr. De förvaltade fonderna
2.150:20
har"
har
kostat
N5'kterhet*lå19:"
Ni'kterhetsvården
gick
till frar*-iäsr-äåiiiä
frar*-iåsröAnl"ä
Cåri"i"r
uppgår till 79.953:77 kr, fastigheter
med 2--{ effer det att hb Leif AnI kr med statsbidrag på 1.166. Social- o. anläggningar 1.909.508:82 kr, skatdersson gjort första målet efter tolv hjälpens personal kostade 2.400 kr,
kr. allminuters spel. En kvart senare blev administration 4.T05:30, vårdavgifter teregleringsfonden 312.008:1553?.393:08
det så 2--{ och nu var det Per-A.rne m. m. 39.n6:1S, andel i folkpension männa investeringsfonden
kr. överskottet för 1969 upptages till
Johansson som drev förbi ett tjlla?.01?:b0 o. kontantunderstöd 21.1?2:46.
stående hemmaförsvar och överlistaI statsbidrag och övriga ersättningar 144.156:50 kr
de mål-Jacob.
Kinneveds kyrka
har,erhållit.75'589:85kr'
slutarp inredde andra perioden Åldringsvården har haft
h
utgift för Sönilagsskolfest i SlutarP
par
tni, ,
rnied ett
chanser ocn
ocfr iåru
o"ft
iI b:e
Ore mrmed
ettbar
nar brå
bra
ora cnanser
Söndag [r,1. 11.00 Bam- osh fu, meo
där
Tomas I i personal med 320.476 kr, matvaror,
nuten
fiök
man
en
hörna,
har missionsmiljegudstjiinst. Utdelning av Pettersson nickade in 1*2. Detta gav I förbrukning m. m. 96.678:24, admi- Söndag eftermiddag
försanrlingens söndagsskoia sommar'
poäng
Barnens Birbel. J,a;hnsen ooh ett visst hopp om
men even- I i nistration 6.?07:48, hårvård 398:10 kr, fest i Järnvägsparken. Det blir medtuella funderingar i den vägen tog ll flito"nnr.. läkarvård m. m. 32.4b6:?8 verkan
Gullberg. Sång av juniorer.
av pastor Algot Karlsson, barro"r"ar.ringar 1.014 kr. Som in- nen och lärarna smt Göran Carls:t:t"tT-:i1"t"Lff,11"^"
llo"r'
Vårkurnla kyrka kl. 9.00.
ne Johånsson drrbblaoe 9,:
stg l9l'*-ll;
rrt ocn
I
I
"ii i:1:"^^ upptages .. .kostersättningar
en bakåtpassning
till vy I| |I xomst
serverade en
bakåtpassni"? ilif
-uvPLaEc' 'rv'!srna!Lr',6qr son. Servering är arordnad.
Börstigs k;'rka I&1. 9.00.
Åke Johansson och .iärmeå:-va"
ll 12.354:m kr och ersättningar fdr vård
Axtorp k[. 19.30.
"taft"Underhåll av Frökinds- Naturstig i Vårkumla
204.451:?6.
ninsen 1-3. I 42:a minuten kom så ll
1-4 och det var cf. Anders Jansson, | | gården 11.297i71 kr för fastigheten
Cp- och CKF-avdelningarna anVar'mt villl<omnat
som med en nick vid hörna placerade I I och för inventarierna 13.817:81 kr. ordnar i morgorr, söndag, en naturboilen in till ena stolpen.
stig med start vid Stommen'
l l f"an personalen har hyror inkomPastorsiinibetet
Elmer vår ett bra lag och deras ll mit med 2.290:08 kr. Follpensioner
planens
domineralde
var
spelare
och
ll ocn kommunalt bostadstillägg 100.g12 iVlissionsliiltet, Iiinnarp
hemrrjärpen-iar koslI3lil""-.,T:l:AT:
{?Xil'1"1-11:,lt
llil:-;";sociaia
Tältmötena i KinnarP slutade På
llunga, vilKen var
sJalen
I
anrailet,
.-, sa'ns:87
*^r 2t'706:73
or 7^c,?, kr
r-- ii er.,y
kr med
""
onsdagen och fortsatte på torsdagen
Yälbesiikt somrlarlest i Slutarp
ii"å-"r" o"x"å -rv 'Ätt i";;;;åii lllltut
A"ä;;;;il1 i |ll| sättningar och statsbidrag'
under stor tillslutning. I helgen hålsa..rt
sa..,t på mittfältet'Leif Andersson,
T n1-vcket skönt vri<ier och i \'åcL'er
försvaret
Göran
Andersso!. I Bldrae till föreningar m. m. har les möten lördag och söntlag. Pastor
bakre
nil jd höll Siutarps mi$sionsfdrsant'
Backarna var däremot osäkra
osäkr-a och I uteått
kr. ttälsovårds- Algot Karlsson talar i båda mötena.
mert 60.604 kr.
utgått merl
F-3^*"1"*".^Y11-d-i::r^*^
lirrg sin söndagssholtest i Järtvägs-. även
målvakten verkade passiv.
haft utgift för perso- Irör sång ocb musik. svarar i kväll
I ;å?;;"; ;r
parken. Slulalp. på söndagsefterntidSlutarpselvan verkade ihåIig och I nal med 2.b00 kr, förbrukning 1?g:g?, IVlarianne Foll{esson och Bernt Svensdageu. Irlcdr-erl<antle vicl den r'älbehade inte mycket at_t sätta em.ot .de . I administration 2.330:19, kontrorier o. son samt söndag kväll sångare från
sökta saullingel) vål pastor Älgot
?.e44:80, Äsarps missionsförmmling.
sophämlning 7.e43:80'
avt' 4$4:72, sophämtnine
:"libbf:"
F?:t"i11'*r--å'b:""k'*:lT Ilåv1.--+s+'rz,
Karlssonsan'rt söndagsskolbarneu.
;ä"'äT åil""iää#,#'äXii"ääåä
"O.
som
höll
sin
standarä,
Iilermansson
T
Fester: började nrcrd sången
store Gud uär jag cletr r'ärlcl bcsliå-r Mittfältsspetet var scm vanligt föga
det
ingen
i
kedjan
var
lyckat
och
I
dar". Folke Pe.ttersson välkomsthälpåtalacle taiaren det felåkti8ä
ocn xnappasi
----*- iråräää dikan
saclc ocir inlednin$stalade utifrån som lyckades
lrttrvck€t "var och eu lrlir- *Sl.c .lra
ga"g.
ä""ti"
ääär.ai.i
1VIau. 7: 24-N. Irä flicknr sjöng
jämtörelsÖ rned Eibelns
Domare var Kjell-Åke Magnus- I sin t*o'' i
några sångvet'ser ocil sedan sjöng
gott
bttdskap'
med
dömde
vilken
Skövde,
I
alla barneu unclel Ulla Larssons lerl- son,

VäIkommen!

ek-tu.

l

_

:

i
i

i
i

I

i

I

I

I
I

|

ning" Därefter läste Roe'Marie iug.

dil<t.
Med hjälp av stora r"ac_kra fårg-

varssoll en

I

i

I

i

den senåro avglutade nred kort tål
och biiu.

1lh-w

;;*;.

:"::,,

|

*i:$*trå:T;"r*ä*t_,,i*x,

]

pianscher berättacle Älg6t Kallsson i
för nrycliet intressetacle åhörare i alla
åldrar onr Jesu liktrelse om den fltir!:racle soriort. Han redogjorde ochså i
klalt för likrrelsens ntetritrg vad gäl- |
Itrr nännisl<or idag. Före servetings- i
pausen sjöng Ulla Larseon ännu någ'

la surå sårrger med bårnen. 1 festens
senare rlel sjöng Algot l{arlsson ocb
Göran Carlsson en du€ttsång vareftet

;ö;

I iili:Xå

äHl :'li[lT,:il ;J'ul""i,lil;

TäItnrötena i Kinnarp fortsätter
ll talar"n e1 bild av.en sådan nränni'
sÖnr FrälUtrrler den gåtrgna helgen hölls två 1l skas instätlning till .Jesus.

välbesölita möteu i tootiont*iftut i I taren och den av nåd frälste s-vnda'
Kinnalp. I båda möten" årå,i. ri"- | rerr' För sång i detta.möte svarade €11
vucltalalen

tor Algdt

i

förstå mötesveckan,
Kar:l,1son, Göt;il;;.
-

p"t';å,1| st'tl'l

sångåre fr'ån Äsarp'

foti$ätter onsdas och
. y:lyelien
Då predikar pastor

olika sångare sjötrg.
fl lorsllag -kvällar'
På sörräagskväIå sjöns }Iat'iartne il Reiaar Jahrsen oclr Gölan Carlsson

Folkesson, Äsar'p, och Bdrnt Sveusson,
-iiåt* ]]

Broaryd, flerå cluettsanJ"t"

mötesledare' Åsarps'trion siunger
i onsdager:s möte' TÖredag

octr spelar
l]

Er

Bengt Nilson, .Slutarp,

med

wau siunger andla sångare från maha,Anna Sflnq {öald Nicklason,
Naum, Vartr;
4l6-aJ
trån silteln.-i ;;ttl;;: Jl at"p
(Sotol Kocks Fbto, Vara),.

Svensson svatacle o"r.sa i-Oi'r.rrå-ti.tii ll

inledninssoml

är

.v
Frökind föreslå,s irträtta
triomnruruul fiirdtiiin-sf ai6'N'

q[64a

Loppmurknuden

-

eru

fulltrtiff

frökinds kommuualnänintl har hållit sarumanträde. Ärendet onr utav r.a-leilningar öster om Kinnarps jiimr'ägsstation hade av

?ryggnad

tjll komnrunalnäurnelen för vissa förtf'dligantlen. Nänrrden fastslogs nu, att de fastigheter som koumer att anslutas till ra-nätet blir sex bostadsfastigheler, Bröderna Karlsson Plastinclusfri och Kinnemo iilro{lsplåts. Tlll områitet hör dessutou 13 äunu
obetrlggda tomter. Kournullens nettokostnad i nuvarande prisläge skulle
fullmäktige återrenritterats

btl

86.910

lrr.

'fi11 kommuualkontoret ilrhorumsir tion norr onr K-nnarp, Aärfotater
.rrsökårl f-r-ån Dagcuatt fabriker j Iämpade för posten kunde inrättas,

1

I

r

*@..påvlsstl

i

tnnrtornråde kuudr:

-lirrmnrunah:ämnden beslutade återtruvaraude läge r'4)nliftera årendöt till byggnadsnämn.

den for

e;i tillsiyrkas. Beslutades att meddela
fr.rlluräktige aft l<ommunålnämnden;
inlopat fastigheten F"åstarp, Hulegår-

utredling"

|

j

t

Rommunal färaltiänst

Fr'ån Socialnämnden förelfu {ram'
?:1{J på exekutiv auhtiot: i }IarjeEtad för 98.000 kr', varav 1?.0tj0 kr I sGllning om ait få införa kourntunal
rllagfs kontå11t, sanrt att fullmäktige I färdtjänst för håndikappåde oclr
llått^ gorlkEiitrra iropct. och ge nåntn-' kostnaderna fcir att organisefa och
rlen

clr:u

i

uppdrag atf

i

forfsåttuingen be- påbörja denna verksanlhet hsde be-

i
vaka homnrunens ekor:onriska itt- i råknats till 1.000 lrr. Konruruualndurnden [illstyrlrer fran:ståilningen iros
tresserr i fråga.
i

T,ol<alblgqnod:rkornrnjttert hade gjort

fulirDriktjge.

I

framställning om ett anslag på 52.000 | !"r'än ägaren till fastigltetett Siutrlrr tör tächande av kostnader för rrp 10:1 föielirg erirjudander till kom-

upprättande av entreprenadshandling- | rnurren att höpa dentra fastigiret. Dett
ar oeh hontrakt för den under upp- | är för närvarande utlagd sotn parl<
föranrlo varande sanrlingslokaletr,l av Slutat'ps samhäilslör'eni11g. solll
sarxt 3tl.iruu kr för inköp av inven- också svarar för skötseltt äv dens'1111I

I

terief till

densamrna. Fraustälhring-

eu tillstyrktes
Tre arrsökningar

nla. Iiomnlunålnamndelr ue$rLrrdurernittera årerdet till byggnadsnritun-

den för utredning.
åldringsbo!'öredrogs den tillsatta bjbliotthsstadsfijrbättrlngslårr förelåg. Kommunulnämnden uppdrog åt den tidigare hommitt6ns råppor-t årrgående inköp

ollr

valtla kornmittön att undersöka

de

.

av inventarier för biblioteliet. Kinrr-

inliomna arrsökningarna. samt att ut- arps l{ontorsmöbler hade lanrnat

en

letla on irrte behov föreligger hos offert på samtliga inventnrit:r för Qtt
flela irensionårer onl förbättring av. belopp ar' ?.580 kr n]ed ert råbätt
på ä ploc.

delas bostäder,

I,lrågan enr stätsbidras. er'. är"etr

!ililtelseu fri.ikintl-c I{1'resbo- innevarande år, sliulle

fiir

utreclås.

tt.lsens Iegi. I{omrnunahräurrrderr fö-

lcslår" tullnräktige att

godkänna

iirrellåtelseu. Kommunalnämnden be'
slutacle att )'nslutrringsa,r'gi|t för vatten och avlopp fi:ir Kinriarps !'abrilrs-

skall vala 1.0011 kr'.
i\'ltimnrlen föreslår f ullmäl<tige att
1109 år's ör.erslrntt på dliftsbutlgeten
tteclqr'lag

lir

upptages soln inkornst i
19i1 rils budget samt att kapitalbudsetells övcrskott.16.085i 50 kv örrerftu'es till a.llmänua irrvesteringsfon14-1.156:50

den,

nrrrrralnärnnden beslutade övellämna

Stifteiser l'rökinds Hyresbostäders
iroksiut tör 196t1 l.ill fullnräktiee i fölr:liggandc sliiclr.
I

)iå l.resl<ed

ei elhållits frårr

låns-

sllnh.rännden beträffande lronrrnunens

rätt att försälja lärarbostädetna 3
och 4 beslutade nämncten i avvaktan

på detta bordlägga årendel. Slutarps
ekonomiska föreniug för el-distrib.
hade gjolt framställning orn a.tt få
uppföra err transforntatorstation på
Slutarlr, öcleg. Franrställuingeu bi1r)ils 1lnd,:,l vissa förutsätttrilgat.
.llygguadsnämudens frrrnlställning
lrn ett belopp på 1'5.1[0 lir för gatual"beten tiilstyrktes. f.il)0 kr är
or.erskott från tidigale anslag. Postrnästaren i Falköping irade vänt sig
till byggnadsnämnden med föffrå,
gan om kommunen planerår byggna-

i

Järnvägs-

trll rr3,s möbler. De två
* Slutarps IF och Samhällsföreningen
efter clasens
- hunde
siut r'äkna de stora
slautarna.
gaurla böcker
arLangörerna

Dc. ånu
B.GRUPP T: EI{A-TO att inlromsterna blivit avsevär't större
t'olkabo lK-Kinnarps If &-3
än någorr r'ågat hoppats på. Cifka
Målg.: Tony Persson, Peter Janssot!, var sanr:elligen inga dåliga saker som 6000 irlonor
att dela oål
Roland Jansson
Kinnarp fortsätter sin segerrad or:h aul<tionerades ut, Där fann$ allt från

det är ingen då1ig prestation att efter 4 omgångar vara obeseglat i en

derbyserie som B-gmpp I. Follrabo
är enda laget som bor utanför regionen men"dessa hade inte heller något att sätta emot Kinnarps välväxta
lag. Bäst. hos hemmalaget Dan Helli målet Per-Olof Gustavsson och
Kurt Ändersson. Kinnarpslaget dominerades av Tony Persson och Kent
berg

Benetsson.

Grol,anda

l"rågarr om inrättaude a.v etr sl<rrvbiträdestjänst på heltid för konrmunalkontoret sl<ulle utretlas av den
konimittd sonr f.n. utarbetale iustruktion för' kommunalteknikern. Kotn-

Lonlagens loppmat'knad

granskar en. dyrgrip,

parken i Slutarp blev en fulltriiff.
lvll"cket folli hade r.edan tidigt på
f örmiddagen samlats kring ståndspersonerlra och vid 11-snåret blev det
ordentiig r.ush på för*åljrriugen. Det

shidcr

hade be-clutat heutstdlla att fuilnrälitige nråtte goclliänna överlåtelsetr
ar' 8 ergliahem sonr uppför'ts i stif-

Fr-u Sanddn och herr Mikkola

JUBILEUMS.JAKTSTIG
anordnas i l{iunarp söndagen derr 14 juni, Änmå1åu
lerduvebauan ki, $l*13^ Har- oeh ierduvebana.

Perrningpriser.

Kinner,eds Jaktr år.{lsföreuing,

lF-Kättilstolps IK 3-{

[Iålg.: I. Mann

3

Matchen präglades av ett markant
Grolanclaövertag men Kättiistorp var

inte ofarligå i sina kontringar

och

hade inte Grolandamålvakten L. Pettersson varit så på sin vakt kunde

LöSPRESS

ringsmål för gästerna.

John Deere C 410, fabriksnya
säljes till specialpris under
juni och juli månad.

Fransson och Jan Johansson.

Slutarp. Tel. 332 62, 33292

det lätt ha inneburit ett reduceI Grolanda var
Lennart Haverstal, I Mann och K.
Karlsson de bästa, medan samma betyg i Kättiistorp går till Håkan

AB tsil & Motor.

Slutarps IF-Floby IF 1--6
Nlalg.:

S: Leif Ekblom

F:

Jir-rn Josefsson 2, Roy Eriksson,

Tomas Palmkvist, Torbjörn Pettersson, Anders Lindman

Floby förde matchen från början
till slut och detta berodrle mest på
att spelarna var Slutarp framför allt
fysikt överiägsna. Rättvis Flobyseger som medför att man nu skuggar
Kinnarp i serietoppen. Bra i Slutarp Jonny Karlstedt och Arne Ekblom och i Floby Jinn Josefsson och
Draean l\Iiklc.

Tabellen:

Kinnarps IF

Floby IF

_

Grolanda IF
Kättilstorps IK
Slutarps IF
Folkabo IK

4
3
1
1

0

0 0 13-2 8
1 0 15:4'
2 7 7-6 4
0 3 3-7 t
0 3 4-13 ,
1 3 2*\2 I
a

vid

|ulrtc högg som en, k*hru i
Gjord,e tre

Fröjerecl qb-x
Kir&m$,rp 1-$-uunn

m&tr,

mesta laget om man ser till spel, men ur Kinnarpssyn naturligtvis välkornmet. Ulric Gunnarsson hade sin stota dag
i r'äg en raal sl(ott och blev nu tremålsskytt. För
-de fräste
två resterando fullträffarna stoil Christer Ctraes"son

Kinnarps IF gjortle en allcleles briljant insats i lörclagens
div. IV-möte på Bruksvallen i Fröjered. DIetl 5-0 besegrades hemmalaget efter en dratrbning som sett ur Kinnarpssynpunkt måsto gå till historien som en av de allra frärnsta.

en allrounclkunnig Åsarpsspelare, som efter uppmärksammab?-4'
placerats
dan
i
anfallet
\
de baclrinsatser nu åter
lil<nande formation som ställcles på benen.

Lagspolet klaffa<Ie perfekt och varje liton kugge passaile in
det
i maskineriet. Jag är inte ensarn onr tle s5'npunkterna
var flera på Bmksvallen som öste beröm över det l{innarpslag som mönstrades i denna drabhning. 5-0 l<anslie var i
Fröjered "trampade vatten" och att
laget hacle ett par reserver är inte
hela förklaringen tili lagets agerande.
De tilläts aldrig komma upp i varv
- togs omsorgsfulit om hand av det

öppningar, där Chiistcr Claesson rrar
alert mottagare och där Gijsia Ek
I måste salutcras för sitt "samlariobb".
I Han fick nu en roll som vi inte sett
1

I

han vår som
I honom i ticJigare stabila KlF-försvaret. Laget hade i I klipDt och skuren för don. Han ficlk
unptaktcn ett par farliga tillbud och. jobba på diupet på ett helt annat sätt
likaså noteracle vi i senare s'lredet av
matchen en del goda försök efter farliga frisparkar i Kinnarpsrnålets närhet. l\Ien i den helgjutna KlF-bilden
ingiek även Stefan Johanssons agerånde i måI. Han hade klister i nyporna även i svåra lägen.

än tidigare.

På mittf ältet var Roland Moberg
rena "Brunkebergspumpen" och hann
dessutom med uppsneien på ett tillfredsställande uitt. Tord Torstensson
l(ompletteracie hela tiden utmärkt.
Inga överilade tiuvrusningar utan
lrtgnt och metodislit spel från rlct
f)e tre första rnålen
hållet. T d.nnå u+d.lning av ro.or inspel
Efter dr:'gt en l<varts
ham- qår
också försvaret: Eosse Johansson
nade Ulrie Gunnarsson i fint läec. toppaktör. stabilt överlag från rester.r

Smällde lika fini till med r'änstern
och 1*0 var ett falitum.
23 min. gav 2-4. Ett flackt tåskott

r

And,'rs Fk. alonnl' Qvist. B.'ngt

Per:s,qor.r

arr UIric Grrnnarssc,t överrumolade
en felplacerad Fröiererlsväl<tare.

I

och måi-Stefan).

Fiirsla hemnranederlaget

min. fäststä'llde Christer ClaesFröiered åkte på vår'ens första
son halvtidsresultatet. lln misslvc- hemmancrlerlag
och nrir det nu l<om
kacl bakåtpassning från FIF:s Anders liom det mecl
besked. Stcn-Åke KarBlomgren snappatle Kinnarpsspelaren l6n jubilerar:le med sin 300:e match
åt sig och dundrade bollen i nät.
och hlrllades med blomster före
clrabbningen (Gunnar Ifelmansson,
f,uft under vingarna
Erik Persson och Lennart Freid hår:
Vi var ör'erraskade av Kinnarps-.. ocl<så sparliat 300 g:ingcr f ör FIF).
snelet de första 45 minutema och vi Wet blev clock ingen iubelmatch för'
blev lika angenämt överraskade efter vare sig Sten-Åke eller hans kompaus. Spelarna hittade varandra i pisar. Försvaret v:rr som helhet sårlyckade anfallsattacker, där det blev bart - kecljan fick inte cle rätta bolluft untier vingarna på kanterna tack larna, men K.-Å. Gustaf.cson och
vare Ulrics och "Bleckas" förnuftiga Kurt Karlström giorde hvgqligf ifrån
agerande.
sig tiilsammans med nummer fem
Christer €laesson ökade i 28 min. alltså Kent Svensson, som förresten,t-0
par
minuter
och irär bara ett
till
clök unl i olfoncivrlA uppgiftcr i seåterstod prickade Ulrie in dagens de- nare skedet, av matchen.

I
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lilratessmå1.

En kanon från

tlistans.

som naturligtvis mottogs med stort
'iubel

i

Kinnarpsleden.
Gediget

Jag blev som sågt angenämt överraskad av lördagens Kinnarpsspei.

(

Christer Claesson och Uhic Gunnarsson

för Christer och tre för Ulric.

Barnens bibel
,'

{64\t.

gjorde KIF-målen -

rill

6-åringar

Domaren Ål<e Johansson från Limmared hacle i den pressande värmen
en behaillig uppgift, som han rodde i
land med gott i;ertyg.

lJasse

över SPELET, över GEISTEN, över
AMBITIONERNA att ALLTID vara
först på boilen. Rakt över gediget
den här gången. Anfallet hade en ro-

lig roll - femmålssegern säger det . .
för fina

.

"Blecka" och "Ulle" svarade

Sondagens

baln- ocir familjegucls- lade efter tjänstens $lut ut ett

tjänst i Kinneveds kyrka blev en ljus
och vacker sonrmarhögtid i deu till
trängsel fylltla ky'rkan. Gudstjänsteu
inleddes med sång av barn ur Kyt-

50-tal

Rarnens bibel till konrmunens 6åriugar. !'ruarna Maj.Britt Johansson, Berit Sauiueloson, A"strid Petterssori öclx Astrid Aidler$$on, som

kans llarntimmar * de fraratrådde varit ledare för k3'rkaus banurmmar,
också i slutet av gudstjårrsten. Pas- ficlr blon]mor. Koilekt upptclgs till
toren:a Reidar Jal:flseu orh Ytrgve Sr:r'ldatrnissro ne rr
iullberg nredverkade bå"ta ocb de.

två

Pastgrerna Jahnsen och Gullberg delar ut- Barnens bibel,

1

I

Missionstältet Ktnnarp
Under irelgen hålles möton lör:dagoch sönciagkvällar. I kväli talar och
sjunBer eångelist lnga-Lill Anders-

I{ur möe ger 1,,!3,*i fA, soffu?

son. Dessutom medverhar

Göran

Carlsson m.fl. På söndag kväll talar
pastor Reidar Jahnsen
""1,^j:-.^"^a;
och
verkar oci<så Göran Carlsson
sångare
tl:::l:!.::l:::ltl
::a:ttliili::::l:
::::l:l.ltl:

::ij:i:i::, :::::

t;t;l:;tl:t:i

frål

Äsarp.

rslo-N.
i Klnnarp
Söndagsskolan i Kinnarps missions-

Sommarfest

hus har på söndagsförnriddagen sommårfest vid missionshuset, Evangelist
Lisbeth Adolfsscrn, Vartofta, tålar

rned barnen oeh sjunger. I)essutom
r:edvelkar' lätarna och Göran Carlsson, Selvering är anordnad.

Tre rn-lislor
a

I Frökincl
!'rökinds Xloderata sauriingsparti
går vid höstens kommunalval fram
nred följande fyra olilia listtyper:
Handlande Evelt Eretrius, f)ove,
Börstig; lantblukare Ivan Gustavsson,
Skansen, Brisnrene; lantblukare Olof

Westermark, Döve, Börstig; fru Barbro Winggren, I{lockaregården, Erismene; lantbrukare Paul Gustavsson,

Kringiarp, Börsiig: lantbrukare Sune

I{arrysson. Börsholmen, Brismene;
låntbrukare Eskil Andersson, Gun-

nagårclen, Börstig; iantbrukare Jan-

ue Brisbo, Östergården,

*

Lantbrukare Ivan

Brisnrene.
Gustar'-qson.

Skansen. Brismene; handlancle Evert

Erenius. Diivr:, Böt"stig;

fnt

Barbro

Winggrerr, Klocrlraregården, Bristnene;
lantbrukåre Olof Westermark. I)öve,
Börstig; lantbrr-fkare Sune Harrysson,

IJörsholnrerr. Rfismr,rlrei lantbrl.kare

Paul Gustavsson. Kriliglarp, Börstig;
lantbrul<are .Janne Brisbo, östergårddrl. Rrisurtrne; lantirruliare Esltil
Änderssoll, Gunnagår'den. Btirstig.

Drtektör lua" Giltarrruou, solbaeka,

Itimrarp: handlande Betrgt Samuels-

"Hur möe ger I mej för

soffa", I fick för den stabila soffan vet

son, Slutarp: kontorist Lettnart Qvick,

Lisehill, Kinnarp; ffu Ingrid Browall, MönarP, Slutarp; handlande

vi in-

te, men vi vet att auktionen

gick

Slutarp. Ved Sten, Samhällsför- | gammalt försvann som smör i
eninqen och \lutarps IF småningom I sken,

och

Ingvär Johans€on, Lillebo, I{innarp:

soi-

försäljar"e Tage Andersson, Ödålira.
$lutarp: fabrikör Nils Johansson' Nyhem, Kinnarp.

undrade en av utroparna, Sten Aht-

|

qvist,vid lördagens loppmarknad i | över förväntan och att både nytt

LÄI\SDERBYISKÖVDEII(VÄLL
Ifii\NARP MOT IFK HJO, F'REDAC
Shall Skövtle AlK-målvakten Janne Äberg ännu en match lyckas hålla nollan. Det svaret lår ni i kväll
på Söilermalms IP i Skövde, där det är dags för länsderbyt i div. II mellan Tidaholms GfF och hemmalaget. Shövtlemålvakten har viil tlet här laget hållit sin bur fri från påhälsning i 7?2 minuter. Skövde AIK toppar serien, metlan liiget för Tidaholm är åtskilligt bekymmersamt. Laget kämpar för att klara sig från ilegradering. Domare i kvällens match blir Bertil Lööv' Jönköping.
nf 6'>u'
På Kinnemo i Kinnarp tar hemmalaget på fredag kväll emot IFI( Hjo
* en drabbning som bör kunna locl<a

åtskilligt med folk när nu hemmalaget tagit plats bland topplagen. 5-{segern mot Fröjered nu senast bör ha

gett laget råg i ryggen. Hjo kommer
med bl. a- stoppern Lars Waidenby
och målfarlige

Leif Pettersson som'de

starkaste korten. Kinnarp mönstrar
samma besättning, som besegrade
Fröiered. Bo Ivarsson är dock tolva
och Sören Vilgotsson trettonde r4an.
KIF:arna sarnlas kl. 18.

I kväIl blir det div. V-fotboll på

Tomtens IP, där hemmålaget

tar emot

l'alköpings AIK.
Div. V-spelet fortsätter sedan på
fiedag med matcherna: Ekedalen-

Biidsberg, Flob1'-Södra Ving
Timmele-Vartofta.

och

Lagen på Kinnemo fredag
IFK EJO

Hansson
2 Jan Svensson
3 Lars Waldenby
4 Clåes-Ove Edvardsson
5 Billy Darolf
6 Thohas BJurström
? Jan Karl6n
8 Kjell Eriksson
I Bengt Ekström
10 Leif Pettersson
11 Stefan Falk
12 Bengt-Göran Karlsson
13 Lars-Äke Ekberg
Domare: Leif Lundh, Skövde.
1 Christer

IIINNARPS IF
1 Stefan Johansson
2 Christer Claesson
3 Bengt Persson
4 Bo Johansson

5
6
7
8

Anders Ek
Roland Moberg

Tord Torstensson
ConnY Qvist

I Ulric

Gunnarsson

10 Bengt Georgsson
11 Gösta Ek
12 Bo Ivarsson

13 Sören Vilgotson

;;;
till alla i

Kinneveds Pastorat

för gångna års gemenskaP, för
avskedssamkväm med högtid
och sång, för blommor och
rika minnesgåvor!
Falköping i juni 1970
ELSA ANDERSSON
mecl familj.

I

i
I
j

i
j

l

Kinnemo
fredag

kl. t9

IFK Hio

Kilnrrarp$ tF

rrlb-to,

Gös1.a

Ek signalerar för nickfullträff i går'dailens match på Kinnemo.

Kinnå,fp spelude med huuud,et
Tre nichm&I fdl{,d,e IFK Hjo!
ett av Gösta Ek * försäkrade sig i går kväll KinnMetI tre nickmål - två av
arps tF om båda poängen i drabbningen mot IFK IIjo på Kinnemo. Dc tre fullfrä{farna var behållningen
rlenna afton, då spelet från båda håll tiimnade en del övrigt att önska. Kinnarp kom inte upp till såmma fina
spel som mot Fröjereel i förra omgången, men det fanns perioder som laget lyckades, Första kvarten, då ivå
av måler4föll, var positiv och likaså kom laget hyggligt uniler en perioil i andra halvlek. Dessernellan var
tlet "jämrit skägg" mellan de två, även om hernmalaget antecknailes för merparten av de verkliga farChrister Claesson och

ligheterna.
Hjolaget var ojämnt besått och sak- ligt och såväl Roland Moberg sorn
nade avslutare. Jan Carl6n var Tord Torstensson spelade till sig gofrämst, Leif Pettersson hygglig av da betyg. Anfallet gnissiatle en del
"Blecka" Georgsson var klart
spelarna i främre leden. Topp var i
övrigt Lars Waldentry på stopperplat- främst och var inblandad i samtliga
tre fullträffar.
sen och målvalrten Olle Andersson.
I Kinnarpslaget gjorde försvaret Ledningsmål för Kinnarp kom efter
som helhet bla ifrån sig. Conny sju minuters spel. "Bleelia" jagade en
Qvist gladde med säkrare backspel svår boll, ficl( kontroll över lädret
än mot Fröjered, men stabilast var i och svarade för perfekt upplägg, som
alla fall de två mittenmännen l3osse förvaltades av Christer Claesson med
en nick i måI.
Johansson och Bengt Persson.
Efter en kvarts spel kom 2-C-bolMittfältet gick också tämligen hygg-

M!SSIONSTÄLTET, Kinnarp
LöRDAG 19.30 Evang. Inga-Lil Antlersson talar

och

sjunger. Göran Carlsson m. fl. medv.
SöNDAG 19.30 Past. Reidir Jahnsen, Carlsson och sångare från Åsarp.

SöNDAG 10 SSK:s sommarfest vitl Missionshuset
Evang. Lisibeth Adolphsson, barnen och lära^rrra noeilverkar.
Servering.
Alla välkornna!
.^ r.

-

-

^.

son och denne sköt med snärt, men
målvakten viftade bolien till hörnå.
Flijrnsparken setverades av "Blecka"

och mottagare rzar Ctister C. Han ficl(
perfel<t pannträff
- bollån landade i
Hjo-målet utan chans för Olle A.

Vi hade dessföiinnan noterat Hjo
för nick ör'er (Leif Pettevsson) och vi

hade lillsl(rivit hcmmllaget

fleta
snärtiga målfijrsök signerSde av Ulle

vi{ tre tillfällen, av "llecka" vid

ett

och av Christer vid ett.
Målchanser fanns det alltså trots
att spelet inte gick helt på topp.

Klart står i alla fall att Kinnarp nu
intagit positionen närmast Mariestads
EOIS i tahcllen. Lika minga Poäng
- ett mål sämre: det ser faktiskt ån-

len. Nu var det en "Blecka"-rush genämt ut.

som resulteracle

i

hörna. Dcn slog Ro-

land Moberg med fin stöt tlli
i!l{-nlcl{

Gösta

ocn mal.

Fledagskvällens domare var Leif

Lunrlh från Skövde. Han blåste

fram till ett goit bet1,g. Cirka

Fortsättningen av halvleken bjöd personer tittade
inte på några ytterligare delikatesser,
även om Hjos Carl6n vid två tillfällen * i den 23 och i den 39 min -

på.

---

hade r'hansen

tilI

sig
100

Båsse

reduccringsmil.

Anclra halviekens 3-0-boll kom i

37 min. Upptakten var
"Blecka" frispelade Ulric

f öljande:
Gunnars-

&nbud
RIVNINGSHUS
Härmeil infortlras anbud på rivning och borttransport av ekonomibyggnaderna tillhöriga Frökinds kommun å fastighe'uen
Slutarp ödegården 7;27 i Slutarps samhälle' Rivningen utföres i nivå med marken oeh området lämnas i ett snyggt och

prydligt skick.

Anbuden skall. vara Frökinds kommun, Box 2, 520 45 Slutarp'
tillhanda senast 23 juni 1970 kl. 12'00.
övriga upplysningar lämnas genom telefon 0515/331 53'

