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Parkeringsficku p& aästru ud,gsid,un
stopp&r mörkeydöden p& furlig uiÅ,g?
är bekymratl ocrh netlstämd efter häIrdelserna. - Om irtget
görs åt olycksplatsen omgående är det risk för nyn tragedier. Parkeringsfickan borile fl;1ttas till nrotsatta sidan'
men&r llats lVetterströrn, som tillägger att han för två år
sedau aktualiserade deuna frågrr med r-iigrnrniligheterlta.
Han ville då och vill fortfaranclq a.tt tlet cllke sorrr löper
nedenför: tomtomr:iclet fylls upp och lår tjäna som parke'

Två urörkerolyekor har den senaste tiden inträffat pir
riksväg 46 vid Slutarps Handelsträtlgård, on knapp mil söder om Fatköping. De två oh'ckoma har varit kopior av
varandra. Från parkeringsfickan på vägens östra sitla' mitt

emot haudetsträdgården, har trafikaltor ur parketade bll&r
klivit rakt ut i vägbanan och döal:lts a,t friln Falköpingsltål'
let kommande forilon. Två tragiska händelser, sorn krävt

ringsliicha.

tr'å dödsoffer.
Illats Wetterström, ägare till Stutarps Handelstr'ätlgård,
För' sex år sedan skedtle en nmbyggnad av vägdelen vid Flandels.
triidgår:den. Irrån börian var tän-
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I<en den

att halva qamla väFen skrrl-

le i'ara kvar och att den nys

lljitai:
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.skulle

ha samma nivå, men den nya vä*en
i stället. Det hår medfört 1t-

sän'ites

terligare farornoment för Wetterström och cie ev. kund.er sonr kör in

1På tomtområdet. Uffartetna lutar

våigen och utgijr enbart
de en trafikfara. Mecl en parke-

lbrant mot
I
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fringsficka på han<lelsträ11rrårclens siI da av vägen sku{le rishelna för nya
olyckor elimineras oclr r'lärtill oek-

:::l:1:ltl:..:tt:

så ge "utfartsåkarla" ett andrum.
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Viix*hus förs.l'inncy

Men clet har: ännu inte blivit som

I sl.ället har
;:ett order om ått
vdxthuset, b+l.äget r.icrr om tr'ådqår'den:l{rll bolf. T)eita enliel Kmt's
uttalande: \{iel"iei:tröm fi;ivägras
disoens fbr bibr:håliandr: av eft å
fastioirete n uniif4ri. r,:i*rih Lrs. Viixthtrscts pla'c' 1i '? r',t"r fr;ln väqmitt 1ra rihsriägen meriför o1ägerrheWettersirön-r önshar.

mvndigheterna

ter ur

i-r'a{i1,,s.vnpunl{t.

\Vettcrström r:pi-'lörde sitt växlhris

på

Clspens

lrån

h1'gllerlsnämnclen.

lden nu mlg'ie dei. l;cr"t. Det är ulpföt't i r,llst o-ir ect iltql lefl^xer
vid s.:lsl;r'rr. i)et krrl li:l orl::q siras
att det inte utgör någon l.rafilifara,

vilket också

unclersir"';lrs

från pclis-

hå:l V'rsth':rel :t;)'ryrntr inqrn

s:kt.

Tären "1.!taqer"?
har också en känsla
av att vägen en hit norr om handels-

Mats Wetterström konstaterar att en parkeringsficlia på västra sidan av vägbanan sl<ulle kunna eliminera
olvcksrisken vid handelsträtigårdeu.
:.r*ågon annan lösning av detia väg- heller skada om myndigheterna ser i
avsnitt har inte polismästaren. FIan över trafikproblemen i de t'r'å tät- i

tror inte på en hastighetshegränsning i området och tror inte heller
trädsården "liunel"'. I?an h.ar en det är lyckligt med placeling arr
känsla ar,' slt riel fii.rns, !:.;nckor. som enstaka lampa som l-lser ut ::rot en
förvi1J"r'
a(.r'':t/:\,3.1ön)ninren eljest mörk väg. LIöiligerr i så
blir inte den rikiiqa. Det k a n r.'ara fall belysning på en längre sträeka.
en bidragande orsak til! att \'ägen Polismästaren tror inte heiler att
utgör ett faromoment. Den är an, resonemanget om sl'ackor i vägen
'nars rak och bred. Många bitister hållcr i F,rriiiiken.
[]e två ojyckorna den senaste tiden
msar i sin* forclon förbi i hastigheter långt över det normala. Irolisens får eättas på "ett oförståeligt olycksradarkontrollanter skr:ile säkert konto", säger hr Arbner vidare. Men
hoppa högt av många tritisters fram- för den skull ser poiisen allvarligt på hände'lserna och kommer att
ta.tt.
Därmed dock icke sagt att bills- föra saken vidare. För åtgärd.
terna vid de två ol;,-rkshändelserna
!tr ef-ters;tröm

0*rsorg och varsamhet

hafi onor*.:alt höga f;lrterl

Polismannen Siure H_ielm har va-

rit på piats vid båda olyckshändelFolismästato Ar'lrrrer:
serna,
}X3"tta parkertngsf ickan
* Helt naturligt måste en ny olycFolismåstare Gunnar Arbner i Falköping har tillsau:mans rued sina ka förhindras. Det gäller att diskumedarbetare gått igenorn de .två tera sig fram tili en lämplig löshåndeiserla vtd handelsträCgårclen ning. Parkeringsficka på västra sioch kommer också atrt vända sig tiil dan av vägen skulle Lridraga till undvägmyndigiret för att om möjligt få rrikande av färomoment. Alla trafikanter rnåste också iaktta den omen ändring till stånd vid platsen.
sorg och varsamhet som krävs för
sätt
att
undvika
en
upprep-Ettav olyckorna är ait
ning
iordning- att en upprepning av olyckorna inte
stäIlå en parkeringsplats på clen skall oke.
Trafikproblemet vid Handelsträdvästra sidan at' vägen cch n:.iijiigen
då också ta bort den nuvarande på gården l:ör srrabbt !ösas i samför3

den östra sidan.

stånri mellan potris och vägmyndighet. I sammanhanget skulle det inte

orterna Slutarp och Kinnarp. Det

borcle vara en enhetlig fartgräns gencrl carnl:ället-ra. Övergångsställen
borde markeras. Dessutcm: genom

r
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Slutarps samhäIle löper en traiik- l
gående får hålta i
l)e öduluE
5Ut!',a' rrE
farlig kurva"
IAIllt{
6ig i diket, Detta- har sl{rivåren arl.l
dessa rader påpekat fiir vägdirektö-

ren för nästan ett år
medel saknas...

sedan. Men

Båsse

Tipspromenad
i

zh'',

Slutarp sdndag.

Stalt r,id Si-iftelsehuse u
lan 1i1. 1l och :tll.

me1-

Välkornna!

SII' ..-

Samhii.llsJörsnilråieu.
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Landsbygdens minskning fortsätter
men Kinneved unikt undantag

ch-y.

15 15 136
3368
11614
213211
Q2717

Luttra
Brismene
Börstig

n4

XF - Fotbollsträningen
tisdagen den 12 januari kl 19.00.

$LUTARPS

Samling

i

.

Elvtt.

Christer C
TGIF ny klubb

-22

börjar

Kinnarps

l'

kort karens för Chris'
ter, som visat slg vara allroundspelare. Ilan har förekommit i
både anlall och försvar I I{IF
till vilken förenlng han kon för
två år s€dan från Äsatas IF.

Hyggligt Slutarpsår
A fyra och B tvåa

Christer är

Christer Stenkvist 3, Bengt llermansson 2, Leif Svensson, Thomas Andersson och

Alf

Adamsson varclela

L

Seriematcher 18 13 2 3 73--43
Vänskapsmatcher 6 2 0 4 14-30
Antal spelade seriematcher: Leif
Svensson 18, Gunnar Samuelsson

1?,

Gusiav Eckerlid 16, Thonras An-

Äke Samuelsson 16' Lutz
Hofbauer 15, Jan Andersson 15, Hans
O. Andersson 1r l, Leif FiliPsson 11,
Ingvar Johansson 11, Lennart- Rut'
man 11, JonnY Karlstedt 8, Bo Jons'
son ?, Bengt Andersson 7' Lennart
Eckerlid 5, Rune Gustsvsson 3' Börje
dersson 16,

varit, vilka ilelat på sextio måI.

flertal matcher med växlande framgång. Unclerlaget för de båda yngsta

lagen ser ut att öka, varför man kan
se framticlen an med viss tillfötsikt'

Gustavsson

2.

Pojklåget:

Statistik:
A-laget:

1010911--42
Seriematcher
1 0 1 3-9
Seriematcher 1E 11 2 5 44'-26 Vänskapsmatcher 2
1 0 0 1 2-4
Vänskapsmatcher 16 I 0 7 52*-50 r(M
Ro<
Antal spelade seriematcher: Lars Använda sPelare: Ulf Kar16n,Bengt
triiffar.
.bert
Aif
Johansson,
Johansson,
Lenl{errnansson,
Bengt
18,
Pojklaget har för för'stP gången Jacobson
Stenl<vist, Andersson, Håkan Andersson, Börje
cleltagit i Skaraborgs R-iuniorserier nart Pettelsson, Christer
Jonny Karlstedt, Jan
i en av B-gruPPerna. Efter de tio Thomas Pettersson, Roger Andcrsson Gustavsson,Dan-Ola Sand6n, Leif Ek16. B"ngt Andersson,
spelade matcherna var facit att man 17, Per-Olof Gustavsson
K.ie]] bom, Arne Ekbom, Stefan Pålsson'
Karlstedt.
Häkån
Anclersson,
vilnio,
förlorat
och
match
vunnit en
Ek- Göran Neuman, Dan-Ola Leifler, Ove
Bo
11,
Adamsson
Älf
Kårlstedt,
tabellen'
jumbo-plåtser!
i
gav

ket

Liksom tidigare år har laget dellagit
i kretsmästerskapet, merl blev här utslaget av Tomtens IF med 4-2. La'
gets bästa mårlskytt har varit Leif
Ekbom med 10 gjorda måI.
Knattelaget har också spelai ett

"'::

med

! vaiberedningen" Den iedamot som
irar blivit petad år ensamstående
och kunde komma med i detta familjegång. ?illämoas inte i Frökinds
Iiorcraun det iillvägagångs*itt att
de scre inte har åvsagt sig kommur:alt rippdrag olTrväljes antingen de
har sinå respektive rned i tullmäk*
tlge ellel lnte?

Del

leCamot scyn

ilu inte

omva!=

des har mig veterligt gått iu för
sitt uppdfag och visat ett livligt in-

i det sociala arbetet.
Skatfebetalaye och röstberättigail

trsåse

Nyårsgurtrstjänsåerna

i

Vårkumla

Kinneveil-

sh-\.

Nyårshelgens gudstjänster

i

Kinne-

ved och Vårkumla hade samlat mycket folk. Särskilt nvårsbönen i Kinneveds kyrka var välbesökt. Kyrkan
var upptänd med levantle ljus och
ute på kyrkogården brann marschaller. En darnkör sjöng bl a. "Uti din
nåd o. Fader blid" av Becker. Stilla
orgelmrrsik utlördes av kantor M.
Thor. Kollekt upptogs till Lutherhjälpen. Till denna kollekt lades även
överskott från CKF:s adventskaffe i
nya samlingslokalen'250 kr. samt 250
kr. från luciafesten i Axtorp. Vid

i Kinneved utgammalkyrkligt
introitus samt sjöng alternatim sv. ps.
66. Efter preclikan sjöngs en nyårshymn, som postludium spelades pireludium i g dur av J. S. Bach. Nyårsdagens gudstjänst i Vårkumla hölls
nyårsdagens högmässa

B-laget:

,p.t"tel-,,*t"he'varavlssericmatcher.Betrliffantleseriernatclrernaså
tar fem man tleltagit i samtliga ilessa och det är Lars Jacobson' llengt
PetIlermånsson, Lennart Pett€rsson, Clrrister Stenkvist och Thomas
Petterstersson. Rästa målspottare har Roger Andersson och Thomas
Resei'vlaget har gjort verkligt fint
ifrån sig och beiade en hedlande
andra plats i sin serie efter segrande
Stenstorp, som man för övligt besegrade på Tångavallen. Leif Svensson
är den enrle bland de 26 spelare vill(s använts i laget som spelat samtliga serienatcher. Bäste målskytt har
varit Lennart Rutman med 26 full-

ä år och kår bli ett

värilefullt tillskott lör GIIT:arna.

a' ASlutarps IF kan notera ett relativt gott varliumhetsår' diir bl'
förhåtlaget förltättraile sin placering i ftoby-gruppen meil ett steg i
fuira" tiff föregåentle år. Den slutliga placeringen i tabellen blev alltså
fjärde ptats, vilken dock förträttrats om mån inte ganska onötligt förlo,ot poii"rg på hemmaplan uniler höstomgången' Sarnmanlagt har A-laget

son

itagarna gjort

överens om

Lh-7t-

SIattstt,kgl'tmlar:

If har i

en kännbar spelarförlust' ilå en
av lagets lrämsta sPelare under
19?0, Chrisler ('laesson, Iiimnar
klubben lör sPel i div. Ill-laget
Titlaholms GIF. Christer som är
polisman ttll Yrket har fått en
tjänst i Tidaholm' KinnarPs IF
och Tiilaholms GIF har ftommit

Centralskolan.

.t

'

förmÄn fär

I(innarp mister

Träningsdagar: A- och B-Iag tisdag och fredag.
Pojk- och knattelag fredagar kl 18,00-19.0q.
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framgiek ail or, r:'r:r': i :' j,:ili':1rit i
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torp och S. kyrketorp. ökat hai också Fioby, Gökhem, Sörby och Brodcletorp.
Kinneved
Vårkumla

._ft*,l.

slt'?t'
"]:' rr*
'.r.
*.:-r.-)';.

tiwr w-i';j:r

sin f,olkBefolkningsmässigt är Skaraiborgs län på franrmarsch. Unrler 19?0 ökade länet
största
länets
är
Skövde
komrnunsa,mmanläggningar
p€rsoner.
Genom
mängd *uO t.fOg
ökat
har
Falköping
utom
i
skaraborg
städer
samtliga
på
43.530.
fotkmängd
en
mecl
stacl
har
landsibygdskommuner
De
flesta
?.500'
sin folkmängd. TidahJlm har ökat från 7.39? till
i
på
kommunerna
rnan
Ser
avfolkningslän.
kallas
ett
knappast
kan
minskat men skaraborg
ganska
vara
torde
vå,ra trakter kan noteräs att xinnlved har ökat med 66 och den ökningen
med 21. Dalenastående i länet. Mutlsjö noterar en ökning med 9? medan Sandtrern minskat
metl 14 perÅsarp
N.
minskat,
pastorat
har
Äsarps
medan
um oct, Btidsberg har båäa ökat,
med
minskat
har
soner. En stor minskning noleras i Kölingared, å0 p""soour, och Gudherm
Håkani
Valtorp,
också
finns
ökning
någon
31. Stenstorp har ökat med 63 personer och
FRöKINI)

-r.':t

Gustavssolr 8, Lennart Kar16n, Sture Sund6n, Urban AnLjus 5, Ingvar Johatlsson 2, Gunnar Il-dersson, Stefan Ekman, Roger An'

förde kyrkokören

i bygdegården. Här

medverkade

barn. I(yrkoh. Hagnerud predikade

här liksom i övriga gudstjänster.
Trettondedagen håIIes ljusgudstjänst i Kinneved på kvälieri under
meclverkan av kyrkokören. I Vårkumia hålles gudstjänsten i bygclegården, då värmesystemet i kyrkan
lil ur funktion.
Söndagen den 10 jan. har kyrkans
barntimmar i Kinneved sin iulfest.

Man samlas lörst till barngudstjänst
i kyrkan, där kyrkoherden predikar
och där barnkören sjunger. Efteråt
inbjudes barn och föräldrar till jul-

fest i nya

samlingslokatren.

löf 9, Rune

I dersson.

Samuelsson.

I Måtskyttn": t,eif Ekbom 10 må1,.Jan
Andersson 4, Sture Sund6n och DanmåI, Roger Andersson 30, Hzikan Ilolu
L"if1u" 1 vardera.
19, Bengt Andelsson 6,
Målskyttar: Thomas Pettersson

ROKil ffiO

30

Karlstedt

Hxauila
l'ii- Dlag r:x. har rrrl
r.rnlversitet avlagls av

nell, Kinnarp.

flu

tllt-?1.
Llöteborgs

Lena öhr.,

100 del,tagare pa promenud

Ingen dJo *nn iyri, eluor
Slutarps

IF och

Fest

*'

fAr "barntimmebarnen))
r4v?1.

I

I

Sarnhällsförening. frågorna. Famitjen Eklöf fick en fin

en triumf, då Bosse, Margareta och
tipspromenad förlagd tiil samhället Stefan hade 11 rätt. En elva hade
och dess utkanter. Start och r-nål ltar också Bengt Stenqvist och den kvar-

en hade på söndagen anordnat

Stiftelsehusen, där också'-arran- tetten var dagens framgångsrikaste.
görerna bjöd på kaffe och varm då ingen lyckades med tolv rätt.
De fyra har kaffevinster att hämsaft. Exakt 100 dettagare besvarade
ta. Den inbördes orrlninr:en aviljordes genom skiljefrågan Rätt svar på

vid

snörets längd var 388. Knut Östberg
gissade 387 och Kalle Lundin 389.
De har också kaffe att hämta.

Rätta raden:12x 1x1

xxx 111.

{.f*:*

Kinneverls folkmängtl
Folkmängden i Kinneveds församling uppgiclr vid årssiriftet tilt 1.248
personer och inte titl 1.207 personer
som uppgavs i förra numret av !'T

och vilken siffra rapl-'orterats till
tidninsen.

Församlingen kan som framgick
av lördagens tidning notera en myc-

ket istor folkmängdsökning - 66 persondr, Även meddelade siffior födda och dödå resp. inflyttade och ut-

flyttade var korrekta, men den stora ökningen gör att folkmängden
totalt kommer upp i 1.248 personer.

Skollrralserlef

rr

Kinnarp

l{. }Iakaroner, stekt falukorrr, apelsirier. T. Xöttbullar, potatis. alt$anasoch vikålssallad. O. Fiskfärskotletter.
potatis, rå morot. T. Spenatsbppa, ägg,
ostsmörgås, äpple. F. Pyttipanna, rödbetor.

tack

i

På lin'|
jen Kinnarp-Brismene-Bör'
stig för jul- o. nyårsgåvorna. I

titt

postarbonnenterna

I

samlingssalen. Fes-

Kyrkans barntimmar i Klnneved verkade, gick julfesten av stapeln i

börjar vårterminnens samlingar

på Nya samlingslokalen, där många förSörby skola. Tiderna är de äldrar och barn deltog. Här svarade
samma som förra terminen. Alla barn
som under 1971 på våren fyller fyra barnen själva för underhållningen
år är välkomna att börja med de öv- och framträdde med bt. a. sånger,
riga barnen. Ledårna är desamma som de lärt under höstens samlingar.
som förra terminen. Detta barnarbete Ringlekar och mycket annat stod på
programmet. Kyrkoh. Hagnerud taeär mycket uppskattat,
I söndags hade man samlats till kade aila de medverkande och främst
Julfest. Efter inledning i kyrkan, där ledarnå samt önskade samtliga barn
kyrkoherde Hagnerud talade till bar- uälkomna till en ny termins barntimnen och kyrkans barnkör bI. a. med-

torsdag

i

Webster Martinson, Lhb.

KINNEVED

Kyrkans barntimmar
börjar vårterminen 'tonsdag
och 14.30 i

Ett hjärtligt

Det var mycket småfolk på söndagens julfest i Nya
tis och annat godis serverades de unga.

10

Sör'bY skola'

Välkomna!

PÅ TORGET ONSDAG

FROKTND
Hundägare erinras orn skyldigheten

att före januari

må-

nads utgång anrnäla innehav
av hund, sar-nt erlägga fast-

stältrtl huntlskatt, 25

kr

per

huncl.

MOTIONS.
GYMNASTIKEN

Stefan Johansson, Kinnarp, har antasits till elev på maskintekniska lin-

Beloppet erlägges lämpligast
genom insättande av beloppet
på kornmunens postgirokonto
127437-8. Å kupongen skall
angivas hundens namn, ras,
ålder, kön och färg.
Huntlägare som icke erhållit
blanketter, kan efter hänvändelse till kornmunalkontoret
få sig tillsåint sådan.

irik" t"kttitku skola' (PRK)'

Kommunstyrelsen.

Äntlratle tialer:
Damer tisdag kl. 17.45-18'45
Hercar onsilag kl" 19-20.
Tekniska skolorna

iei vårterminen

19?1

vid

Örnskölds-

såljes plastmattor samt runda mattor (terylenevarp och plastband till salu). Tel. 332 98.
G. CARLSSON, Krogstorp, Slutarp

)o?aaao(}laaata

SLUTARPS

ffEATISERAS:

MISSIONSHUS

CRIMPLENE

DAMJUMPERS, KOFTOR,
HERRCARDIGAN,
BARNJUMPERS

Välikomna!

längd finnes titlgänglig
komrnunalkontoret t.o.m.
5 februari.
Iiomrnunstyrelsen.

på
den

Kinnarps
Lagerf örsälining
Illassirr med nya varor
inkomna

TUNIKOR
BYXON,

BARNKLÄNNINGAR m.m.
öppet: vardagar 16-19
Iördagar 9*14
.
A.r'FÄRbN II{ED LÄGRE
PRISER.

Torsdag 18.30 Församlingens

IATTEBTTLIGT

årsmöte hos G. Carlsson"

KINNARPS

#

a
a

I

Frökinds kommun har sökt r$tt

till
En del köper för dyrt
andra köper fråo

Lars Gustafssons
Möbelaffär" Slrrtarp
o Allt I möbler ocb soffgrupa

Kungörelse
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FROKIND
Stommen tilt årets mantals-

Sönilag 19 Evangellskt möto.
Pastor Giiran Carlsson m. fl.
medverkar. Kollel<t.

från 77:*,

MANUFAKTUE Tel.

lbh-71.

per, bäddsoffor, [a&,. ocb

a {olvarUatur€rr'i &ttor.
a Tet..0515/331 ?9.

ercprcrpriation

av

faeugheten

Slutarp ödegården 1:61. I Klnnenedr
eocken, Fröklnds kommun.

Länsstyrelsen lämnar härigenonr
ägare och innehavare av rnrk,

som berörs av den.lfrågasatta rxproprlationen, eå ock annan !oE.
därav kan lida men ttllfäls att
yttra stg över ansökningen.
Ilandlingarna förvaras under tiden
fnam tiU t5/2 19TL å kommunkonto-

ret I Frökinds kommun dit ytt-

rande skall lng{vae före nysnlma-

da datum,

Mariestad 8Ä

19?1

LÄNSS'TTRELSE\I.

Maslcrosor hlommAr? hin svärmar
Slcid-SiW i Sleövde oriT en månad

*'$

* fu,m

iiii:lil

iiiril

Det är svårt att fotografera bi och inte blir det lättare för att dom svannar. Bilden tagen under en takås på Fröje gård

i Kinnarp.

Tisdagen den

12

1ånuarl Ivt1:

Vintern blir allt märkligare. I Äsle blommar rnaskrosorna
i Klnnarp svärmar bina. Bagarmåstare Arne ^&ndersson,
Iraköping, för statistik över vad väalrets makter har 1ör sig
oeh han kal inte minnas någon så mild januari. I Falköping
har han noterat sju plusgrader sour mest hittills. Förra året
vitl den här tiElen fanns det m.ychet snö och Yar upp till 1?
grader kallt. Ko.mmullerna oelr,vägverket sparar stor4 peng-

och

6"på snöröjningen. Förl'a vintern kostade F'alkiipings

stad

FT och s&Tretiwgse,lstyrels.gfttt-t''
^.
utlyser PRISTÅI,ry'ENG
FT och styrelsen för nya samlings- som består av Margit Andersscm,
lokalen, beliigen mitt emellan Slut- Karl-Arne Adamsson, Göran Anarp och Kinnarp, utlyser en pristäv- dersson, Håkan Siivander och Elof
ling för att få fram ett bra namn'På Rehn, kommer att förelägga de bäsIokalen. De som vill vara med i täv- ta namnförslagen kommunstyrelsen
lingen skall använda sig av den ku- och kommunfrillmäktige för beslut.
pong som finns i anslutning till denVälkomna med förslag! Bästa förna artikel. Senast den 1 febr. skall slaget honoreras med 50 kr.
förslagen varä insända. Styrelsen,

c:a 800.000 i renhållning
hittills i år har man gjort av
med rrågra tusen. Vi måste- naturligtvis också nämna att ilet
bara är en månad kvar till skiil-SM i Skövele. Om det blir
något. Ordföranden i organisationskornmitt6n, Nils Thomson
tillika chefsåklagare i Falköping
är dock inte oro-

lig. -Snön kornmer. säger han som lovat -att äta upp sin mösHr Thomson har en stor pälsmössa

s& om tlen inte gör tlet.
-,... av rysk mqal€ll.

Vad skall nya sarnlingslokalen
i FRöKIND hEtA?
Jag föreslår följande namn:

Namnförslaset inskickat ar':
Namn:
Adress:

Postanstalt:
Kupongen skall vara Styrelsen för samlingslokalen tillhanda senast den 1 febr. under adress Box 2, 520 45 Slutarp. Märk kuvertet "Nya samlingslokalen". Bästa namnförslag honoreras med 50 kr.

Jaktstig i Kinnarp
den 12
fader. IIan har gjort sig kåind som
en kunnig och duktig jordbmkare I
och han är intresserad av jordbru- |
kets föreningsrörelser, dåir han ned- |
lagt arbete inom olika organisationer. I
Han har bl.a. varit aktiv inom RL!', I
mejeriföreningen och Hushållsgitlet.
I

april (Ännandag påsk).

1

FRUKIND
Anbud. infordras häråed å
försäljning av två st. bostadshus, förutvaranile lärarbostäder. Benämning lärarbostaden

3 och 4. TiIl lärarbostaden

hör ett s.k.

Frökinds Motionsklubb
* !-EST fredagen den 22 januari kl, 18.30
på pensionatet i l{innarp.
I(affe. Servering. Dans.

överlida

Komrnitt€n

ligt

senaste taxering 75.000:kronor vardera.
Lägenheterna tillgängliga för
besiktning den 22, 23 oclr' 24
ianuari mellan kl. 15-18.
Upplysningar iämnas av kommunalkontoret, telefon 0515/
330 53.

Skriftliga förseglade

anbud,

märkta Anbucl, skall vara inkornna till Ko,mmunalkontoret, 520 44 KinnarP, senast
den 1 febr. 1971.
Kommunstyrelsen.

GLOM
FREDAGSDANSEN

EJ

- I MORGON

ALLTSÅ

_

i Nya Samlingslokalen Slutarp-Kinnarp kl. 20-01.00
Än en gång GEMlNl-kvintetten. Damernas timme!

KIF_SIF

arh-}t.

Kinnarp

ö
o
0

kalen, Kinneved, torsdagen
den 28 Januari 1971 kl. 19.00.
0rdförantlen.

Premiåromgång:
Kinneveds Röda Kors

lag 2-Kinnarps Texti'l
2
lag
CKF-NTO
Vårkumla

Musikunderhållning

VÄLKOMNA! Frökinils Hem' och Skolaförening

Nya Samlingslokalen

Kinnarp Slutarp
från Filadelfia och Missionskyrkan i
Åsarp, sjunger, spelar och vittnar söntlag ilen 31/1 kl. 19.
Kollekt för farbror Eriks hiälpverksamhet.
Alla hjärtligt välkomna.

Kinneved-Brismene
Cp-avd.
och Kinneveds
CKF-avd.
har gemensamt årsmiirte I Nya
Samlingslokalen tisdagen denr
26 jan.

kl

19.30.

Anförande av landstingm.an

FRöKIND
Kommunfullmäktige
sammanträder i Samlingslo-

onsdage4 tlqn 2? janu,ari-kt. 19.30

ungdo,mar

Ttanemo

o

It

T'RÅGESPORTTURNERING
i Centralskolan, KinnarP

w Kaffeservering

39-20

641732-20
640227-24
731331-30
630322-23
61I422-32
600612-36

Sexdrega

92

krrm. Taxeringsvärclerade en-

7 4 3 0

Limmared

1.296

kvm. LägenhetsYta eia

IF

Dalstorp

thermogarage.

Tomtyta tilt vardera

Ett 25-tal

Ulriceh.

3

Byggnaderna är uppförda
1954 och innehåller vardera 4
mm. kök och källarutrYnrmen.

E

Södra Reservserien

Ulricehamn-IF Tranemo 5-5
Limmared-överlida uppskj.
Kinnarp-Dalstorp uppskj.

49.
I

Styrelsen

brrrtlcnnfr

Anrnälan setia.st onsdag

VÄLI(OMI{A

inbjuder alla intresSerade damer till Kinnarps pensionat
måndagen den 25 jan. kl. 19.30
för ev. bildande av en damklubb. Ur programmet:
Information, kaffe m.m.

VÄLKOMNAI

ÄRSIIöTE

Te]. 332

KINNARPS IF

Rune Hjalrnarsson.
Underhållning.
Styrelserna
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Fotbollsfyran:

Kiw,n&rp t fked,u{,en och Fröi ered

sturtur pu hemmuplun

*rl2,l.

frökincts trcornmunst'rrelse

Kive,wcerys Llt swnwner&r
Paittsfj&s

votenade CIrll bidrag åelr-'t.
till enslcilda vattentäkter

bd,sta holl,å,ret

När l{innarps [F nu sumrnerar intrycken frrin lg?0 års verksamhet
på fotbotrlsfrontcn, {innet man att det bar varit det mest framgångsrika året i föreningens åt-åriga historia. A-laget placeraile sig på tredje
plats i iliv fV norra Västgötaserien. Såväl B-juniorer som C-juniorer

l'r'ökinds homnrunstyrelse har hållit samrnanträtle" Från
ilen tillsatta liommitt6n för utredning om bitlrag till enskilila

.rattentäkter förelåg utredning och förslag" Retroaktivt
skulle biilrag lämnas för åren 1969 erch 1970 med 30 proc.
liamrnanlagt bitlrag, för tlessa år skulle uppgå till 13.9?6 kr.
t:rån 1$?tr skulle bldrag utgå enligt samarbetsniimndens re'
liommendation vilkerr innebar ett bidrag på 50 proc. av &n'
täggningskostnadeu rlock med högst 1.000 hr. per anläggning
och faslighct.
linder ärendets behgriclliug flatn- Våring, Hassla. och uykterhetsnärnn*
hom fijrsiag ati bidlag shulle utgå dens ordf. Karl-Gustav Gustavsson,
enligt samarbetsnämndens rekonr- Vårkumla. Kommunstyrelsen tresluta.

Tyvän har'inte B-laget lyckats så väl
uniler året, utan placerade sig på nedflyttningsplats i sin serie, meD
det skall de inte hänga läpp för, ty rnotståndet bestod iu till störstå
hernför'tle sina respektive serier.

ilelen av re^servlag

Låt

oss

till tliv II

och

ta en titt på de olika

lll-klubl.rar. ZCll-ll16 Sånger, men än.å en stark

1u- ] taSet

gens spelare och se vad som pres- I Drestation av en spelare som endast
terats inclividuellt. vi böriar med j är L6 år gammal' Han kom från Slut-

A-laget, där

vi finner att man har I ar:s pojklaq

1969'

westerberg är en annan
spelåt 22 seriematcher med målskill- i T:f::
naden 45*35 och 26 poiing ihopspe- | noj,kl,assnelare som spelat många
tått r11
rade samt 15 vänskapsmaicter'mea lTt-"-l:1-i": :-'",
1e1t,
en målskillnaci pa ra-ze. i s;iiig" t""*"t"ra, i de båda poikiaqen ty
han ar inte mer än 13 år. Tränare
__,____- och
^-, '"'.1"
matcher her Bengt Georqsson
Rotancl Mobers clettasit. Stefan Jo- LT , t"11o"T,..h.'," "Ttj Sven-Evert
hansson och Bo .fo.n".*.o.,'f,..' *_ "Sotarn"_ Bliicher från Tidaholm
tasit i aua seriematcherna. un,tu" 1"1. föl, -P.oill1{?"1"""u Göran

1970. de delegera ärenden om bostadstillDetta blev också kommunstyrelsens 1ägg tili kommunalkamrern.
beslut efter voteling rned siffrorna Frågorna om kommunalkamrerens
9 lrrot 1 och en nedlagd röst. Ärendet pension och ansiag för sammanträs}<ulle 1äggas under hälsovårdsnämn' deskostnader f<ir kulturndmndel

mendation åven för åren 1969 o.

l:"

året har inte mindre a" i?
prövats i A-lagssammanhang dv.s.
2 hela

Inför 1971 har en del förändrinear
Ulric skyttebäst
I skett dels på tränarfronten, där Bo
Bästa mårskvtt sammanlaqt rrtev lfn9r.1, tlailare IFK Falköping, efterträder lllotqn"' dels .på spelarinte oväntat uiric G'nnar..å"
I

is *åL

-"a tronten, där Kinnarp förlorat sin

-Ä"i"i,"r.

i-"."i;." h;;
fe-:S
^'il I målvakt Sfefan Johansson till någon
rrdsurr
flhriaiar Claesson
flroaccnn giort
"""''-rw'L.r
Christer
-r^* ;:";"
mest mål Iiili-i',-"'"-.':'14. B-raget har använt ri; ;; i;a; li]"lP I No.rrland' vilken är ännu
klart. Vidare har Christer ClaesA- 36
ee olika
^rir.^ spe)ale
'-i-rn^ än
mindre
^-^,^-_^-..-.r^rrnder ej
l;"' klubben för att pröva
^1-"':j:.
to"t
lämn-at
året. Mest i elden har 'rorerv Jospel
hos
Tidaholms GIF i div
hansson varit med s+ matcir'år. aa.- 13
rTT
av 20 i serien. Där'efter fölier
Rrrne L-'l'"Clrr..on
laget blir Bo.. Thern- och
Torstensson med 32, u"o
I -,*u" ,,i
Kenneth Palmqvist, tidigare Tom81 och poiktagspelaren f""i*p"ä

Rehn.

|

son mecl 30 matcher. Bäste målskytt | "11serien tröriar skall Kinnarp
har varit Kjell Ahl .o,rr sio;;";äi.
I| avverka
T1?," följande träningsmatcher:
-^':'"'l
Fl_i,rni^rarnq
r.' *"*_
B-juniorerna ,.*,
hat spelat
21
matl
"^^,.i

Rektor Bengt Kjellström anmdlde

Ahlqvist fick i uppdrag att utreda
5:3. Ansökan lillstylktes
Länsstyrelsen hade begårt förslag vill{a repårationer som kan anses
på stämningsmän. Kommunstyrelsen nödiga på den lediga lägenheten samt

I
I

I

beslutade föresiå kom.-karn. Hilding kostnaderna för desamma.

Centerårsruöte

I

I

står av r3 spetåre och att rony"m"u-

verkat som 12:e och I3:e man

i

A-

marsson"

Premiär för frågesport

I

m,rrgon

z'h'ar'

kr'äll onsdag går de första

matehlrna i den tragespottilrtterinS.
som arångeras av Frökinds Hem- och
Skola.fdrening. Täriiir-rgslokal är Cen'
tralskolan, llatcherna är mellan Kinneveris Rötia Kors lag 3 -" Kinnarps
Textil samt Vårkurnla CKI' -- NTO
lag 3, Alrangörerna lockar desutotn
meri. musikundelhållnir.rg och kaffe-

"l"lali.

|

Torstensson

7,70.

i

son, Gert öst. Göran Grahn. Sam-

i

mot Kättilstorp.

ling
I

I

Kinnemo. Match

qvist, Uiric Gunnarsson, Giista Ek,

i
I
I
I

10.15 s<indag

Kinnarps IF: Bcrlgt Alexandersson,
Conny Qvist, Bengt Persson, Bo Johansson, Anders Ek, Roland Moberg,
Bo Thern, Kjell Ahl, Kenneth Palm-

I
I

t
I

Tony Persson, Staffan Nielsen. Match
mot Falköpings BK i dag. Samling
Kinnemo i2.45.

|
I i

5-I för l(innarp
Kinnarp träningsspelade {otboll
på Backavallen i lördags. Mötte

| 2t eengt persson 10,82; 3) Christer stensson 18,56; 8) Conny Quisth 17.23.
4) Krister Johansson Spjut: 1) Bengt Andersson rO,27;
| 9]:"tt-on-9,86;
| 9'15:.5),,Laszlo Seidler 9'12; 6) To- 2) Christer Claesson 39,18; 3) Rune
j mas Pettersson 8,98; 7) Conny Quisth Torstensson 34,75: 4\ Krister Johans| ä"i;;'Hiland noberg 8,28; e) Ru- son 33,12; 5) Roland Moberg 31,81;

| "*

Kinnarps IF B: Tommy Pettersson,
Rune Torstensson, Lennart Juliusson,
Uno Carlsson, Äke Persson, Staffan
Nielsen, Tord Torstensson, Christer
Johansson, Tony Persson, Flemming
Torstensson, Bo lvarsson, Torgny.Johansson, Peter Jansson, C-G Görans-

i

Kinneved-Brismene Cp-avdelningl
och Kinner'eCs CKF-avdeir-ring har I
gemensamt årsnröte i Nya Samiings- i
loitalen i dag. ti-<dag. Ett anförande ,
hålls ar' landstingsmarr Rune Hjal- |

'I några matcher. Den spelare som spe-'5) Bengt Persson 150; 6) Rlrne Tor1) Christer Claesson 28,62;
;lat mest matcher uncler året atå"- J $"ato".150; 7) Rolancl Moberg 150; 2)Diskus:
Laszlo Seidler 22,541 3) Roland
145;
Tomas
Andersson
9)
finns givetvis i pojklagen äa au rått I L P"n*t
Moberg 22,37; 4) Bengt Georgsson
Pettersson 145'
vara med i flera lag. 22,29; il Krister Johansson ä,12; 6)
|
I Kuta: t ) Bcngt Georgsson 10,5?; Bengt Andersson 18,98; ?) Rune TorTony flitigast
vi har funnit att en speJare .o*
Tony Persson har spelat i"i" Li"a,,.a äh 47 hö+,.L^n ,,-"^- ;:^;--;e
iä"'i'uiJ* Täi"i:å :i,'ä-tffl J"i

Un-

$kogsmästare Aivar Olsson, Norr'- att han kommer att avfly'tta fråu den
tälje, hade ansökt om att få övertaga av honorn förhyrda lägenheten clen
bostadsiånet å fastigheten Kinneved sista februari, Elof Rehn och Sten

äär^., har
L-t,!,hni+
chcr,
man
vunnit 1t
17. -*^
sne- lA-laget:
| ll-.'.'I'l'.
^F därav
'*Ä-

rat två oavgiorda o"r''il.r""ui'"t
"Å.ci"'"J 1""/,1ISjLt!:l*
skövde
g.jort inte mindre än zs
| .94i
13/3 LT{
FlobY IF
,i
siäppt in endast 15.
]
i 2013 Timmele GoIF
största sesern 17-0 kom
i"ä',iän",*
^"t'iältä
Stenstorp i cunen den 24/5 och förs- 3./4 Skara IF
ta förlusten för året var 0-1 mot 1974 Tråvads IF
Vartofta i cuofinalen den 7 juni.
1Zl4 Arentorps IF(?)
Sammanstäilningen av de spelare
som spelat mest, talar om att Kris- B-laget
ter Andersson, Tomas Carlsson, I_en- 2gl2 Etenstorr:s IF A
nart .fuliusson,
"*--*--' Tony Persson, Kent O/r
613 IFK
lrr|' DKovqe
I.'--'
Sldvde .E'
B
I Bengtsson. Tomas Westerberg och 1413 Flohv IF B
Roland Ja.nsson medverkat i samt- 20i3 1;',-,-"tu
I
liga 21 matcherna.
Z8/g IFK Tidaholm
"
I
B
Bästa målskvttar h-ar varit Tony . 37.1 Kättilstorp
|_
oeh
Tomas
Westerberg
som
lPersson
10/4 Tråvads IF B
gjort 28 mål var.
fi/4 Skara IF B
Sammanställningen åv C-juniorernas preståtioner har tidigare presen- I
- xterats i tr"r, varför vi här endast I u'tler hösten åvgjordec också förnöjer oss med att konstatera att I eningens kiubbmästerskap i friidäven dessa hemförde sin serie.
I rott. Ailt enligt förjanrle resurtat:
Gott om spelare
| 100 m: 1) Bengt Georgsson 12,4; 2)
I Christer Claesson 12.5; 3r Krister
Som framgår av ovanståe,nde _!!- | .roiransson 12,2; 4) Tomas pettersdovisning har Kinnarp under, 1970 son 12.g; 5) Conny euisth 18.0; 6)
haft gott om spelarmateriål till se- || Rqne Torstensson !8,2; 7) Roland
nior.lagen, och således även_ nått en I MoUerg 13,4.
I topplacering med A-laget. Men även |
. I iunior- och pojklagspelarna har iyc- | Ilöitl: 1) Christer Clhesson 165; 2)
I kats mychet trra, då de tått stå till I Conny Quisth 160; 3) Bengt GeorgsDass och sneia även i resetvlaget I son 155; 4t Krister Johansson 155;

för vidare utredning.

der febr. mårud kommer en tvåda*

Invigningen av såmlingslokalen garskurs för revisorer att a[ordnss
hade dragit en kostnad av 758 kr. på Brännebrona. Om komnrunens reBeloFpet tillstyrktes hos fullmäktige. visorer är villiga att deltaga kommer
l,ikaså tillstyrktes ett tilläggsanslag kurskostnad att bestridäs av ltompå 3.550 hr. för inköpta inventarier ntunen, valjänrte sedvaniiga aloden
till lokalen. Att underteckna ansök- och
reseersättning kommer at.t utgå.
ningshanrllingar för utfående av betänsst]'relsens förslag till ny lantfösamlingslokalen
vil.iat statslån till
mäteridistriktsindelning innebärande
reslås riksdagstnan Gunnar Lamson att läne:t indelas.i fyra distrikt merl
orh kommunalteknikor Elof Rehn,
bl. a. Falköping som erl hansliort
Under .iulhelgen hade vijrmesyste- tillstyrktes.
nret i -qörby skoln frusit sönder" !'ör
Kommunst-yrelserr uppdrog å1. byCSatt lekskolan skulle, kunna bör'ja i tid
att ordna nred försälihade ei,lvärmeelernent, inmonterats, nadsnämnden
ning av kommunens byggnader på
Åtgärden godkändes. TiU tillsyns- SIutär'p ledsgården, ev. ilrliorda anman för fastigheten valdcs Elof bud på rivning av desarnma.

9åf ocll kommer

lag.

bordlades

dens kontroll.

.o"io"å Grahn och Kjell Ahl'

6) Conny Quisth
Georgsson

27,87.

20,16;

?)

Bengt

Falköpings Bollklubb och segrade
metl 5*l seilan Ulric Gunnarsson
gjort 3 och Kjell Aril 2 måI. Kinnarps B-lag besegracle Kättilstorp .il
med

4*1.

_-

t*h-11.
|

RI( ochNT0
'

l

SegefflKa

Villafastighet

tslt

'+t'

i Kinnarp
Frökinils Hem- och Skolaförening börjaile i går kväll
sin frågesportturnering. X'tu

i

drabbade de

två första lagen

Plats
sam-

rnan, Kinneveds Röda Kors II och
Kinnarps Textil. I RK-laget deltog

Ingrid Kje116n, Svante Arnessorr och
Bertil Andersson och i Textil Len-

nart Quick, Astrid Johansson oeh
Karl Gustaf Johansson, samtliga

Kinnå'rp. RK-laget segrade med 6,5
poäng mot 4,5 för Textil.
Efter kaffepaus, under vilken en
rrngdomlig orkester från orten un-

der'höll, inleddes andra omgången
och nu möttes Vårkumla CKF. bestående av Kerstin Gustafsson, Margit Grrstafsson och Gun Neiiman och

Il'lO:s lag II. som bestod av Frans
Svedberg, Slutarp, Hans Johansson
oeh Ingrid Andersson. båda Kinn-

arp. Kampen här var jämnare än i
första omgången och inte förrän mot
sista frågorna kuncle NTO ta ledninqen med en halv noäng, vllken
behölls till slutet. I{f O:s sege$iff-

8,5 mot CKF:s 8 Poäng.
Onsdagskvällen blev en trevlig och
trivsam inledning På frågesPort-

ror blev

kvällarna, som fortsätter nästa onsdag i Nya samlingslokalen.

I)å möts KinnarDs RK l-llem-

värnet 1 samt Vårkumla CP-Kinneverls Cp.

freilagen ilon 29 jan. kI.

19

Nya Samlingstrokalen mellan
Slutarp och Kinnarp.
Program: Årsmöt€sförhandling'ar och luffarschackturnering.
Dans

Pp,-.

hållit sitt årsmöte hos

ett tak

för'samlingens

lemmar. L)en har under året bedrivit
ganska regelbunden verksamhet mecl
ett 30-tal möten. Vidare har en syförening med flera icke för'samlingsmedlemmar samlats varannan vecka.
Söndagsskolan har haft ett 20-ta1

på

barn och juniorföreningen har

ett
dussintal medlemmar. Särskilda hög-

över hela linjen befogaal. Samartretsnämnrlen ville inte rekommendera retloaktiva bidrag.

tider uncier året har varit en vår-

Hr Verner Granlund ilrågasatte om Styrelsen Iör samlingslokalen hade,
törslaget ur rättvisesvnpunkt var äEliat om anslag dels för underskott
bra. Han menade att det bara gYn- vid invigningen med 758 kr o'ch dels
nade dem sotn ha<le låga utgifter för tächancle av kostnader för invenmedan de som hade mychet arbete taricr med 3.500 kr. Ansökan bifölls.

berserien med måndagskvällsmöten.l

såg en hö.jning

50 procent

och stora kostnsder för att få vat-

Till elektorer för val av

ombtld

till

tentäkt stopnades av taket på 1.000 Svenskå kommunförbundets konkr. FIr Granlund ville ha hort nämn- gress 19?1 utsågs hrr Gunnar Larsda tak och llrhade på 3O-procentiga son, Luttra, och Sven Andersson,

Kinnarp.
bidrag såväl före som efter 1971.
Hr Gustav Gustavsson föreslog Kommunons byggnadsnämnd fick i
samarbetsnänndens förslag i sin lrei- uopdrag att utrecla de frågor som
het, vilket han ansåg skulle bli för- hänger samman merl den nya vatten....
,, att
rdSr'rr och hätsovårclsnämnden
månligare för dem som söker bidrag. lagen
inkomnal
Fullmäktige följde hr Granlunds tör- mottaga och konlrollera
slag och mot det beslutet reservera- ansökningar t m vattentältter.
de sig hr Gustavsson. 13.950 kr an-

slogs för att bestrida kostnader
samband med beslutet.

i

Avsägelse

Förslaget om

ny

lantmäteridistr.-

indelning godkändes och slutligen

kan man notera att fullmähtigebeslu-

Vad skall nya sarnlingslokalen
i FRöKIND hCtA?
Jag föreslår följande namn:

tet den 15 december att inte återvälja en av ledamöterna i sociainämnden nu ledde till att nämnda ledamot också avsade sig suppleantskapet

i

fullmäktige.
Nya samlingssalen var Platsen för
årets första sammanträde och kommer också att förbli det i fortsättningen.

Namnförslaget inskickat av:

fest och en skördefest, vidare novem-

MissionshuseL
l
I

|
I
I
I

har under året

uoo-

rustats mecl ny'tt yttertak. Btt pär
offerclagar för byggnadskassan har
håliits. Hela omslutningen har var.it
13.400

kr.

De styrelseledamöter som var i tur
att avgå omvaldes. De var jämte
suppleant Göran Carlsson, Lars Fredriksson, Märta Wilhetmsson och Hulda Bruhn. Den förstnämnde valdes

tills vidare som ordf. och försami

|
II

lingsför'eståndar.e men efterträds un-

der året av pastor Kurt Rydberg.
V, ordf. och församlingsföreståndare

är Folke Petterss'ön, Denne omvaldes

också som föreståndåre för' söndagsskolan. Asta Johansson är vice föreståndare. Folke Pettersson omvaltles
också som ordf i juniorföreninqen.

Även övriga lärare och ledare ämvaldes, Föreståndare för syföreningen

är Lydia Sanddn och Ester

Johans-

son.

I årsbidrag anslogs till SAM 200 kr
och VMF 100 kr. preliminärt får söndagsskolan 500 kr. Församlingens kassör biev Ester Johansson med Hulda
Bruhn som medhjälpare. Offerdagar för byggnadskassan planerades

till

söndagen före pingst samt sista
söndagen i oktober. Tältmöten med

Kurt Rydberg som talare hålls vicl
midsommar. Vårfest tillsammans mecl

Adress:

Postanstalt:
Kupongen skall vara Styrelsen för samlingslokalen tillhanda senast den 1 febr. under adress Box 2, 520 45 Slut-

arp. Märk ktrvertet "Nl'a samlingslokalen"' Bästa namnförslag honoreras med 50 kr.

juniorföreningen skall hål1as andra
söndagen i maj och skördefest andra
eller tredje söndagen i oktober. Även
cletta år skall hållas en serie mån_

dagskvällsmöten i höst och rnissionsförsäljning 2? nov. Dessutom planerades om ytterligare uppsnyggttitrg av
missionshuset.

Göran Carlsson uttalade ett tack

till

]

trarj

ordt., pa:tor Göran Carlsson. asalp.
En nv medlpm upptogs på betyg.
vareftcr för'srmlingen har 14 med-

kr. Kommunstl'relsen var i princip enig nretl kommitt6n' men an-

till

,

Slutarps missionsförsamling

,,h.n.

Frökintls hommunfullmäktige hatle inte några större frågor att behanrlla viil torsdagens sammanfräde, varför företlragningslistan snabbt
var awerkad. Den kommitt6 som ufrett frågan om bitlrag till enskiltla
vattentäkter hatle föreslagit att bitlragen shulle utgå retroaktivt meil 30
1.000

f.rå,n

, :,

Årsmöte i Slutarps r/r
missionsförsamling +'

med Frökindsfullmäktige
Inga mer betydande frågor

1909-?0 samt ilärefter me<I 50 procetrt och

deltagarkort

Kinneverls CUF

Ärets första sammanträde

för åren

tt*"

$aryK"rsf*

Storg. 12-14, Falköping, tel. 123 48 - 153 48.

procent

till JOHNNY BEIJERS

Medlernskontrroll. Även de

JOROFO RME DIIN GE N
f Ol€NING r. p. q

och erinrado'om syftet metl
turneringen: tlels för en trivsam samvaro, drls för att få
in pengar till anangemang
under vinterlovet.
maren Georg Öhrnell tagit

DARS

Slutarp, byggd 1948, helt nyrenoverad för 3 år
sedan, fullt modern innehållande 4 rum och kök med
frys, kyl, el-spis med köksfläkt, samt badrum' Källa're
under hela huset innehåilande bastu, duschtum och hobbyrum samt garage. Oljeetdning' Tomt med uppväxt
trädeård. Tillträde efter överenskommelse. Vidare genom
be1.

Inger Porsson välkomnatle

Sedan lagledaren Sten Ahiqvist redogjort för bestämmelserna oeh do-

ct,F-'

församlingens medlemmar. Folke

Pettersson tackade ordf och avslutade
med bön.

I

I

I
|

I
I

l

I
I
I

l
|
|
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I
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Tomten-Arvids son l(levatränare
Iflart Kinnarp för mål'BenEt-U'
TränarfråganförVilskeKlevaBKärtösttlåLeifArvidssonfrånTomtens
IFhartagithantlomhänarjobtret"Överenskommelseomkortkarenshar
också träffats, I'rlket betyder att Kleva även får en fin spelarförstiirkning
FörövrigtharmanfåtttillbakaBertilGustafssonfrånKinnarp'medanman
tyrärr gör en kännbar förlust genom att man mister måIvakten Bengt
Alexandersson, som skall pröva på

En större 2:a eller
en mindre 3:a
önskas hyra i Falköping. Ev.
kan byte ske mot en modern
3:a i Sr"+qrp. Brevsvar till
"Ev. byte 15", d.t.k,

div lV-spel i Kinnarp' Till Äsarp har

ilessutomÄkePerssongått.Ävenitlessafallblirövergångstlilen2mån.

W ÄRO ALLA FRÖKI1TDS MLTSIKAITTER
Sten Brolnan, dcn välkände tnnsihexperten, mi-qsade ett utsökt tillt;llc äti på )ördagskvällen fa lyss-

na till dragspelsr.nusik i Nyå Sam-

lingsiokaleD. Fem dragsspelsmusikanter ur clett glada spelrnanslaget
i l'rökind hade nämligen samlats

för en helkr'äil i

draiispelens och

l ell dr'agsncl. tva
fioier', en bas oclr en uppsättning
I

iol(.l nas t eckpn.

!'ir[i

slagverk gav en imponelanrlr: t1'ngd
:rt nrusiiranterna pi scen. Vi lrrssnackr till r\ko Tirörn och hans elrlt'agspel. vi i1'ssnadc till kvartetten

t-*,fi
)it!:i:;.ijtt::;tt.

Iterrtil Engdahi. Gustaf Antonsson,
.lohn Karlsson och Gunnar Karls-

::t::l).litl).atlli.t.

::::i.:t::.t::tt?::,

son rned sina 'hand-dragspel". Axel

Kall Toltretut i liolelnas förlovacler

lJrernklert tog r.nerl sig

tnar på en

land och båkom ailtihop lyste basis-

ten C)ve Ljungqvist ttillfälligt lån

fr'än Tidaliolm) samt trumslagaren
Rengt Johanssou.
iv{en det finns rnånga

liantel i

F

flel

nrusi-

rrikinci. Gitarristen Tor-

björn övergår'dh, eldragspelalen
Tago IIcrr'rnarr och tr unrslagaren
Gösta Andelsson är en trio som hör
hemma i det glada spelmanslaget.
Sour nroivikt till dlagspel och

'iite ganrmeldags" tongångat han
Fr'ökind också r'isa upp elr r.ri1grlornlig poplivinttrtt. som ledan hunnit. ured ett ofticiellf flamtlädancler,

l)t:t blil

fle'r". Redan på ons<Iag

kväll

-.k::ll de len: ungdomarrra spela rrpp
i Samlir.rgslokalen i sarnband meti
Fragesportturneringens andra orlgång. Det s..l<all vala nrycket elelitliskt i olkesterlecle-'n nu för tiden.
Kent Bengtsson och Peter Jansson
;iitlii

tJpp och poppa nred

Mats

Lindber.gh.

.t

r'okrncls-telnman: Pet(jl Jansson, "Lient lJengtsson, Dan-Ola Sand6n.

Ulf Karl6n

och

4t-?tspelår'elgilärr, Uif Kall6n. e'lbas. Orkestern är så färsk att mån
Nlats Lrndberglr, elorgel och Dålr- ännu inte enats om något namn.
Ola Sarrder-r, trummor. Dcck ej Nu är musiken clet primära.
elehtriska.

Båsse

4r;;1:,7t1110',::.tt;rrtt,,r,ti:,;;.:,,i1

Åke Thörn hade elektriskt i
dragspel.

t

Te dans rnä Fiökinds pöjka: John Kallsson, Gunnar Karlsson, Axel llrenklert, Karl Tornemar och Gustaf
Åntonsson.

ffi.ffi,.ffffi
-I3ertil Engdahi

han,

eu

sitt

Sånggudstjänst \tz
dro!-storpublik '7t'
Ett 25-tal ungdomar från

Äsarp
i en

medverkade på söndagskvällen

sång- och musikgudstjänst i Nya
samlingslokalen. Gudstjänsten an-t
"ordnad.eq- lqq.. igeeBs :.' 4ph,,:$Iflåspt.'
missionsföq,samlingqr .sam-t Fi'lad€lflaförsamlingen i Åsarp,
För att siirskilt påminna om sång-

gudstjänsten genomförde ungdomarna samt några andra en operation
dörrknackning i de båda samhällena

Kinnarp och Slutarp på söndagseftermiddagen. När mötet sedan bör-

jade kunde man.notera en enastående god tillstutning, ca 1il5 personer,
Mötet lleddes av pastor Göran
Carlsson, Åsarp, söm också waradc
för en kört lnleilning med bibelläs-

ning och bön. För predikan svarqdP
pastor' Bertil Eriksson, Åsarp. Den'
huvudsakliga medverkan svarade

dock ungdomarna för. Efter unison
inledningssång började ungdomarna

med sången "Svaret", Efter väl-

komstord av mötesledaren följde ytterligare två sånger. Efter inledningen
sjöng Roland Johansson, Äsarp, och

Mats Ohlson, Falköping, en duettsång. De båda pojkarna avlade ock-

så vittnesbörd. Sånggruppen Conturen sjöng likaså ett par sånger, varefter hela ungdomsskaran sjöng några sånger med ett flertal personliga
vittnesbörd däremellan. Före predi-

Centerårsmöten

Spännandä omgång

i Kinneved qlr?r'

Kinneveds CKF-avclelning har hålårsmöte 'gemerr*samt med Kinne'
ved-Brismbne ÖFiävd. i Frökinds

har under det gångna året haft

13

protokolllörda möten. En 'livlig verksamhet kan noteras. Första söndagen i Advent bjöd avd. på kyrkkaf-

fe varvid kollekt upptogs. Kollekten
liksom behållningen från en Lucia-

Andra omgången. av I'rökinds
IIem- och Skolas frågesportturne- Slutarps IF
ring samlade omkring 175 personer.
Vid nyligen hållet styrelsesamI första ronden möttes Hemvärnet manträde företogs konstituering
av
lag 1 och Rödakorset lag 1. Hem- styrelsen för år 1971. Fördelningen

1

I
I

|
I

värnet mönstrade följande lag. Erik blev följande kassör, Mats AndersGustavsson, Slutarp, Lennart Kar- son, sekr. Gustav Gustavsson, v.ordf.
I6n, Slutarp, och Kurt Ove Brodd, Bengt Stenkvist och v.sekr.Benst
Kinnarp. Hemvärnet hade siktet li- Hermansson, vilket i sin helhet bäte dåligt inställt I början men se- tyder omval. Till sty'relsen represen_
iian detta justerats blev det bätt- tant I lotbollssektionen utsåes Leif
re svar.
Svensson. Att representera föräningen
Röda Korset lag som bestod av fru vid Västergötlands Foboilförbuids

|
|

högtid i Axtorp, som tillsammans inbringade 500 kr, skänktes tiU Lutherhjälpen.
Fyra cirklar har arbetat under
året. Två i näversöm, en i "Gamla
ting" samt "Val 70". Avdelningen Astrid Andercson, Valter Oskarsson
har deltågit i kretstävlan i "Vi vet och Bernhard Johansson, samtliga
vad". Vävstugan i Sörby skola är i Vårkumla, tog genast hand om ledfull verl<samhet till glädje och nyt- t ningen men när ronden var slut hata för månsa vävintresserade damer. I de Hemvärnet knappat in på förTilI styrelse för år 1971 valdes: I språnget och förlorade med endast
Ordf. Margit Andersson, v. ordf. len poäng. Röda Korset ? mot HemMärta Vilhelmsson, sekr. Ingrid Ols- I värnet 6.
son, v. sekr. Ingrid Adamsson, '{<assör Eva Karlstedt (nyvald), v.kassör
Rut Persson, Revisorer: Dagny Sil-

vander och Stina Gustafsson. Tävlingsleclare Dora Andersson. Studiesekr. lVlargot Pettersson.
CP-avdelningen,

som har 86 medlemmar, har under

nart Pettersson. Övriga ledamöter:
Bror Andersson, Åke .Andersson,

att de fallit med flaggan I topp.
Vårkumla Cp-lag bestod av Karl

Lars-Olof Abrahämsson, Sven Andersson samt Harry Lagerstrand
(nyvald). Revisorer: Herbert Andersson och Lennart Persson. Studiekontaktman blev Gunnar Hjort-

Gustav Gustavsson, Verner Granlund, K.E. Torstensson och Kinneveals lag av Srne Olsson, Gunnar
Hjortsäter och Leif Linell.

säter.

ved 11 1/2. Nästa omgång blir ons-

Kyrkans juniorer
j börjar vårterminen

I

dag,

i Nya

i

morgon, fre-

Samlingslokalen.

li

Söndagsskolorna

har börjat!

kl 9.45 är alla barn väI'
lbmna till resP. söndagsskoSönd.

!o:i.

,uni,:iri

I

hade
lands-

tär. Vidare underhöll Äke

Thörn

l(}
a

Alla

ungdo'

Ungtlomssekrntorarm

.^.
ov

i,\t

I
I
I

samt Sfutarps IF tag två och Kin- omsattntng (1969
neveds CUF. Vi väntar en ny .triv-. parentes):
sam

Beg, bFa
nENAULT 12
RENAULT 16
nENAULT 16
RE-\AULT i6

kväu.

v

ffilar i

Motor

AB Bil &
SLUTARP
Tel. 332

inom

Uilämnade rekommenderade. för_
K. 8tg (88?), S. 504 (515),
b"et'
påket: K. I fl3), s. 1
och
lfs,
(5), vanliga paket: K. 1.608 (1.503),
.

+
+ 1969 r.it 2.6oo mir
TiENAULT R8 1968 gröu
nEN.{ULT Daul'irre 1962 röd 9.000 rnit
saaB e6 brå 1e6B 1o.ooo mil
vw lzoo vit 1e6b e.ooo rnil
vw 1200 vit 1963 ny motor 4.000 nrit
PEUcEor 404 D vit 1968 9.ooo mir
RE\AULT
REN.{'LT

års siffror

'

vit l.zoo mil
re6e vit 4.ooo nrir
1968 röd {.zoo mir
1968 grön b.800 mir
1964 rötr 1o.ooo mir

19?o

..f . .
r orsatJnrngen
av frimärken
ökade förra året
TI..

Av-.!en nu framlagda poststatisti_
dagen den 10 febr. kl. 19.30. Då möts _
för 1920 framgår att stationerna
Kinnarps IF och Vårkumla LR}' f(T.
t *lll"* och Slutarp haft fölJande

I

i3 6V
i

säga

aeo<'oa<|oootccogoooooiacaaoo

I

ö
i
3
gn-drcruosi
UNGDOMAR!
ö
juniorer
i
Kyrkans
startar vårter'minen i morgon t
fred. kl 17.30 i NYa Samlings- i
lokalen. AIla sorm är 10-14 är
I
är välkomna.
i
Kyrkans ungd.grupp i
sarnlas måntlag 8/2 kl 19.30. ?
(OBS. ändracl tlag!) i NYa o
Samlingslokalen.

planeut_

sågs AnderE Andersson, Karl-Erik
Lundin, Bo Eklöf, Leif Bergman och
Rolf Karl6n med Anders Andersson

Vårkumla 72 7/2 poäng mot Kinne-

Efter mötesförhandlingarna

man kaffesamkväm, varvid

SöpdaggskotrIärarna

mar från 14 år är välkornnal

flagg, men man måste ändå

sekr. Sixten Lindberg, kassör Len-

med musik.

Kinnarps o. SlutarPs
Missionshus

för

En hemlig resa med familjefest vid
målet anordnades gemensamt med

tingsman Rune Hjaimarsson höll ett
anförande av allmänpolitisk karak-

::

byggnadskommittö

valdes Bengt
Vårkumla en L/2 poäng mer så _
hållit 6 protokollförda möten. Itog
och Eino Mikkola. Btanä
var de lika. SkilJefrågor måste till- Stenkvtst
besluten
vid
sammanträdet märks
gripas och även där var det jämnt
bl.a. att man tillsammans med SIu_
ända till frågan "Vad heter den del tarps_
CKF-avdelningen.
Samhällsförening kommer att
Styrelsen fick följande samman- av Klarälven som finns i Norge". an_ordna loppmarknad i likhet med
Nu
måste
Kinneveds
Cp
stryka
Torsten
Gustafsson,
sättning: Ordf.
tidigare år.

sånger.

verksamhet",

Till

rad byggnation på Tångavallen

I Nä.tr rond var heit Cp-betonad,
Vårkumla Cp mot Kinneveds Cp. som sammankallande.
lMan trodde nog att Vårkumla-la- _ Till bingo-kommitterade utsågs
- Johansson och
'get skulle bli för svåra för Kinne- Sven-Olof
Lars_Gui_
nar Claessnn. Till vaktmiistare på
I ved, men lagen föIjdes åt fråga efTångavallen för innevarande år ui_
I ter fråga. Slutligen lyckades Kinnesågs Lennart Karltån.
I veds-Iaget knipa en 1/2 poäng och
I ledde ända tills sista frågan. Då
Tilt uppbördsmän

19?0

till i'Farbror Eriks barn- och hjälp-

årsmöte valdes Bengt Stenkvist och
Bengt Hermansson med Eino Mikkola
och Per-Olof Gustavsson som ersät.
tare.

j

kan sjöng Filadelfia-ungdomarna
"Det skåll bti frid på vår jord".
Bertil Eriksson läste ett bibelord och
talade utifrån det om Jesus som
Guds scm. I mötets avslutning sjöng
ungdomarna ytterligare 'ett Par
I gudstjänsten insamlades en kollekt som gav 570 kr, vilken summe
nästan oavkortat kommer att sändas

,l*-7r.

frågesportturnering

lit

nya samlingslokal.
CKF-avd., som har 56 medlemmar,

i Frökinds

62,33292

O
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?
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?
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ö
3
t
ö
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sändeJser:

S. 872 (916), brevpostförskott: K. d.204
(1.019), S. 643 (b59), paketpostför_
skott: K. 610 (6ö1), S. 324 ($9i, barn_
b_i_draganvisnlngar:

tryl,

K.

2Bg (A0b), S, 164

folkpensionsanvisningar: K.

s. ?09 (?14), postanvis_
324 (%il, S. b58 (681), ut_

1.545 (1.664),

ningar: K.
betalningskort: K. 8.941 (4.100), S.
1.9&1 (1.920), återbetalningskort: K.

(36), S. 103 (1?t), inlämnade rek.:
186 (203), S. 171 (155), inlämnade
vanliga paket: K. 5.623 (5.893), S.

183

K.

1.5$

(1.60?).

Försålda lrimärken: Kinnarp

kr

62.953

(64.404), Slutarp 26.9b3 (2j.458).
Poststationsklassen är för Kinnarp 12

och för Slutarp

6.

Kyrkans Ungdomsgrupp
samlas på måndag i Nya Samlingslokalen, dit ungdornar från 14 år är
vrålkomna.

Fulhy gd,ens f arAldruf öreningur

hur inlett ett

sa,nv&rbete

el*H.

Ekonomin gemensumt problem

att göra klassmöten

intressanta och

givande. Föreningen står också

tjänst vad gäller inbjudniirgs-

till

och

rappctrtblanketter, stenciler m.m. Avgiften
kronor per år - ten- fem
derar att
betalas av allt färre. Föreningen tillhör riksförbundet.
Kyrkerörsskolans föräldraförening
har kanske den allra svåraste upp-

giften. Eleverna är på det

stadiet

vuxna och har kanske svårt att to-

lerera föräIdrainblandningen. Följ-

den blir att föreningens inbjudningar
och annat aldrig lämnas fram i hemmen. Skolan har 1.040 elever och 120
ganska konföräldraoar betalar

stant siffra
nor.

- avgiften på.fem kro-

Alla förälilrar medlemmar
I föräldrarörelsen Hem och Skola

är doek.var.je förälder medlem,

oav-

sett om vederbörande betalar medlemsavgift eller ej. Men föreningarna

måste ha medel till förfogande för
att kunna f.ungera.
Förbuntlet remissorgan
Distriktsordf. Jan-Erik Nilsson informerade orn riksförbundets verksamhet.och propagerade i någon mån
Riksförtrundet är remissorgan titl Sö och kan i någon

för anslutning.

mån påverka besluten om

skolans

inriktning. Förbundet, som är poli-

tiskt och religiöst neutralt, satsar på
förälilrautbildning, klassmötespaket
och ger ut den utmärkta skriften

Iluiiil(iJa.;tsaiien irar fått okad betyderse r nya läralptanen för grundskolan, som här studeras av fr.v.Hem
crch Sl<olas distriktsordf. Jan-Erik Nilsson, Skövde, ordf. i Frökind fru Inger Pelsson, Slutårp, i Stenstorlt
Linnår Wigholm och grundskolan i Falköping Hans Hultbrand.

sju föräldraräjongen för skolförbunilet och Vilske
På Falbygden
- är sammanlagt
yslks4rnrn*.
I torsdags samlades
den- åttonile är på viig att biltlas i Åsle
föroningar
- gemensam träff i Falköping. Därmeil
för de olika föreningarna till en
styrelserepresentanterna
har ett samartrete inletts, då tråffen var den llörsta som hållits gemensamt trots att förälilraföreningar iuom området varit i gång uder en följd arr år. Vicl sammankornsten infor.
merade tlistriktsordf. i Hern och Skola kapten Jan-Drik Nilsson, Skövde, om riksför.
bundet och dess verksamhet. Till riksförtrunilet är endast två av tle sju föräldraföreningarna anslutna,

Barn m.m. Att många tvekar inför
anslutning har oftast ekonomiska orsaker. Det är dyrt för föreningarna
att höra till riksförbundet.

* Men det är inte lajalt att

stå

utanför och åka snåIskjuts på andra,
menade

hr

Nilsson.

Diskussioi

Ekonomin blev diskussionsämnet
denna första träff. Många olika förslag att bygga upp en ekonomisk
ryggrad penetrerades och slutligen
söka enas om gemensamma rikUin-

jer för

bidragssökande hos skolför-

bund och kommun om anslag vid
nästa träff.

Ordföranden i föräldraföl'eningen aktiviteter har föreningen näta nog dor, arrangerat jufest och naturstig.
för grundskolan i Falköping, Hans blivit hela kommunens angelägenhet. I Vilske har man haft otur med
välkomnade till träffen, som dessutom besöktes av skolstyrelsens ordf. Olle Grahn, skoidirektör Karl Olof Siidow, rektor
I{ialmar Hellner och rektor Nils Rynefors. Hr Hultbrand erinrade om
grundsatserna i grundskolans nva läroplan, ansvaret som år'ilar föräldraföreningarna och cle enskilda föräldlarna att kontakterna mellan hem
och skola fungerar vä}. Han pekade
också på behovet åv vidareutveckling hos föräldrarna för att på ett
riktigt sätt följa sina barns skolgång.
Gcnom korta presentationer gavs
inhlick i respektive förenings verksainhet, som var myeket skiftande.
Gudhems kommun hade svårigheter,
kunde knapnt få ihop styrelse och
medlemsavrziften * tre kronor
- var
besr'ärlig att få in. Frökind har en
nybildad förening och har redan fått
en tlvgande start och genom en råd

Hultbrand

KINNARPS IF
Ordinarie kvartalsmöte på

Kinnemo tisd. d. 9 2 kl 20.
Viktiga frågor.
StI'rels.tr

Bl.a. har en frågesporttävling i före- större möten men däremot går klassningens regi blivit en stor framgång. möten ganska bra. Föreningen har
Stenstorpsföreningen brottas med inga medlemsavgifter, kommunen
ekonomiska problem, anslutningen anslår medel .-- 500 kr - till föreär relativt god men avgiften svår att ningens förfogande.
I Falköping har man inte heiler
inkassera.
Vartofta har anslutit sig tiil riks- lyckats med de stora mötena. Grund-

förbundet c/ch här är föräldrarna skoleföreningen har såtsåt på kiassmycket.positiva. Man har haft stu- möten, anordnat konferenser för
diecirkel i gång kring nya matema- 1<lassombuden, skaffat hiälpmedel för
tiken, ordnat skolmästerskäp på ski'

Pensionärsträff
i Frökinds nya Samlingslokal
fretlag den1,212 kl. 1"4.30
Medv. av pastor Hiiding Fagerberg, Göran Carlsson m. fl.
Sång och musik, kaffeserverinp.
Alla pensionärer från Kinneved och Vårkumla välkomna.

Slutarps och Äserps Missionsförsamlingar

Kinneveds
Jaktvårdsförening
ÅRSMöTE på Pensionatet,
Kinnarp, torsd. den TL|Z kl.
19.30.
.f

Ny frågesportronil

' Frågesportturneringen i

Frökind

fortsätter på onsdagskvällen med en
ny rond. Då möts Kinnarps IF och
Vårkumla LRF samt Slutarps IF lag
två och Kinneveds CUF. De två hittills awerkade omgångarna har rönt
stort intresse, varför man kan för-

vänta eig en god fortsättning t
morgon

clr|- n.

kväIl.

Pensionärsträff

i

Kinrteved

Fredag eftermiddag inbjuder mis-

sionsför$amliRgiarna

i

Slutarp

oelr

Åsarpialla pensionärer inorn Klnne.
ved*Vårkumla till samling i I'rö-

kinds Ny-a $amllngslokal,

I

början

bjiq d_et'&atf€Sert'ering, vareftgr Brqdikanten oilr författaren, past. Hilding :Fagerberg korn$er ått. berett.a
trån sina resori världen samt tala
öuds ord. Ledare för samlingerl blir

pastor Göran Carlsson, Det blir också

i prograrnmet en del sång och musil{.
\rtc-'71'
F

Strej$eem drahhar &e$co-föref,ag
Kimxs &tr$as T'exgl$*$råstäHler 2,5

I

Strejken 1ar 1u drabbat del reclan hårt ansatta tel<o-in- arps Textil sorn avsetts. Vitl l?-titlen i går dfr Kinnarpsföre'
tagets varsel redan var känt, huncle läns:rrbetsclit. l'redrieclustrin i Sharaborg. I går varslades 25 anställtla vid Kinnson inte säga mer än att ett konfektionsföreteg i Fa?liöiringsarps Textil om friställnlng. Orsal<en är att man inte få.r fram
trahten avsåg att friställa eit 30'tal anställtla ,-ill föl"id av
för tillverkpingen nödvändiga varor. Brasons l<onfektion i
plter
strejken. I denna artikel skall vi också reclogöra för läget
ett
tehosom
att
sagt
?5 rnan gå. Uppgifter
Skövtle
pfr skolfronten i Fall<ö;ling. Eleverna vld K;,'rkerörsslrotan
företag i Falgöpinqstriahten planeracle varsla orn fristä'lhöll rnöfe i går för att besiuta vad rnan shall göra när lärar''
ning för ett 30-tal anstä!1la har förckomrnit de senaste daIockouten blir ett faktum i morgon.
det
I'finnom
är
g:itt
garna. Ilet har inte
att tä bekråftat

rtfuli1.

Intresset åter i topp
for Frökindsfrågesport

Kinneveds skytteoch jaktvårdsförening

Tretlje omgången i Hem och Skolas frågesport i Frökind
samladd ånyo futlt hus. Introsset bara stiger. Onsilagskväl-

anordnar prisutdelningsfest med dans
Iörilagen ilen I-3 febr. kl. 20
på pensionatet i Kinnåqp.

lens lag bestotl av Kinlrarps IF hrot 's-ar'!{unrla tr Rtr, Kinrrarpslaget som bestod av Bo Johansson, Etrof Karlsson och
Kurt Johansson fick se sig besegrade av Vårkumla rnetl 2-8.

.1..

Styrelsen

Vårkumlalaget bestotl av Bengt Vård6n, Bune Johansson
och Karl-Erik Eriksson, som primus motor.
Nästa omgång blev dessto jämnare. Då möttes Kinneveds CIIF och
Slutarps IF lag II med lagmedlemmarna Mona-Lili Karlsson, Kjell

Lennartsson och Sture Andersson
resp. Eivor l{arlsson, Eino Nikkola
och Ture HäU. Här byttes man om
att leda
aLL
reqa oun
och blev
olev uef,
det nollor
noltor sa
så naoe
hade
I
I båda lagen det. När tio frågor var
I slut stort det 4--4. Utslagsfrågor måsite tillgripas. Där åkte CUF på en nit
på frågan om Edison uppfunnit telefonen. Idrottsföreningens lag kunde

39

pa träff med lffF:s dnmklwbb
t:::)ltl:a:L

ttt::t:t::::t:

illia
ljl:::;l

inte u-ppge hur stort ett fotbollsmål
är, höjd och bredd, men de räknar

väl med att huvuti.saken är att det
blir mål. 5--4 vann idrottsföreningen
I

med, iianske ett fotbollsrezultat.

Nästa omgång blir onsdagen den 17
l.rfebruari
då Kinneveds Röda Korslag
IIt möter Börstigs CIIF samt Hemvärnets lag II och NTO lag I. Vi
mötsl

s. A.

ti:i.:tt:::

11:

Halliolyckor på

.-;,.., ! -;i""

{6:an rll/-'l'

Tre bilolyckor till följd av halkan

inträffade

i

väg 46. Inte
sonskador.

onsdags morse på riksnågot fall våilades per-

i

Strax utanför ståden, mot SlutarP

till, körde en bilist av vägen i

en

kurva. Det var halt väglag och föraren fick dessutom punktering på ett
däck. Bilen totalförstördes.
I närheten av Bcngunda gick en bil
av vägen sedan föraren sökt köra
om en långtradare. Också i detta

fall fick bilen

omfattande skador'

Den tredje olyckan inträffade vld
Sikagården där en bil gled av ten
hala vägen och hamnade

i

Demonstration av hårvårcl. Sittande: fruarna Elsy Anclersson och Inga Nieisen med damflrisörskorna Ulla
I
Östman scll Mona Ifåvidsson i arbete.
tYt-?1,

diket.

Kinnarps ltr':s damklu.bb
var på måndagskvällen samlaC till möte på pensionatet

i

Kinnarp. Dc1 r,ap den n3rhil-

dade klubbens andra
mankornst och

till

sarn-

denna ha'

de damfrisörshorna Ltila öst-

mau och Nlona Davidsson in-

funnit sig för att demonstrera hårvårcl. Klubben består
a.i' 22 clamer, men fler räh"
tr'ar mau snart ha i sitt
leci eftersom rnåndagstriiffen
sanrlad,e 39 intresserade. Ord-

förande är l\{onj}a Persson,
sekr. trtiola l{arlsson, kassör
Nlaj'Britt Lindgren, v. ordf.
Elsy Ä,nder*son sarnt vidaro
i styrelsen Yvonne Torstensgon.

Vintersportueckan

för samtliga klasser dit

Frökinds Hem- och Skolaförening

inbjuder till Sportlovsvecka

i Frökirud
även

föräldrar är välkomna.
febr.
15 Eieverna har också dcnna dag
Prcgrammet sor ut som följer:
möjlighet att se fiimen "Kaile
Måntlagen den 1ö februari
Änka i Vildmarlien" på Stads'
ll-13 skridskoåkning i Slutarp för
teatern i Falköping. Entr6 3 kr.
klasserna 1-2, samt servering Kontaktmän för vintersnortlovsveckav varm korv.
an är Inger Persson tel. 330 98 och
Ledare: Inger Persson, Signe Helse-Oiof Carisson tel. 335 33 eller

'

15-20

Johansson.

Missionsgr.rdstjänst

sionslrus

i Slutarps

j
l

Sent på söndag eftermidclag hålles

i Slutarps

I

missionshus en missions- |
gudstjänst, då det insamlas sparbös- |
sor och offer för Svenska Alliansmis- |
sionens hemmå- och u-landsmission.
Pledikant blir pastor Klas Karlsson.'
Vidare medverkar pastor Göran CarlsI

SLUIARPS

': ti[il

MISSIONSHUS
Sönit. 1? OBS. tiden! Missionsgudstj. metl sparbössetörnn. o.

offer för Svenska Ai'liansrnis-

sionen. Past. Klas Karlsson o.
G. Carlsson.
Välkornrnen!

-

161 30.

11-13 Baddag för.klasserna 3--S i
Otlenbadet, Falköping. Buss ar'går f rän Kinnarps skola kl 10.15

samt därefter från Odenbadet
13.15. Elever från BörstigBrismene torde anmäla deltagande på tel. 05:t5/521 61, dessa
erhåller sedan transport till

På pensioniirstriiff

kl
'

mis-

i nyu lokulen
,,e

Kinnarps skoia, även hemtran-

srroi't. Elerrer f rån Vårkumla
torcle anrniila deltagande

0515,/

11, varifrån orduas transport tili Kinnarp och åter.

330

*7,

Ledare: Gun-Britt Filipsson,
Viola Carisson, Ingrid Kjellen.
Tistlagen den 16 februari
11-13 Saeostund i skolan för klasser-

na 1-1.
Ledare: Mai-Britt Johansson.
11-13 Skriciskoåkning i Slutarp för

3-4, samt servering

klasserna

av vårm korv.

Ledare: Gun-Britt Filinsson.
Bosse Eklöf.
Onstlagen den 17 febmari

ll-13 Lekstund i skolan för

klasser-

na 1-3.

Ledare: Margareta Eklöf, Viola
Carlsson.

1L16 Bordtennis i skolan för klasserna 4-6.

Ledare: Bo Ivarsson.
Torsdagen ilen 18 februari
lI-13 Prov för snöstiärnan för klasserna 1-2, eller eventuellt någon promenåd, samling vid skolan.

Ledåre: lVlargareta Eklöf, Maj-

Britt

Johansson.

11-13 Kcrgboll

ö{-

i

skolan för klasserna

l>tuu.

Vid dukat kaffebord.
Slutarps och Åsarps missionsför- några ord ur bibeln och ledde i bön.
samlingar hade i går inbjudit till en
Sedan vankades kaffe och dopp och

pensionärsträff i nya samlingslokalen
'
Ledare: Lennart Qvick.
mitt emellan Siutarp och Kinnarp.
1{-16 T{orgboll i skolan föi klaserna Sammankomsten inleddes med psalm3-6.
sång. Pastor Göran Carisson läste
Ledare: Helge-Olof Carlsson,
15 Eleverna har också denna dag
möjlighet att se filmen "TarFotbotrIsprogrammet
zan och djungelfolket" på Stadsteatern i Falköping, Entr6 3 kr.
Slutarps
Fredagen den 19 februari
För A-Iaget har uppgjorts sex trä19 Gymnastikuppvisning i skolan
ningsmatcher. Möjligheter finns att
ytterligare någon mateh kommer att

för

Promenader

,;

-

skridskotur

tagare.

Vintersportveckan i Frökind inleddes i går på hemmaplan med le-

kar och en promenad för klasserna

och 2. Därelter bjöds barnen

1

på

varm korv av föräldraföreningen,

För klasgerna 3 t. o. m. 6 var en
**ff6så anordnad till Odenbadet.
I dag föijer sagostund kl. .11 för

klasserna 1._2 och för klasserna 3--d
blir det tipspromenad med start,kl.

11 från isbanan i Slutarp. Medtag

penna. Därefter korvservering.
I'ör klasserna 1-3 blir det kI. 11 på

i skolan och kI. 14
I startar bordtennisen för klasserna 4
j -S under ledning av Kinnarps BTK.
I Torsdagens program för klasserna
| 1-2 omfattar Snöstjärneprov till fots
onsdag lekstund

I samt tipsfrågor. Medtag penna. SamI ling vid skolan kI. 11. För klasserna

3-6 blir det korgboll mellan ll-13
och mellan 14*16.

in i

Carlsson framträdde sedan med sång,

varefter den engelska filmen Nilens
moder visades. Det var påstor Hilding Fageiberg från Taberg, som
warade för filmdelen av träffen. Ni-

Iens moder är en berömd
har
- den
fått en Oscar och gripande
dokumentärfilm om amerikanskan Lilian
Trashers arbete bland bI. a. föräldra-

lösa barn

i

Eg-'vpten.

Lilian

Trasher,

programmet. För reservär död sedan ett år tillbaka, kom
laget föreiigger ännu inte någon som
till
Egypten för 50 år sedan och skakomplett matchlista. Träningen, vil- pade där ett barnhem, som sammanken även i år handhas av Lasse Ja- iågt mottagit 10.000 barn. Verksameobson, har nu pågått ca en månad heten vid barnhemmet,
35 mil söder
och har samlat ganska många del- om Kairo, har övertagits av Lilian
läggas

wlL'T'

ersätter

IF

de 35 som hörsåmmat kallelseh tiU
denna träff lät sig väl smaka. Pastorerna Bertil Eriksson och Göran

Trashers medarbetare, som lägger
ner ett omfattande socialt arbete

Matchprogram:
Mars
6 Åsarp
13 Stenstorp
20

bland människor i nöd.
Spontant togs en kollektsumma på

120

Floby

Gårdagens

3 Kättilstorp

ledde

I{ar]-Erik Lundin har utsetts till
ordförande i fotbcdlssektionen och
till sekreterare i sektionen Leif
Svensson.

Kontaktman

för A-laget är Karl-

Erik Lundin, för B-laget Gösta Andersson och för pojklaget Bo Eklöf.
Den sistnämnde är sammankallande

där Lutz HofUif Karl6n ingår som le-

ungdomssektionen,

bauer och
damöter.

träff avslutades

med

unison sång och Hilding Fagerberg

10 Valtorp
18 Hällstad

i

kronor upp för baruhemmet vid

Nilen.

April

tllz->l-

i

bön.

Kihneved-Vårkumla
LRF-avd.
,håliler årsståmma med familjesamkväm å Nya Samilings-

lok'alen, torsdagen den 25
febr. 1971 kl 19.30. Våi,lkosma"
Styrelsen

Carl Wilhelmsson var en av gästerna vid denna träff i nya lokalen.

Vintersportveckan

i Fbökintt

I

fortsätter i dag med Prov för Snöstjärnan - till fots - för klasscrna I
1-2 och därtill tipstrågor Samling
vici skolan. Promenaden pågår mel|

I(ommunalkamrer auskedas
efter 18 å,rs tjiinst?

I

|

lan 11 och 13. Samma tid spelar års'
lilasserna 3-$ korgboll i slioian och i
den fortsätter metlan 14 och 16.
På fredagen blir det en intressant
avslutning, då föräldrar och barn är
I

I

komnrunstyrelsens senaste sammanträtle i Frökintl behandlades
ett förslag om pension till kommunalkamreren. Styrelsen beslöt föreslå fullmäktige att pension beviljas kommunalkamreren med 491 kr
.per månail. Dessutom föreslår kommunstpelsen fullmäktige att kommunalkamrerens tjänst skall upphöra och att pensionen skall utgå

Vid

trån

I iuti l9?1.

Kommunalkamreren

1974. Hilding Våring tillhör

center-

denna I pariiet, det parti som har majoritet
år - alltså | i kommunen.
över den vanliga pensionsåldern - | Beslut om kommunalkåmrerens
men det har varit underftirstått att I fortsattå tjänst fattas vid nästa fullhan skulle ha kvar sin tjänst som I mäktigesammanträde'

i

18 år. Han

är

66

kamrer tilis bloclpammanslagningen

tiil Falkens gymnastikuppi skolan kI. 19.

välkomna

visning

I

I

wk-?t.

förordar
Tangagarden
Styrelsen

för nya

samlingslokalen

mitt emellan Slutarp och Kiuarp har
nu gått igenom samtliga förslag till

namn på byggnaden,

Sammaniagt

inkom 131 förslag. Ordet Tånga kommer igen i 25 av förslagen. Styrelsen

PLASTTUIATTOR

tglt.A.
i Frökind, IIil-

ding Våring, har innehaft
tjänst

I

Styrelsetu

förordar Tångagården och har som
alternativ Lokal-Irrökind. Sex per-

säljes på torget lördag.

soner .vill kalla samlineslokalen för
Tångagården. 18 föreslår Frökindsborg, 13 Tångaborg, 5 Frökindshus.
En föreslår Lokal-Frökind.

G. Carlsson

Krogstorp, Slutarp.

Tånga är en gammal benämning
på området och man får förmoda att

I

kommunstyrelsen och fullmäktige

går på styrelse-förslaget.

Myclcet'fria' händer i Frökind
Tjänsternan avslcedades
under pågående sammanträde

finns Tångavallen som är

Tidigare
idrotts-

plats och vidare passerar Tångavägen förbi samlingslokalen.

J

z{z-*1.

det inte reder ut sig som vi
- Om
tror
litar vi på hjälp från Falköping

fram till kommunsammanläggningen.
Orn "skäIiga" pen$ionssurwnan

Med psnsionssumman förhåller det
sig enligt kommunstyrelsens vice

IJnder pågåeutle samrnanträde motl komurunstyrelsen i
Frökinil i fredags avskedades kommunalkamrer Hilding Vå'
ring från sin tjänst med verkan från 1 iuli i år. Tjänstemannen väntade en timrne och tio minuter i koniiloren meilan
styrelsen behanellade årentlet. Från ett titligare s&mm&nträde fanns bortltagd frågan om hans pension, och ilet vat'
när man kom till clenna punkt på dagortlningen som han en'
ligt normal procedurordning fick lämna sammanträdot' När
hi'Våring, som är styrelsens sekreterare, åter fick tillträtlt
till sessiouen visade det sig att styrelsen behantllat ytter'
ligare ett ärende' nämligen alttså hans innehav av tjänsten
Pensionsärentlet avgjortles såIunda: Hr Våring skall efter
sin avgång 1 juli utfå 491 kr. pr månad i åltlerspension från

ordf. på följande sdtt. Kommunförbundet har gjort en framräkning av
"shäliga" pensionssumman. Eeloppet

slutäde på 545 kr. pr månad. Av någon anledning kan kommunen-ar-

betsgivaren välja mellan denna
"hundraprocentiga" summa eller 90
procent av den'. Kommunstyrelsen
valde de 90 procenten, lika med 491
kr.
Hr Andersson tillägger att anställningsformen för tjänstemannen varit sådan att kommunen har helt fria
händer, cien är inte bunden till någon pensionssumma alls.

Otryggt och knapert

kornttrunen.

Orn ärendets (ärendenas) gång i I nen skall hänskjutas till fullmäktig
kommunst)'rclsen säger dess vice Kornmunstyrelsens beslut i pensionr
ordf. hr Sven Andersson i Brismene: I frågan gäller alitså ett förslag sotr
gick lite hastigt tiII i stY- | skall underställas beslutande försam
- Det
relsen, förstås. Ärendet kom upp di- lingen.
rekt, ingen hatle tänkt På det före Hr Andersson säger emellertid:
ju
sammanträdet. lVlen dei finns ett fuli- Det är på sitt sätt allvarligt
mäktigeprotokoll från 1967 vari sägs om en personallucka uppstår efter
att tjänstemannens pensionsfråga kommunalkamrerns avgång. Därför
skall avgöras i samband med hans tyeker man nog att fullmäktige bör
ta ansvaret genom att låta ärendet
avgång från tjänsten.
på sitt bord. Om fullmäktig€
Härvid erinrar man sig att kom- komma
gör det vet man inte.
munalnämnden i Frökind 1967 beHr Andersson vidare:
tecknade kommunalkamrerens Pennog På
i
och
ordnad"
som
"ej
sionsfråga
- Kommunalkamrern föll
skrivelse till fuumäktige föreslog att att han motsatte sig att dela lokal
med kommunteknikern. Om han inte
den skulle ordnas.
Så har nu alitså skett - och tjäns- sagt nej tiu det hade han suttit ti-

Det befinns att tjänstemannen haft
en otrygg anställningsform. Efter att
under lång tid
- från 1938 - ha arbetat för kommunen som förtroendeman, med inhopp som vikarierande

I

I(ommunalkamrer
Hilding Våring

ring har hans avgång före

denna

tidpunkt inte tidigare antytts från
förtroendemannahåll.
Hr Andersson än vidare om förhållandena i Frökind:

Kommunteknikern har för lite
att- göra, vi ifrågasatte att han skulle

tlytta in i koinmunalkontorets iokaler. Detsamma gäller byggnadsnämndens ordförande.

Om den eventuella personalluckan
temannen har avskedats. Avskedan- den ut.
det ligger inom kontmunstyrelsens Med "tiden ut" menas i detta fall säger hr Ändersson:
kompetens, då tjänsten i fråga varit tiden fram till kommunsammanläggon arvodestjänst' Frågan om pensio- nipgen. Enligt uppgift trån hr Vå.

I

l

kameral tjänsteman, övertog han 1954
den kamerala sysslan på halvtid fram
till 1960, då han heltidsanställdes på
denna syssla. Den har hela tiden varit en arvodestjänst - därav kommunens behagligt "fria" händer. IIan
bidrog under många år till att lätta
kommunens knappa försörjning.med
lokaler genom att hå kommunalkontoret i sitt hem, utan ersättning. Under 5--€ år, då kommunens försörjning också med kommunala telefoner

må ha varit knapp, lättade hån det
problemet genom att utan ersättning
stälia sin bostadstelefon till förfogande. Kommunen ställde 1965 en lokal, med telefon, till kommunalkon.
torets förfogande. Den håller 38 kvadratmeter.

KINNEVEDS

Kinnarps Vlisqionshus
Kom och hör HILDING FAGERBERG söntlag
Göran Carlsson medverkar.

kl'

16'00!

Varmt välkomna!

Hr Våring finner i kommunstyrelsens aktuella protokoll inget motiv

kyrkobröder
angivet för hans avskedande, Forför avskedandet finner han
håller årsrnöte i kväll kl 19 merna
brutala.
/
hös Karl Vilhelmsson, Slut- Kommunaltjänstemannaf
örbundet:
mecllernnYa
och
Gamla
arp.
Vi känner Hil.ding Våring som en
mar hälsars välkonrna.
ambitiös tjänsterr.ran. Vi kommer att
Styrelson

fi!*?t,

göra en utredning av fallet.

Kinnevedsskyttar
på prisutdelning

Otroligt jämn omgang
i Frökinds frågesport *t,

nla'x'

75'
Kinneveds Skytte- och Jaktvårds- r -,Mäste.rsky"tt: Gunde Johansson
71'
:ö".r,i.'eo" haaei lördags årstest mea 15,1":3*T:: 73' Gösta svensson
i Åke..Gust-avsson 70'
irisutaätning, dans och kaffe på Penför året blev: Gunde
vionatet i Kinnarp. fvfeOreÅm'ar mea I - Mästerskytt,
75X39=L14' Klas Åkesson
itamer infann sig i rätt stor utsträcL- I *.h.?T".11
ning. ordf. cö.tä Lu"rrott hälsacle 2112 73!40=113..p'
ordf'
t"u"tig
r,älkomna och önskade
.överlämnade
"tt .*;il; ]i sedan ftis.l--L-ulryol
till Jaktvårdsföreningens
kvä1l och tackade för alla
-o-rdet
som delade
Harry
Göransson,
ordf.
v'vr'
*;^^I
^'sr^r
priser.
priser med Äke Blom som
Kommulralkamrer Hilcling Våring I ut deras
var närvarande och sade ttåg.u gooä | medhjälpare'
ord om föreningarna och önskade I Ljtu*itutt..
en laStävlan mellan Jaktvårdsfördem en god fortsättning pa a"t"t ,.- |

Frökinds Itrern och Skolas frågesportsturnering, som gick
in i fjärde omgången på onstlagskvällen, var otroligt jämn.
Att så skulle trli ana,de tävlingsledaren Ston Ahlqvist redan
på tidigt stadiurn av tävlingen. I)omaren rektor öhrnell,
harle tlärför satt upp extra sk iljefrågor, och i första omg.
mellan Kinneveds EK, Iag 3, och Börstigs CKF fick man tillgripa många sådana för att skilja lagen åt. När 10:e frågan
var avverkail stotl det 4 L/2-4 1/2. Börstigs CKF kunile dock
till slut gå segrande ur striden, men tlå var poängsumman
rrppe i I7/? mat f,d,öda Korsets 9. Börstigs CKF bestotl av
fruarna Gunvor Broberg, Maj Johansson och Då.qny Johansson. fiöda Korsets lag: Göran Andersson, Sigrid Augusts-

bete. Han nämnde skytteföreningens
-xi""ä"ui I eningen och ...Skytteföreningen- 10-

mångåriga verksamhet

i

l*:try]:-t

segrade Jaktr

tl,älgbanan

med-många bra sk1'ttar.
l"11til-:.","-1119:"'-^--. rr-^^^^- 6o
Efter en stunds dans titl musik av | __Individuellt: Bengt Äkesson 92.

,

dersson, Ann-Mari Falegård, Lennart
jämn besannades. Här möttes Hem- Såndberg.
Nästa tävlingsdag, som är den sista
värnet, lag 2, som hade laddat med
"fullt magasini' för att möta NTO, i första omgången, blir på tisda'gen
lag 1. Här följdes lagen åt fråga efter (OBS. dagen) den 23 februari. Då
fråga till nurnmer-6 kom: "Hur fåLr möts Slutarps Missionsförsamlings
man vikten 1 kg". Här var man ense s]'förening och Kirfieveds CKF. Idel
om mängden vatten, men NTO-laget clamer (skall bli intressant), samt
missade gradtalet på r'attnet, vilket Slutarps IF, tag 1, och Kinneveds
blev en halv poäng mindre. Detta arbetarkommun.

874 Gösta
Karl-Erik Andersson och Torbiörn I Harrv Göranssol
-svensson
B1om.81' Gund.e Johansson
övergåra var det dags för prisutäel- | 9t' +|"
sture
oIning."Gösta Larsson och ieorg Jo-li]t

---,;-- *:*X-9"*1"::l-74
69, Göte Lindgren 64.
priserr'-'
|lson
-- .
Resultat:l-^Huskvarnaälgen:GöstaSvensson
I en lagtlivling mellan skytte- och lDb--P'
Gunde Johansson

hansson fördelade

jaktvårdsiörenfuigens lO-mÅnalag i l ,Normanokalen:
iält.k;utning iegrade skyttef"ör- | 47 p'
eningän rnuå zgr päang,

156.

B^:5i
;axi"årdsror-,|.^rll.ni
:}:tji
q 1.6, Gösta ä1014, Gunde +I:Y-"
JohansSvensson

försprång för Hemvärnet behijlls se-

| _,_- i,
Individuellt segrade Karl Arp, Sk', I tol

eningen

B träff, Gunde Johantuot,

S-k,

28;

dan. Ett fel i facit på en fråga berörde ej slutpoängen, som egentligen
blev I 7/2 för Hemvärnet mot 9 för
NTO, sålede,s kan man åka ur på 9
rätt av 10 när två jämna lag möts.
Hemvärnet bestod av Sune Hanysson, Gustav Oskarsson, Gustav Gustavsson och NTO-laeet av Sven An-

2X25 skott: Gunde Johansson
L^S*"t
46, Bengt Åkesson 46, Yngve Nilsson

Harry Göransson, Jf, 28, Gösia Svens- I
a6:.
uorr, jf, 28, Karl-Gustav Aht, Sk, 28, I
3X10 skott: Gunde Johansson
Äkesson,
28,
Jf,
KIas
Sture Johansson,
| ^^ske.et
Sk, 26, Erik Kjeil6n, .li, x' Ar..i I eo' {l-mo Gustavsson 29' Bengt Åkes'
Brodd, Sk, 25, Äke Gustavsson, Sk,ltol.'.t'
z+, Gåsta Larsson, sk, 24, Gunnarl. Älgbana: Harry Göransson 49' Gösclasson, Sk, 24, Bertil Engdahl, srr,l ta,p;e,"to,",.46, 9""d",-l:P1tT: f'

Ynsve Nlsson, rf,
l^KY iikl"t'1 LT: g-:*i:b::g 91
Extra insats: Sture Johansson 6/n,lGunde Johansson 94' Yngve Nilsson

23.

23,

son, Birger .{ndersson.
Att också nästa rond skulle bli

Kl. IV: Gunde

Kl. II: Åke Brodd

56 P.,

Åke

tavsson 43, Göte Lindgren
Kl. I: Klas Äkesson 61.

Gösta

Klas Åkesson 66' Bertil Engdahl 61, Gösta Larsson 61,
Åke Brodd 58, Göte Lindgren ' 4?,
Svensson 68,

Engctahl 65, Klas Åkesson 65.
I Bröderna Larssons vpr.: Lars-Äke
I Broattl 49, Gösta Svensson 48, Gunde
I Johansson 48, Gösta Larsson 46, Äke
I Gustwsson 40, Göte Lindgren S9.
I

I Insatsskjut.: Georg
I

.Tohansson

84,

Gunde Johansson 80, Göte Lindgren

I
,
I
I

Kinneveal-Vårl{umla LRF-avtl.

har årsrböte med familjesamkväm i
n:/a samlingslokalen i KinnarP På
torsdåg, den 25 febr.

2*lt'll.

I
I

I

Kinneveils

-

kyrkobrötler

liröll årsmötg

i

helmsson, . Slutarp.

Mötet

inleddes

66,

skänl<ta: Klas Åkesson
40; Åke Brodd 37, Gösta Svensson 36,

janrJe sanrmensättning: ordf , Daniel
l!1lrahatrllsor1, v. crdf . Het'bert An-

Extra insats.: Gunde Johansson
I Bertil Enedahl 62.

i nu-".trå"

Gösta Larsson 35, Lars Äke Brodd 35,
Gunde Johansson 35, Gunnar Classon 34, Sven-Olof Friberg 34; Georg
Johansson 33, Göte Lindgren 32, Ber-

til

Engdahl 31,

Karl Gustav Ahl

Harald Brodd 27, Lke

30,

Gustavsson

26, Valdemar Johansson 26, Martin

Aht

12.

MEDLEMMARNA

tisdags hos Carl Vil-

rnod ps. l?C och bibelläsning sanrt
i:)riirlrakedja., I stvrelsen nyvaldes

76.

i

Slutarps elförening

cl.ersson,

ekonornisk förening, kallas till
orclinarie års,möte i Nya Samlingslokalen, Slutarp, torsdagen delr 18 rnars kl 19.30.

C)lof Nilss'ou.

Ärenclen enligt stadgarna.

l\lex

Johänsson. S.tyrelsen

har

fö]-

selir. Carl-Arne Adamsson,
kassör
vice sekr. Alex Johansson och kassörI
Efter förhandlingarna följde kaffe-

|

sromkväm. Komminister Reidar
Jahnsen höll andaktsstund och av- |
I

slutade

skyddad verkstad

i Falköping. An-

svarsförbindelsen skulle för kommu-

nen utgöra 60 proc,'av årskostnaden

under första året,50 proc. under and-

ra och 40 proc. under tredje året.

Tingsrätten i Falköping hade medmunalkamrerens anställning hos komdelat att antaiet nämndemän för Frömunen skall upphöra.
Kulturnämnden hade föreslagit att kind kommer att minskas med en,
biblioteksverksamheten övertas av därest icke nyval begäres. Kommunnämnden och att ledamöternas antal sty'reisen föreslår att inget ny'val
utökas med två. Förslaget tillstyrkes företages.
Luttra nvbildade bordtennisklubb
hos fullmäktige.
hade begärt]ett anslag på 1500 kr.
Det treslutades att hyressubventio- för inköp av materiel viket tiilstyrknen skall utgå till hyresgäst i en pen- tes hos fullmäktige. Kommunstyrelsionärslägenhet trots att innehavaren sen föreslår att uopvärmningsanordicke är mantalskriven inom kommu- ningen medelst oljeeldning i Sörby
nen. Kommunstyrelsen föreslår full- skola inordningställes för en beräkmäktige att antaga de anbud som nad kostnad av 4.3D kr. 'Fullmäktige
inlämnats på lärarbostäderna 3 och 4. för'eslås besluta att uppsätta en flaggFrån ar:betsvårdsexpeditionen i Fal- stång vid samlingslokalen för en beköping förelåg framställning om att räknad kostnad av 500 kr samt att
kommunen måtte teckna ansvarsför- för lokalen medlemskap sökes i Byg-

1

I

om

til] 491 kr Framställningen tillstyrkes hos fullper månad och att pensionen skall mäktige och Gunnar Larsson, Luttra,
gälla från den 1 juli 1971, då kom- utsågs att underskriva förbindelsen.

I

hansson &{, Gösta Svensson 79' Göte
Lindgrer, 78, Gösta Larsson 78, Georg
Johansson 66, Äke Brodd 65, Bertil

s^

lighetspensionen fastställes

den rytmiska g:r'mnastiktruppen, som
rönte stort bifall från den lilla men
intresserade skaran besökare. LarsGunnar Classon 47.
Äke ltling, bröderna Rolf och KjellFöreningens vPr.: Gunde Johans'' Äke .Iohansson från tyngdlyftarklubson 74, Gösta Larsson 70, Bertil Enåben i Falköping visade hur man kan
dahl 68, Åke Erodd 59, Göte Lindgren lyfta m-vcket och smidigt genom att
Dö.
använda sina muskler På rätt sätt.
Gunde Johansson vpr,: Gunde JoUnikt för de tre lyftarna är att
hansson 75, Bertil Engdahl 58' Gösta
samtliga kommer från Vintorp i Bör,Larsson 57.
stig. Programmet Presenterade av
JoGunde
vPr.:
. Georg Johanssons
|
Falken-pappan Evert Carlsson.
]
I

sammanträde. Frågan

handlats flera gånger under årens
lopp, var åter föremål för behandling. I{ommunstyrelsen föreslår, som
FT omtalade i torsdagens tidning, nu
fullmäktige besluta, att den s.k. skä-

Falköping som gästade med en flicktrupp och en pojktrio, som hanterade styrkeredskapen med bravur,
Barbro Gustavsson var ledare för

35.

Vandringspokalen 1901:

Frökind

i Frökind avslutades på fredagskvällen med en
gymnastikuppvisning i Centralskolan, Kinnarp. Det var Faiken från

Gus-

delfiaförsamlings ungdornskör.
Skall vi alla få plats? Publiksiffran
bara ökar och ökar!

för en person från Börstig
kom- angående en introduktionskurs och
munalkamrerens pension, som be- sedan ev. fortsatt arbetsplacering vid
lit

Vintersportveckan

Johansson 103 P.,

Gösta Larsson 98 P.
Kl. III: Georg Johansson 84 P.

i

j

Frökinds kommunstyrelse har håi- bindelse

78'

Vintersportveckan

i

har blivit verkliga idoler. Nästa gång
får vi i pausen höra Falköpings Filå-

biblioteksverksamheten

Gösta Laisson 5/19,-Göstål B:Fl:-1d,81:s"å*åo" 5Ä9, Harry Göransson 5^s, --V"t","Tklass:.Bertil Johansson 79'

arp 6/tl,

son c/5.
Stadspris Vet.: Valdemar Johansson
103 poäng, Bertil Engdahl 91

ungdornsorkes-

Frökincls kulrurnårnnd övertar

Bertil Engtrahl 6/22, Gunde lorransil :9' å-\: BliT,!I1-oT" *l:1hfl:11
son 6/21, Yngve Nilsson 6/15, Åkel85' Göte-Lindgren 85' Gösta Svens/
eroai eir+, d"ix x;"tt6r, o/13, Kart I son 84, Hakon Karlstedt 82, Stig olof
Karl-Gustav Ahl 5/16, Harry Johans- Harald Brqdd

f pausen spelade

tern, som bland den yngre publiken

sammankomsten'

I

Styrelsen

UUåtande angående ändring

,

av bestämmelserxa för Kinnarp-Slutarp,s vägförening i
Kinneveds socken finns från
den 8 mars 1971 kl 12 utställt
till .granskning å Frökinds

kom.munalkontor, Kinnarp.

På tjänsteni vägnar
S. O. Smedegård
lantmätare

l

t &oockbeshed, : IVi tir {r,usked,ad !
efrter 17 å,rs tjtinst

i &tommttnen,
g>1 (rsqfu-oawtarrtaö

/4Av ARNE JOHANSSON
(YDl
KINNARP
Under mer ön lre års rid hor kommunql. hqr kommunstyrelsen öntligen tqgif, er beslut. Det blev en
konrrer Hilding Våring. 66 år, Frökind begört qrt efter 17 chock för Våring: "Du får 491 kronor.i måneden i pension.
åns riönst i kommunen öntligen få sin pensionsfrågo tösl. Nu Och så upphör din tiönst i kqmmunen den I iirli".
jag
avsked på grått
l NY FRAMSTÄI,LT$ING
$g i kommunstyrelsen, kördes ut helt och blev heltidsanstä]ld 1964, har un- Att en fick
papper,är
sak. En annan är det
1969 gjorde Våring en ny fran- kor.rekt. Man överlade över en tim- der hela den långa anställningstiden
osamkliga sätt på vilket det skedde. ställning om sin pension. Sedan har me, När han kom in fick han chock- aldrig haft tillfredsstäIlande anställAlirahelst sbfn kommunstt'relsens ärrendet ältats i komr-nr-rnStyrelsen. beskedet. Inte en enda förtroende- ningsförhållanden. Ilans tjånst. har
ordförande oih andra ledamöter i För två sammanträden tillbaka be- man hade talat med honom tidigare hela tiden varit en arvodestjänst.

styrelsgn flera gånger för inte länge handlades frågan. Den gången sa om att man avsåg att sparka honom,
Men han ha1 aldrig haft ens ett ansedan frågat om jag var villig kvar- styrelsens ordförande, i'!l,sdagsman
stäl.lningskontrakt. IIan kunde spare BöRJADE 1938
stå till kornmurisammanläggnin- Gunnar Larsson (cp) till Våring. "Du Våring, som började sin bana som kats med en veckas varsel.
gen 1974, säge,r' kommunalkamrer Vå- ämnar väi inte avgå ännu?"
j TJÄNSTVILLIG
ledamot i kommunalnämnden 1938,
ring till VD.
Vid senäste sammahträdet med hoppad,e in som vikarierande kom- Sven Andersson håiler med om
jag spar- kommunstyr,elsen skulle frågan slut- munalkamrer då och då åren 1952-54 att anställningstryggheten inte pre-'Och något skäl till att
giltigt avslutas. Våring, föreCragan- tog johbet som halvtldstj:rst 1152 cis varit den önskvärda för komkas har jag inte fått, fortsätter han.
FöR
GAMMAL
o

Kommrmstyrelsens

ordförande,

riksdagsman Gunnar Larsson (cp)
i Luttra har inte varit anträffbar
{ör kommentar men styrelsens vice
ordförande, Sven Andersson (cp) säger, äti ma.n anser allt jobb inför
sammanläggningen blir för mycket
för Våring på gamla dar.
,. Dessutom, tillågger Andersson,
har vi räknat med att kommunal'teknikern sku11e flyttas in på kommunalkontoret, men Våring vill inte

}la honom där.

r trNTE OSAMS
för det. Hur i all värIden ska vi egentligen få rum med
*

Taeka

kommunalteknikern ocfr hans papper
också på kornrnunalkontorets 38 kvadratmeter stora utrymme? Har nåj gon fått för sig om att vi inte är
lsams är det viilfarelse. *{ig veterI ligen har det aidrig skurit sig melllan oss. Vi träffas ju dagligen, säI ger kommunalkamrer Varing.

I Det sätt på vilket han
|

sparkades

q,,!:!!!:i:ii:::i::::!!:::r!:

: !

-,:!...::::::.:

::.::

!::i !:i:::::-:;:,;,;;

i::

*-ae,1a:
Redan i967 begärde Våring att hans

skulle ordnas.
ju att den normala av-

fi'ensionsförhållande

Han visste
gången

från en betattning som hans

är vid $5 år.

Kommunstyrelsen':nenacle, att
pensionsfrågan borde ordnas. Våring
hade då varit anstälid i kc,mmunen
nära 15 år. Men komrnr:.tallullmäktige sa, att den detaljen skulle ordnas

i samband med hans avgåirg.

1.7 fir tfred, atrggigu anstdllwingsförhå,ltand,en 'begiircle komtnurzalkamrer Hild,ing Vå,rilr.g att
dtminstane f&
ordnad,, Nu har han fittt besli;ed,et, dtt pensi,ane slnr, ord,nas, Och
.penstonsfrd,gan
'
att han ska atssA:ed,as de* 1 jul6 i, 1Lrl

Efter

DAEfi

$

PÅ FREDAG
KOMMER
Jättepopulära

TOMMY ELFS
tiII NYA SAMLINGS.
LOKALEN, mltt emellan
Slutarp och Kinnarp

W ffä';T;ff:

BLIR SPIKAT!

FULIRUILEäå:HW

avslutning
onsdagen den 2412 k\ 20
i Nya Kinnarpslokalen.

Falbygdens hembygdsgil;
ie sarnt deitaeare i föreningens tidigare kurser
rnp.'ludes.

För musiken svarar
Sixten och, Marianne.
F

alköpings GDV

i
I

munalkamreraren avskedadeg unqer
pågående sammanträde, uppenbarligen utan att något sagts i förväg eller att något motiv ges i kommuni styrelsens protokoll.
l Förfaringssättet är väl inte helt

BE*$rEtt Frökinds.

r

pensionsärende
kommunstyrelse har väckt

,#åJ'-"i|å',li,'I3ilää**"J:::
:l3l*:åä"u"åäji"-åolT,,ir:;
-rrr"
ra-

Jättepopulära

iäi"ä-irjri,"rr-åriig"
-besluta!
"ä"ä.
toockså
att r{g1n *t
litj?l;-,,3-3
.jT:11:Tt1-t'fjl:i^*tri
har
lyckats få
allting om bakfoterr i j qs i samband med ati han lämnade
"tt"
1

och Kinnarp

i morgon, freilag kl. 20.30-01.00
Kom i tid. Det blir SPIKAT.

Frökinds
^e_n.del

DANSEN

i Nya Samlingslokalen mitt emellan Slqtarp

det.

beriktigande
E*

GtöM H

vanligt, och det är kanske lnte så
underligt om tidningarna r-agit upp

TOM1ty ELFS spelar upp
SIF.KIT'

_

ärendet, är det niidvändigt med ett | *ir, 1i;;rru1. Nu ordnas den omeående
beriktigande.
att rlarl
han ges
avsked.
I]
n"rro- aLL
Herturl
ses avs{eu.
Befattqingen som kommunalkam- | -- fi tar inte stäilnine t sak. I\Ien
rer Ii Frökind
rl'rokrnd at
är en alvodesbetattarvodesbefatt-i I noe
r*^ ,,-r^--^- rÄrar-nar
förefaller r^r
det r-i
hela lite
uncter_
ning, för vilken något tjänsteregle- | ugi. net är många, lnte bara vi som
menta inte gäller. Arvodet utgår ef- | här undrat. Därför har tidninsama
ter
Ler rutrecras
löneklass .,n.
f,n. KA rr.
| *^^..
^^,-^tagit -,-upp saken,
^å 19.
grundar tnte I| öet åi riktiet att kommunalkamAnställningsfcnrnen
någon skyldighet för kommunen attl reraren uppnåäde pensionsåtdern re-i
pension. 1967 beslutade kommu- | aan t ftoi.- Samtidlet har det dcrck,
utsenension.1967lresIrrtadekommrr.I.^-.",-;-.^-...;utge
nalnämnden dock att föreslå att bF I enlist .räd .,ri krrrrrrut finna. varit unfattningen skulle vara förenad möd | 6""g"6"*15tt att han skulle kvarstå i
pension. Då åirendet behandlades i I sin tiänst till kommunsammanläeefullmäktige stannade man vid att | ,ringen 19?4. Av allt att aöma irär
pensionsfrågan rkulle avgö.ras först rrari btivit ti[frågad om att kvarstå
_
I
l--sm.band- ned -att .hefatf:ringsbqva- | efter pensionsåIdJrn. Det framgår av
ren lämnade
rar0lHue_f,J3,to".tt.
tjänsten._ .- _ -___lGunnar
I 11rrr.i" Larssons
T,c^mns :kriwctse.
skrivelse.
Befattnlngshavaren begärde 1969
Hela frågan får mot bakgrunden
I
pensionsfrågan
att
skulle tas upp på I av aen koämande kommunsammannytt. PensionsåIdern, 65 år, uppnåd- | rii**"i"g"" å"Fn !€E ur lite vrdare
"Hur
dm I maj 1920. Vederrrörande hade
ordnar Frökind nu ;in
inget emot att fortsätta äve1_.ef-terl | k;;;;;k"r""erartjänst?
"öär.t.
sannorikt
den tiden och utan att formellt be- | måste en ny befattningshavare anslut fattades skedde detta.
ytg"" kraft I ordinarle
Sv. kommunförbundets pensions- || b"futtrrirrg
"tatu" - "r,
ocfr mot högre kostnader.
sakkunnige räknade fram.den pen-i .Denne sitter pÅ tast tiänst octr
sion (s.k. skäiighetspe-nsion) som I g"-["" *"a f" 1 blocket vttt samlämpligen skulle kcrmma ifråga. På manläggningen. Men trehövs han
|
grundval härav har kommunstyrel-iäe"i.öät
äi inte sltdeles givet, enasen fattat sitt beslut' som,nu så1 vi- rare crsannollkt, men som ordlnarie
|
dare till fultmäktige. Beslutet...inne- I befattningehavaie mågte han än{å
båir pension på gnrnd av tJänste1 i pru"u""" "octr beredas syssetsättninå.
med 't91 krlmån. i 1970 års nivå. Till | 'pa
,att.
detta kommer folkpension och ATP, I forÄeUt
"å*t beslutar ännu varje kompensionen^beräkså att den totaia
| mun i blocket suveränt mh ejäIvnas uppgå till ca 20.000 krlår. Den
Men redan nu, på det förskall vara värdebeständie. Vid av- tl| "tarraigt.
sammanläee;inesstådtet,
tereaäae
gång före 67 år sker utfyllnad så att
en riala f-ör h e r a'
år det i prakilken
|
full pension utgår.
ll tto"t et 'hrr" ,nrn i liommunerna
I
i

l

r

I
|

I
j

I

I

i

,

Kommunstyrelsen beslutade att | 1rr"tsk6g med tiänster och Densar.

anställningen skall upphöra med ju-ll vurje nytiltsättning kan vara -ett
nl månads utgång i år d.v.s..T."_äl I rri"åo får att ge blockkommunens
ett år efter vanlig pensionstid. Det I på"*rruto"guoisation lämpligaste och
står naturligtvis befattningshavaren I tårt-ä"r"ååae form.
frltt att begära att få kvarstå i tjänst I Den frågan berör många. Också

tid.

t"år, d"tt rynpunkten var det vlkDetta är alttså fakta i målet. Vad | ilqt att det aktuella tallet togs upp
som i öwr.igt har förekommit I pres- | titt betranattng.
sen i detta ärende förefaller att va-l
, Red av FT
Srtterligare

I

ra fria fantasier utan någän förank- |
ring I verklighetens värld.

'

Gunnar Larsson

kommunstyrelsens ordf.

*

Gunnar Larsson, kommunstlrrelse'ordförande i Frökind, har kommit
med ett "beriktighnde"
eller till-

rättaläggande
uppmärksam- i den Det
made Fhökindsaffären.
är en så
snygg och prydlig redogörels€ att
man
börjar fundera
- faktiskt -agerande
över tidningarnas
I fallet.
Har de varit ute i ogjort väder
lgen. ..

' Läser man emellertid lördagens
I'I, diir en redogörelse ges
- och
någon egentlig gensaga har inte
inkommit mot den
man en an-, får
nan bild av affären.
Där har kommunst5zrelsens

vice ordförande ech

-

Gl'olandaspelare
. I r e tSlz'll .
tva
gJor{re
Sven''{}le Andersson, back i Grolanda, blev i siindagens träningsnatth ntot Slutal:p i antlra halvlek
center i Slutarps lag. Ordinarie Roger Andersson hatle inte möjlighet
att fulllölia och is{ället fiir atl spe-

la nrcrt tio ruau fich ilven.ÅÅ€,-hy.
ta trö.ia och bli SIF:are.

IIan taoiiade för förtroentlet,
Gjonle törst l--0 och setlan 2*-{l

Jo, det gick Ju lite hastigt,,tlll det
,'ltii* 'ärendet koni upp dtrekt, ihlen

rle SlF-rnålet. Grolandamålen gjordes av Conny Ros6n 2 samt P.-O.

hade tänkt på det före sammanträ:

Svantesson.

i det", säger han,

I Det är ju just detta som är det
miirkliga och förvånande i det hela

och som gjort att både FT och andra tidningar tagit upp saken: kom-

Förbundet har infordråt alla proSamtidigt med den nya förordtokoll som gäller hans anställning ningen utkom emeiiertid övergångsoch formerna för denna, Det vill ha bestämmelser på pensionsområdet.

fram allt tillgängligt rnaterial. Enligt ett nytt reglemente

kraft 1 jan.. 1970 skall

sorn trädde i

Dessa säger

att de nya regierna inte

gäller för - per$n som avgått ur

sådan tjänst tjänsten före 1

juli

1970.

Med avgång

som Hilding Våring innehaft vara ur tjänsten menas tydligen vederbö"grupp l-placerad" vilket jämställer randes 65-årsdag. En överenskommen
den med vad som i den äldre förordningen kallas ordinarie tjänst. I den
nya förordningen sker såiunda en
uppmjukning av paragraferna mot
större realism. En tjänst skall bedömas efter vad den är i praktiken, in-

te efter om den kallas

förlängning av tjänsten skulle inte
ändra denna övergångsbestämmelse,
såvitt man hittills kan förstå.
Det finns emeilertid många gm-

ständigheter
i fallet som måste reBas
ut, säger ombudsman Hellström. Bil-

ordinarie den är inte kJar. Kommunaltjänstetjänst eller arvodestjänst. Detta är av mannaförbundet önskar stödja Hilbetydelsc för bl. a. pensionen.
ding Våring så långt det på något
sätt är möjligt.

pnÄtrsPoRr-

MEDLEMMARNA i

turneringen
i Nya Sa.mlingslokalen fortsätter i kväI] (obs. tlagen) kl

ekonomisk förening, kallas

19.30.

,

Slutarps elförening
ontlinarie årsrnöte

sionsförsamlin gs sYföreningKinneveds CKF.

till

i Nya Sam-

lingslokalen, Slutarp, torsdagea den 18 mars

Deltagande lag: SlutarPs mis-

kl

19.30.

Ärenden enligt staclgarna,
Styrolsen

IF lag l-Kinneveds

Underhållning av tr'iladelfias
ungdomskör. Ka.ffeservering.

mål för Slutarp

Andersson uttalat sig. Det ger annan
belysning åt fallet.

I

I

säger

z4t'll'

arbetarekomrnun.

Sven

I
I

I

- Det blir utan tvivel en förhandling i fa[et llilding Våring,

ornbudsman Sven llellström i Korrmunaltjänstemannaförbunile! tsorås.
Förbundet ämnar undersöka såken i botten metl avseende oå de formella omständighet€rnå men även med hänsyn till Hililing Vårings
mångåriga insatser för kommunen.

Slutarps

innan Grolantla lyckades reducera.
3-3 slutade fighten sedan Itråkan
I{.arlsterlt prickat in tlet resteran-

hr Larssons partikamrat (c)
I

I

Förhandling i fallet Våring
Förbundet synar materialet

r(ÖRt(
IY TEORIKTIRS
NY
TEOB
börjar tistl. rlen
den 2/3 kl 19.00.
VäIkommen
rmen med
me
Eder anmälan personligen
personliE
eller tet.
330 60, 332 01.

Gösta Larssons

llffiffifi:

samlingslokalen fredagen den

SLUTARPS
MISSIONSHUS

5 mars kl.

Söntlag 11. Pastor

hturer'

sitt ÅRSMöTE i

nya

19.00.

Sång av Kyrkliga ungdo nskören. Mis,sionär Arne Lagergren, Falköping, talar och visar bilder från Afrika. (Afrikaafton). Kretsen bjuder på
kaff e. Årsmötesf örhandlingar.

Till talrikt
Styrelsen.

besök inibjudes.

Ililtling Fa-

gerberg predikar. G. Carlsson
medverkar.
Välkounna.

th-?1.

Frökinds II l*ll*:n'**:ll,rl**m*
Publihrekord vid ,t'rökinds
Publikrekord
t**:,,l',tfiåäfllilålfil;:;ll
l I r""-i;''li-iT."å",-fff
;;:*-å$*å;'?Täi
f,.å^.,.'.r^'.*
r:l-*,1?3
I 1t"!$-'-'1""-ffT"?
tisdags til;->r
frågesport ii +i.=J..-o
"t""i"lili"*:ålå?
'42'n I l::r
lul'*:l*nf{'li;{{';il}rltriilp,ii'T':ä':-i"l"T'i'1ry
I

l

i;l

SlutarpsMissionsförsamlings."-,'#i:i%i-1Tii1',".''"#::."å'lr-|l$iii-i''"iisåii3:åålli
:""r:r1's"m-'ir"lry:rui1fi I
Kinneveds CKF-damer
9ffiqft1*t$:'r:""m:nl iåT#ä:. iå å ; ; n* il
a 4-rv
alla tänkbara uppslagsverk inför
ordförande Gunnar Larsson ingen-f
lå

kväilens drabtrning. Nu kunde CKF
taga hem segern med siffrorna 6 mot i

=a

#
f ffi
ffiffii1,

ee_\p
€äf

ting.

För övrigt är det bara att

notera

tYl-o:**;-^--- i n^--^
att hr oisson hert tvcks i"'tililt
n ..t. I tt..
Den 6:e rrågan u"""" -^*",.^-l I Frö,kindsaf
de synpunkter FT anförde om nYT'9,,ji:
I
I
liiren
'.:"-:"-*"*'t---'vi låta gå ut till ailmänheten för enl |
r.e-qp. nyinrättancle åv
tinsäita;de
giqsnins (men
rllcr'!
liten sr.rrrr'5
\'rL' tag
!46 inte-framl
återigen
lt,'er
.Fivrt'
befattningar
Derafinlns- i blockets
och
ocn
tlanster
tjänster
|
,j:':',-:;'j'::
I
_l _:::::::
lydde: II L
bibeln med en gång:) Frågan
är synpunKrer
kommuner.
"Dctta
_
_
Ticlning tisdagen d"o,"u* inte bestrides,', ,a*".'rräri^'uåI bibetn tatas om en p"roret- som | ' r Falkönrngs
kämpade mot baalsprofeterna vid ett I , 23 febr' 19?1 framför' tidningens
""- I ;;; a" i a"t fa'et ingälunda riktad
berg. Vad hette profeten, vad heter | , aatiA; en del överraskande svt| "r,fr"t mot Frökincl; påpekandet gäljnunxter.
trerget?
t"r' alla lromnrunn" irrå- btocket
|
.l
Syföreningens lag bestocl av Esterl I Kcrmmunstyrelsens ordförande il;ii.j;;"'F;froåoi"erkommun-Johansson. Märta Wilhelmsson_ och j I Frökind.
;iik;r'.i-rig"n riarn-sick av formuu" | i""i"guÅ" l""a"t föiu ..ru".
i samma -!1t:.:
i ett in1ägg .GYl-111
Birgitta Lagerstrand, och _cKF av I I son,.hade "jk",goF*,T?"
""
I
Marsot Pettersson, Britta Johanssonl tialinsln:j::t_:lt,ktffl:9f"1"^,,1
aktueua faliet i Frökind
'r'rdnlng
*rtrt" | rurÄ der
Tidning. k:ttT
och Inga Larsson.
I nästa rond möttes fotbollsspelan-

Faiköpings
våd som -ti'ällroplngs
fråga
anietlning ta upp en fråga
*ar.i-"iiJning
| *"" osökt
i vad
uppmärksämmade Frökindsaf- | *rv
| "den uppmärksammade
viktig och_känsris in-

KALLELSE
Kinneveds pastorat försarnlingsdelegera{e k,a;llas att

__--, , ---__,..
sa,rnrnanträda
i Nya SamlingsLokalen t'orSd. den 11 mam
1g?1 l!1. 19,00.

Orilf.
__

r_.1

FROKIND
;;
KOmmunfullmäktige

i*:1*:fl:_1il;;;""0ää"
de ungdomar rrån sruta.ps rF .agt rären',. Härmed menas kommu".*-l;fl":-[i:llr"-]*n'{li*{jlt
|:::Y:j'
sammanträder
i nya lokalen
2) Kinneveds arbetarkommur', ."i j relsens förslag till pensionering ," | ;ä Ti#'äT%ilil;*";;"r*;;a
även arbetarkommunen hade 9. I kommunalltami.o"_ Yå.ilg; . .
i
Kinneve6
månclagen
framgick
den 15
Jom
rir,r,s,
n"ärn
a"".
Bii'
-".---.' ------' att denna h2indelse btivit så upp-I
idrottskunnig deltagare i Bo Eklöv, I
mars
1971
kl'
19'00'
dessutom rruy Andersson och Ingei q?"k.lTrn?.g. är inte att.undra ry,!å;,åffttX-t|BJl"l"JXtfr$1f"J.':
"berör
Eckerlid. Atf Ädamsson,_ Per-Olof I Sj,.: det sätt på vilken den offent- I ä"'""'i.:a^t.-Ä;;
Or6f.
den
- i
GustafssonochRcrgerAndersson're-|liggjordesiFalköpingsTidnlTg.I1l;i'agstagrad_b1ocketochbörock._
pensionsförslaget
presenterade Slutarps IF. Arbetar- | do8örelsen_ för
så behandlas av hela blocket, d.v.s,
kommunen gick segrancle ur kampen I nä-mner tidningen således endast d.eo inärmrrt samarbetsnämnden, innan I Kinnevetls Röda Kors
pensionen,
enligt
fdrslasom.
av
med siffrorna 5\h mot 21/2.
ä"iirlti"t beslut fattas. Det borgar ' I Kinneveds Rö.da Ilorskrets har årsI del skåll
,t- llI tö"
kommunen' .rter1åggas av kommunen,
fanns- många I get
Även i denna rond fanns
set skall.^erläggas
framtiden. I möte i nr*a samlingslokalen på freto" bästa samarbetet i framtiden.
kniviga rrågor, t.ex.: ltul lins, tl{ | }^ T:9_n1t }L-|li T-Tid;-Tllj' : ll--vi"go" uiit.a Ha""iarug ingen at- 'iaug. Förutom rörhandiingar står på.
tar det för månen att rundå, jorden? | tgt l:.1 Redaktör, vara överens o- ,rriri"iJ- på---".iåarr.å*ä*i;' o91 ' n"äsråt"-et sång av xyrktiga uni
I
och hur lång tid tar ljuset från må- | att låisekret::l,b9"d: t lå!:.T,1it] llI ranasrygasrommun.
om någon till låoÅta".tr
och föredrag av missionär
ro'uruJbve"v
hela innehållet i pensior.rÄrolooa{" I e"entyiä
nen till jorden?
misstanken
hvste den misstanken.
äventvrs hyste
}"tu,.11""11tt1.',ryT1_tf::,:i1^c-"_'j
lArne Lasergren, som tatar om Afri"-^.-,':::i"^,-:^.-: i
att befattningshavaren
I pausen var det ungdomar med II Innebärande
rtfr-7t,
lka'
Red. av FT
ledare från Filadelfia i Faiköping I erhåller en pension av 1.659 kr per
att
1970
års
nivå,
samt
månad,
enligt
som spelade och sjöng. Detta inslag I
|
uppikattadesverkligen.|Pensionenskallvaravärdebeständig|--l
-I

:t

:ru;si':ll"r:i*f?j"'frå,1
cle missförstånd

ww och LRF
FE*,-rnti
#*iT}'".ä.xi4l"1*'i:1'.:4|:+'l"åi'.i:$'I,ålH:."lå:'f,ä?*"*lffiilsne'ade^b.^.

$I".ä"ffiftli"llx'å?å"'-"å#':nl

Vid lottningen som företogs i pu,r- l ' också tetf'tt, att alla

på frågan hui. Irröliind
-i.iiö-irg-i. I rier sedån*in
| :'Lltl.
":111_.11_f:l11lilYiTj:innan rråsan behand,,fl+:i:iian

v
II
En tundering!
tunderins
-- - f
--- otrevlig händetse i va* |
cp-Kinneveds arbetarkommun. Kin: | !1!_t l1d1^':_ul,?::t:,F*9.1':ff,Tg; I En verkligt
q:j.lyotit<t
vlål-",.ki"1t
Röda
cKF.
^,n&,r,
DvrErr6r "r"i
neveds cKF-Börsrigs
;;; DU'a!LELLT:::'**^::II
;;;;ste tiden pås| '.'"å
{! "1 tjänst ochrI rila-r"å;i;ä
När frågesporttävlingen fortsatte i
''a rruA'rq'ar
;r<ait tittsättas i ordinarie
,r-"äl
Korset las 1--Röda Ko'set tau
serat wenska pressen'
och gjort
'lä'"."dr:#
" z' | ;fi11#:-:11'.å;är:l'ä;
|
'
xi""rrn
kostnader'
om
så
skullel
till
högre
iå onsdagskvä1en besegrall
"*
Onsdagarl
oBS. Nu åter onsdåsarr
fundersamma.
I
il,,--,.,,, Hemvärnet rt
rä""tu matchen
ll e" .i ..--"åä;ffi;;'r;;
,ti en
;'i":be- I fundersamma.
anse att
I pausen nästa gång får vi1återl,rtk.:1y"k*.,tedaktören
il-r,1 :ir.r::",'u"H,i t,9"1
rrån Filaderria.
!'ilådeltla I lsvärris *it",tiå,,-.r.,,ii"-"rng3,;tgl
ngdomarna frän
höra ungdomarna
i. "l i handla
n;iäil|il,å1,r5,?å'i'iäflili"","lå:lllig
en tjänsteman, låt vara arvo- ll ^-;^ -_:;^-,:^_""
* o | 5:-*:i,trru"1;:cärL-#
I i:.u;i;'i+iijil'if;i:f;;33fT:,; ll Stutarns
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:il:l
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med virket nit o"r, iii.ä*" ljl ll
elt'?t. '1 Ilningshavare
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Frökind.

Alarp, Kinnarp, den 26 febr.
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Kinneved'Vårkumla
ttrx.l
RLF
har hållit årsmöte

"Intern" Rl(-match på onsdag
i popul år frågesporttävling

I

I

Kinneved-Vårkumla LRF-avd. har
håilit årsstämma med familjesamkväm i nya samlingslokalen, Slutarp. Ordf. Sigvard Andersson häIsa-.
de de närvarande välkomna samt
gjcrde en återblick över det gångna

årets verksamhet, vidare

berörde

han situationen i de pågående jordbruksförhandlingarna. TilI att leda
dagens förhandlingar valdes Sigvard
Andersson.

De i tur avgående styrelseledamö-

terna omvaldes fömtom ordf. Sigvard Andersson, som undanbad sig

I hans ställe valdes Lennart
Pettersson, Hallag., Slutarp. Styrelomval.

sen består av: Lennart Pettersson,
vilken av stämman valdes till ordf.,
vidare Torsten Gustafsson, Sixten

Lindberg, Harry Johansson,

Äke

Gustafsscn, Allan Johansson, Knut
Börjesson, l,ars Eckerlid. Till suppl.
i styrelsen omvaldes Kurt Johansson, Helmer Andersson. Birgcr An-

6lZ-4.

dersson, Åke Andersson samt Jan.
Erik Gustafsson. Till revisorer omvaldes Bengt Nilsson och Sven An-

Elemvärnets segrande lag Sune Flarrysson, Gustaf Gustafsson och Gustaf Oskarsson

I frågesportstriden i Frökind slog Hemvärnet Gustav Gustavsson, SIutHemvärnets lag 2 i onsdags NTO:s arp, Sune Harrysson, Brismene, och
lag 2 med 7,5 poäng mot 7. Hemvärns- Gustav Oskarsson, Vårkumla, för
laget har tidigare slagit ut NTO:s NTO Frans Svedberg, Slutarp, Ingrid
lag 1, oeh man frågade sig nu om Andersson, Kinnarp, och Harry Jo-

På onsdag går striden vidare med
sex lag

i

elden. Det

dersson.

blir en uppgörel-

Som studieorganisatör valdes Bengt

se mellan Börstigs CKF och Kinneveds CKF med som man förrnodar
många anhängare från båda lägren
Bengt vid ring-side. Vidare möter Vårkum-

Nilsson. Som kontaktman

det skulle bli upprepning mot lag 2. hansson, Kinnarp, för LRF
Resultatet har korrigerats sedan i Vård6n. Karl-Erik Eriksson och Rune la cp Kinneveds arbetarkommun.
onsdags,\å NTO gav rätt svar, men Johansson, samtliga Vårkumla, för Röda korset har en "intern" uppej fick poäng.
Slutarps IF Eivor I{arlsson, Tage görelse meilan ett lag från VårkumI nästa rond slog starka Kinneved- Hel]man och Eino .1,{ikkola.
la och ett från Luttra.
Vårkumla LRF (laget innehålier bara
Vårl<umlabor) ut Slutarps IF:s lag
2 med 8.5 mot 4.5.
I dessa drabbningar kämpade för

son och Torsten Gustafsson.
Stämman beslutade att även under året deltaga i den av Lantbruksnämnden igångsatta flyghavreinventeringen samt bekämpningen av flyghawen. Erik Ändersson informera-

de om LRF:s, gruppliv- och grupp-

olycksfallsförsäkring samt redogjorde för premierna för nämnda försäkringar.

Ur försarnlingsarbetet i KinnevedVårkumla
Vid botdagens högmässa

Efter förhandiingarna

framförde
till avgående ordföranden Sigvard Ändersson för det arbete, som han nedlagt

i Kinne-

Torsten Gustafsson ett taek

i'eds kyrka medverkar kyrkokören
under ledning av kantor Margareta

Thor. Kören utför introitu,s niofåldigt
kyrie samt som postludium en hYmn,
körsats mel. 279 i ev. psalmboken.
Predikan håites av församlingens
kyrkoherde.
Efter att.ha varit stängd hela vintern, då värmesystemet varit satt ur

inom avdelningen oeh överlämnade
blommor,

Slutligen följde kaffeserwering var-

vid John Karlsson och Axel Brenklert underhöll med musik. Vidare
berättade och visade

funktion, kommer i morgon Vårkumla kyrka att åter tagas i bruk.

]

t-

På tisdag anordnas en församlings-

qpp. Det blit'-äv9n kaffeihinkväm

och kh. Angrime'r har även lovat att

informera om Lutherhjälpens pågående fasteinsamling och dess aktuella

arbeten. Kollekten tillfaller Lutherhjälpens fasteinsamling.

Pensionärssamlingar planeras med
pensionärerna i Kinnarp-Slutarp en
gång var tredje vecka på em. i NYa
Samlingssalen. Ledare blir hk. Hagnerud, som från flera håll redan rönt
stort intres,se för dessa planerade
"träffar". Närmare uppgifter härom
kommer att lämnas bl. a, genom an5f

r.)1.

hr Erik An-

film från en

re-

Formosa.

Kinnarps NTOförening

afton i Samlingssalen. En bygdens
son - kyrkoherden i Väring Erik

hoppas man på talrikt deltagande och
att så mångg soqr.möjligt skall möta

dersson, Stenstorp,

lsa till Thailand och

Det sker i samband med högmässan,
som firas med HHN.

Angrimer - gästar då församlingen
och håller föredrag samt visar färgbilder kring ämnet "flos bönder och
fiyktingar i Palestina". Då kyrkoh.
Angrimer är en fängslande föreläsare

för jcrd-

brukets utredningsinstitut Lennart
Pettersson, som kontaktman med
jordbrukskassan llarl-Arne Adams-

inbjuder alla til,l SAMKVÄM
på Nya Pens onatet, Kinnarp,
torsdagen den 11 mars kl.

Frågesportledaren Sten Ahlqvist samt domaren Georg Öhrnell

20.00.

Barnmötesavslutning

KinnevedVårkumla
Församlingsafton i Nya Samlingssalen trsdag kl: 19.30.
X'öredrag av k1r'koherde Erik

Angrimer "Hos bönder oeh
flyktingar i Palestina". Färgbilder. Kaffosa,nol<vii,m. KolIekt till Lutherhjälpen.
Al a hälsas välkornna!
Pastorsämbetet

I Kinnarps och Slutarps missionshus har under den gångna veckan

I'ilm

pågått möten för pojkar och flickor.i
Ledare för dessa barnmöten är Inger
och Göran Carlsson, Äsarp.

I dag, lördag, hålls barnmöte i

Slutarps missionshus. Söndag för-

orrn

Västergötlancl.

Kaffeservering m.m.
i
I

Vä1[<ornna.

NTO

middag avslutas barnmötena med en
familjegudstjänst i Kinnarps mis-

pionshus. Ledarna

för

barnmötena

'kommer att svara för programmet.

BARNMöTESAVSLUTNING I Kinneved
Lörtl. kl. 16 (Obs ändrad tid!) i Slutarps Missionshus BARNMöTE.
Söntl. kl. 10 i Kinnarps Missionshus FAMIIJEGUDSTJÄNST.
Inger och Göran Carlsson m. fl. medverka. Välkomna!

t

FRÖKINDS ARB.-KOMMTJN
håller ÄRSMÖTE fredagen den 12 mars kl. 19.30
Frökinds Hyresbostäden
salen
Ärenden: Enl. stadgarna.

FröFrtnds

få,

n{Å,m,n

i

Samlings'

Kinnevedskretsen av Röcla Korset har hållit årsrnöte.
Kretsen, som omfatta,r Klnneved. Luttra och Vårkumla har
608 medlemmar, vilket utgör 39,7 proc. a,v befolkningsunder-

s{eswl8m,gs4ofu,wl, "6'tt'

e{, Turugca,gtxrt\eye ?

Frökinds kommunstyrelse har håi- beslutade att hos fullmäl(tige tillstyrlit sammanträde. Från socialnämnden ka framställningen.
i Falköping hade inkornmit förslag Förelåg uppräitat avtal mellan
att bostadstillägget för foikpensionä- Stiftelsen FrökindsbostSder och Frörer anknytes till bostadskostnaden kinds socialstyrelse om inrättande
och från 1 jan. nästa år höjes till åv en heitidsanrtäl!ning av vaktmäsmax. 3.000 kr och att det generella tare för sår'ä] si:if"lrlbo:täderna som
beloppet fastställes till 1.000 kr. Frökindsgår11en. T-:i:.n:tgöringen beKommunstyretrsen beslutade remit- räknades till 4:.5 tim. per vecka och
den sammanlagria iönen titl 2.003 kr.
tera frågan till socialst'yrelsen.
John Fransson erhöll begärt ent- per månad.
ledigande från kon,mitt6n som utarSamlinghlokalen kostarle
betat instruktion för kommuntek6U2.000
nikern och i hans stälie invaldes dir.
Byggnarlskommitt6n för samling!Ivar Gustavsson, Kinnalp.
Ansökan om bostadslån och kvot- lokaien hade framlagt redovisningl
tilldelning för uppfötancle av bo- över den totala kostnaden för lokastadshus förelåg från I{enneth Palm- lens uppförande. Av denna framgick
qvist, Falköping, och Roiand Her- att byggnads- och målningsentrepremånsson, Kinnarp. F.ramställningarna naden slutade pä 414.2:18:44 kr., värme- och sanitetsanläggningar 65.855:r(}
tillstyrktes.
131 namnförslag för samlingsloka- kr., ventilationsanläggnin-9en.58.069:82,
ien hacle inkommit. Komrnunstyrel- elektriska in#allationen 51.048:01, lesen beslutade föreslå fullmäktige att verans och montering av ridåmotor
3.973, leverans och montering av F€rr
antaga namnet Tångagården.
Handlinqarna angåonr.le expropria- sienner 790, upprättande av nirråkartion av ett ornråde från Slutarp, öde- tor 1.024, ritningar, kostnadsberäkgården, hade håliits tillgängliga på ningår, statiska konstruktioner och
kommunalkontoret. En erinran mot upprättande av entreprenadhanddansamma hade inkommit. Mark- lingar 6?.440:90, annonskostnader

ägarira hade däri förklarat sig villiga 361:67, dispenskos,tnad 35: brandsläcatt upptaga förhandiingar i frågan. kare 260, elektrisk anslutningsavgift
Att å kornrnunens vägnar förhandla 1.450, kontroll och slutbesiktningar
våldes rii{sdagsman Gunnar Larsson 4.142:83, ytvattenslednirlgar, matjordsoch kommunteliniker Elof Rehn tiu- åvtagning, transporter 4.597:88, nödsammans med kommunförbundets belysningsånläggning 5.tX)0 och övjurist Detlov Lilienborg.
riga kostnader 4.021 kr. Den totala
Från lokalstyrelsen förelåg fram- byggnadskostnaden uppgår alltså till

ställning om eit tilläggsanslag på
60.14?:45 kr. Kommunstyrelsen titl-

622.000

tige.

Avsketlsmöte i Slutarps missionshus
På söndagskvällen hade Slutarps
miSsionsförsamling inbjudit till offentligt av'skedsmöte för pastor Göran Carlsson med fru. Församlingen
var mangrant samlad och flerå andfa
vänner därutöver. Aila fick ta plats

stvrker framställningen hos fullmäk-

Kornmunstyrelsen beslutade antaga

det anbud som målerifirman

Eengt

Lindgren, Faltr(öping, inlämnat lydande på 5.000 kr. för invändig målning
och tapetsering av lärarbostaden nr 2.
Eeträffande golv och utvändiga reparationer uppdrogs åt Elof Rehn att
närmare utreda frågan. Vidare beslutades att uthyra bostaden från den

1 april till Sven And€rsson, Bfis-

mene, mot en månadsh5aa av 360 kr.

Fyån Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund förelåg skrivelse med
begäran cm förhandlingar angående
Hilding Vårings anstätlningsförhållanden. I{ornmunstyrelsen beslutade
hänskjuta frågan till Svensha Kommunförbundet att förhandla i ärendet.

Länsstyrelsen hade begärt yttrande

beträffande gällande taxor

för

be-

ställningstrafik för personbefordran
efter den 1 åpril. Kommunstyrelsen

6SE meq$åemrnAr i livaktigu
Kåsnnevedslcretsen aY RI(

kr.

laget.
Av verksamhetsberättelsen framgår
att Riksinsamlingen gav 2.007 kr. och

lrretsens syföreningsauktion

ult-?t.

hela

Suefan hälsar

4.4i4 kr. Syföreningsdamerna blev
oclrså särskilt avtackade av ordf. på
mötet.
1.000

kr. har

sänts

sina KIF:are

till Eriand von

Hofstens minnesfond, och 1.000 tili
katastroffonden. 7C0 kg. kläder har
insamlats. Valkollekten blev 1.096:95.

Häromdagen kom det ett brev till
FT-sporten. Det var postat i örn-

Den vid förra mötet väckta frågan
om hemställan

sköldsvik och avsändare var den
från Kinnarps IF flyktade målvak-

till

socialnämnden att
kvällskaffe på Frökindsgår-

införa
den, har förts vidare till

ten Stefan Johansson.

nämnden

Steffe berättar att han nu är i
gång med träningen för sin nya
klubb MoDO AIK. Det är träning

oeh har gett positivt resultat. Kvällskaffe har inför'ts på försök för att ut-

röna intresset.

Kassaornslutningen har
kr. Årets vinst blev

gånger i veckan, därav en ute
Norrlandsterrängen. Första match.i
en spelas den ä mars möt Gimonäs på bortaplan och serien börjar
omkring 1 maj. De tre senarte åren

tre

varit

74.2!6:42

i

1.2C2:82

kr.
Kvällens gäst var missionär Arne

Lagergren, Falköping, som visade bil-

har MoDO "hängt på repet"

der och berättade om sitt arbete i
Etiopien. Vidare meclverkade kyr-

först

i år samt

ter i Kinnarps IF.
Den hälsningen har vi

Till

i

lokalen.

vice ordf. Folke
Pettersson vällromsthälsacte och förre ordf. Nils Evaldsson inledde med
bibelläsning och bön. Inger och GöFörsamlingens

ran Carlsson sjöng ett par

sånger

samt talade. Sedan vidtog samkvämet

med kaffe och tårta. Några av för-

samlingens medlemmar

höll

tacktal,
församlingen

Foike Pettersson från
och Ester Johansson från syföreningen,

De överlämnade en tex-

tad adress med pengar samt blommor. D{ed några ord tackade Göran

Carlsson för gåvorna ramt för de
varma orden från de trogna vännerna i Slutarp.

sista matchen.
årets säsong har laget skaffat

förstärkningar. Ny tränare har engagerats och vidare finns två nyför-

värv från div Il-klubben Domsjö.

Det tredje förvärvet är alltså
KIF;areh Stefan Johansson, som
övertar målvaktsysslan i div III-

gänget.

I ett PS ber Stefan om en hälsning til sina tidigare klubbkamra-

bli även
Valborgsmässofirandö.
Ärsavgiften beslämdes tiU 6 kr.
1.000 kr. ånslogs till katastroffonden.

Simundervisning skall det

hårmed

framf ört.

Båsse

Valen

Till ordf. för 3 år valdes Göran An-

dersson, 1\{ossagården, Kinnarp. Öv-

riga styreiseledamöter blev: Britta

Wilgotsson, Kinnarp, Astrid Andersson, Axtorp, Inge Eckerlid, Kinnarp,

I

Välbesökt famitjegudstjänst

I i Kinnarp
I Den barnmötesvecka

som håltits i
Kinneved under den gångna veekan

Thor, Kinnarp, Dagny

cerade

i

kans barnkör unrler ledning av kantor Margareta Thor, allt synnerligen
uppskattat.
Av årsmötets många beslut hån antecknas att kretsen skall stödja och
metlverka till att fler pensionärsträffar anordnas. I(ostnaderna för att
pensionärer utanför Frökindsgården
skall kunna komma till de kostnadsfria fotbehandlingarna skall utredas.

Walborg Ciausson, Slutarp, Tyra

kring dukade bord som var utpla-

och

kortraktet med div III har klarats

Silvander,
Kinnarp, Ingrid Gustavsson, Luttla,

avslutades på söndagsförmiddagen
med en välbesökt familjegudstjänst.
Den hölls i Kinnarps missionshus.

Grrlli Sjöberg, Luttra, Inger Karls-

son, Vårkumla, Anna Greta Oskårsson, Vårkumla, samt Tage Elfström,
Slutarp. Styrelsesuppleanten: Inga

Barnmötena, som börJade på onsdagen, har hållits omviixlånde i Stutarps och Kinnarps missionshus. Mö-

Nilsson, Kinnarp, Torsten Gustavsson, Kinnarp, Hulda Brodd, KinnarP,

tena för enbart flickor och pojkar

Valborg Larsson, Kinnårp, Bengt har samlat ett 25-tal barn. Med glädVård6n, Vårkumla, Anni Aiv6n, je och stort intresse har de tagit del
Kinnarp, Ulla Karlsson, Slutarp, i mötesprogrammet. Inger och Göran
Lydia Sad6n, Slutarp, Birgit Anders- Carlsson har lett sånger och tävson, Luttra, Arne Gustavsson, Luttra, 'lingar. Fru Carlsson har svarat för
Lilly Kari6n, Slutarp, samt Karin bibelundervisningen.
Samuelsson. Vårkumla. Revisorer:
TilI familjegudstjiinsten kom ett
Lennart I{ar16n, Slutarp, Bengt Sa- 40-tal barn och nästan iika mångq
muelsson, Slutarp, med IGrl Erik äldre, hammor och pappor m.fl.
Erlksson. Vårkumla, och Karl Erik
l'orsfensson, Vårkumla, scm ersättare, Förrådsförvsltåre. A.nna Sandin,
Kinnarp, oeh Valborg Clausson, Slut"

Gudsiiänsten inleddes av söndagsI skolläraren Anderc Sigfl'idsson, värI efter barnmötesledarna iog hand om
I

I programmet. Det innehöl,l sång med
arp. Ledare för syföreningen Valborg ,tiamien, förhör på veckans underClausson, Slutarp, och Britta Wilgots- visning och sedan en ny
Jcktion av
son, Kinnarp. Valberedning: Torsten Inger Carlsson, Det var ön biidbeGustavsson, Kinnarp, och Sten AhI- rättelse med evangelisk syftning.
qvist, Slutarp.
I guctstjänsten medverkade HeleUndanbett sig återvai hade Bengt ne Pettersson med sång. Pastor GöSamuelsson, Sl.utarp, och Ingrid Tors- ran Carlsson höll i gudstjänstens
tensson, viika båda avtackades av senare del en kort Predikan över
ordf., som över'lämnade blommor för Jes. 55:6-7. Då denna gutlstjänst var
deras mångåriga insats i styrelsen. den sista för pastorsparet Carlsson
Samuelsson har i en iång följd av år i Kinnarp uttalade Anders Sigfridshandhaft kassörskapet. Som avslut- son till sist några ord åv tacksamning fick ordf. mottaga blommor för het till dem föf deras arbete i Kinndet arbete han nediägger för kretsen årD samt lämnade minnesord.
och ordf. uttalade den förhoppningen
att 1971 års arbete må bliva till gagn

för

kretsen,

I

POLIOYMPNING

KENTJI\IGEMARS

INOM FALKöPINGS YTTRA LÄKARDISTRIKT
1, De som våren 1970 fick 2:a inj. får nu 3:e ini.
2. De som fått 3 :e ini. 1967 el. tidigare' får nu 4:e inj.
3. Alla, som tidigare icke ympats, kan nu bli ympaile.
Ympningarna äger rum å fölianile platser och tiiler:
1713 Kinnarps skola

kl. 17-18

17/3 Yllesiads skola kl. 17.30-18.30
1713 Vartofta skola kl. 19-20
1713 Gudhems skola

18.30-19
till Vartofta skola 19-20

\

kl.

1?/3 Åslebor hänvisas

Ev. förfrågningar besvaras på tel. 302 10 kl. 8.00-9..00 och tel
143 15 kr. 8.00-9.00.
HÄLSOVÄBDSNÄMNDEBNA
KINNEVEDS pastorat: Kinneveds

kyrka sönd. 19 Ung Gudstjänst,'Giiteye-Floby Ungdomskör, musik
Axtorps församl.-sal r*ind. 16 passionspredikan, kantor E, Iarsson
Tisd. 19 kyrkobrtid. hos Eli,as Johansson, Siirby.
Onsd. 14 gudstj.,

- Jabnsen; 1F.30
på Fröktndsgården,
Slutarps kyrkl. qfören. hoe Berit
Samuelsson,
Torsd. 9.80, 11.30 och
14.30 kyrkans barntimmar
Sam-

-

Konmer

-

till

SLUTANP

-

I morgon mellan

KINNARP

-

20.30 och 01.00

Välkomna

KIf-Sil'!

nåist sista omgången

i

Frökinds
EIem och Skolas frågesportturnering

gick i onsdags Vårkumla cp genom

att

besegra Kinneveds arbetarkommun med 6 l/2 mot 4 1/2. Första delen av ronden var jämn, men sedan
lyckades cp få in ett par fullträffar.
I nästa omgång mötte Börstig CKF
sin namne i Kinneved. Damerna fFån
Kinneved kom lnte igång i starten,
men sedan knappade de in på Börctigdamernas försprång, Sluts'tältningen blev 5 poäng för Fliirstig mot

4 t/2 för

Kinnevedsdamerna.

I kvällens sista rond möttes ldel
Röda Korsare, ett lag kom från
Luttra och ett från Vårkumla. Även
här blev kampen hård, men när 10
frågor var awerkade kunde Vår-

kumlalaget dra en lättnadens fitck.
Då hade man plockat in 8 1/2 poäng
mot 6 1/2 för Luttralaget. Således går
jav kvällens lag VårkumJa cp, Biirstig
i
i

ICKF och Klnneveds Röda Kon lag 1
IHll semifinalen. Tidigare har två lag
I

kvalificerat sig, nämligen Hemvärnet

llag 2 samt Kinneved-Vårkumla LRF.
I Vid semifinalen på onsdag kommer
l5 lag att kämpå samtidigt i två mhder, vardera om tio frågor

I kvällens omgångar mönstrade lagen följande uppsättningar: Vårkumla cp K. G. Gustavsson, Verner Granlund, Karl Eirik Eriksson. Arbetar-

kommunen Tilly Andersson, Inge

Eckerlid, Allan Ahlqvtst. Börsttg
CKF Gunvor Broberg, Dagry Johans-

_-

-"-.,,'-*
,,uns

I

Kinnewed

folk hade i tisdass' trotr
. Yl:T."t vädret samlats i Nva samu1l'T
9d
D"t var första gången en
lilc:111:':
var ordnad på denns

TTi*]ll_g:"fton cä*--:':
elats: 5y11]en:

en*,bysd^eru

:91: Il'1_"I"i1Tl^v_111i:^:i511;
gii"j'' j^li tog (le narvarance meo
på en resa i lsrael' "Bland bönder

xä:ä'5å

konfirmander i xinnevJa i"ff;;
ll
Korf, arronmedverka. Göteve-Floby Ung- ll dagens 8ast ocn slof, meo
domskör gästar församlr**- ^^r ll Don'
kommer att medve,r:ka å?ä' rc* fl oa .octr då kommer församlingsaft-

att

med någon säst utifrån a."""rrtr."".- li l-ll*l,l:::unas
i lokalen blir I
såmling
ka kyrkan. En blåsensemb;;;;" ll lllt Tf*:
posiludiet. rextuilaggnins"'" hå[;; || fllg
Tf-1^:1:11':'*nu:gi
arrramerna :{åv kyrkoherde l{agnerud och pre- | l^1::'1q: gavoauKtron'
för
nå ett gott
att
sentatör är unsdomsseu".'d"inär
sånginsrag bl.a.

ll^111-1",^f:brilt
den 31 mars'

Lu- lresuttat
håv att ta upp en kollekt till +;
l-,.-- _-,-.,.,

väsrörenrngs&rmöt"

,

ung gudstJänst

tr/l_ll.

ll'avliiä1XlJilJliIT^:å-f}ff:'.?Ti
Göteve-Floby ungdomskör.

Kinnarps-slutarae vägförmtnghål' ll
ler 'på tisdag kväll årsmöte I NVa |

Samlingslokalen.

Persson,

Christer Johansson, Uno

Carlsson,

Floby IF B. Samling Kinnemo idag
Församlingsafton

,ii:1"t"-iit-Tol.::läl'11'JXi:,ffi
i,

I

Lennårt Juliusson, Tony

Rune Torstensson, Torgny Johansson,
Claes-Göran Göransson. Match mot

!

lirun*ttxfrr*

tåstoinsamllrl
^''

Pettersson,

Al,la häl's'as väll<ornna

gudsrjänst i r{inneveds
öåt ll f:::1
kaffepaus visade kh
blir en annorlundå uttorniaJ-eud.ll tlnSalna' Efter
som han siälv
tiänst, där unsdomarna ;;; "n;;- ll *g:try rärgbilder'
kolleltt upptogs till
kans ungdom ocl, r,aera-'äv ilÅt ll lgl|^-H,-*ou
Lu*rerhjätpen._Kh..Hagnerud tackade

therhjälpens

Georgsson, Ken-

net Palmqvist, Ulric Gunnarsson,
Gösta Eek, Tony Persson, Staffan
Nielsen. Match mot Floby A. Såm-

Åhe Persson, Eo Ivarsson, Staffan
Nielsen, Kjell Aht, Tord Torstensson,

pensionatet li tl 9-"1""11-","11a problematiken och då
ll särskilt flyktingproblemen. Lutherrrlr-lt . ll frl'ätpens arbete i Jordanien är i hög
och dess.värdefulla
ll i"t"t":1
F_"*-l*{d?sefull
i,denna del av världen har
kvällssönclagens
"r.v1r.".
li
lindrat nöden bland flvk-

Göuind. Konfirmander k9;T"..1

Ek, Roland Moberg,

Bo Thern, Bengt

söndag kl 19 i Kinnevecls kyrka. Gtiteve-Floby ungdomskör.

sudsr;änsr,,

har man kallat

hansson, Anders

Kinnarp B: Tommy

.

har samkväm på Nya
i,rad +^rcdod

Alexandersson,

Christer Andersson, B. O. Engstrand,

Ung gudstjänst

"*a'g""'ääzi

:-== -

Kinnarp A: Bengt

Conny Qvist, Bengt Persson, Bo Jo-

ling Kinnemo idag 12.30.

son, Elsi Eriksson. I(inncveds CllF
Margot Pettersson, e"itta-iiilä.rs;;,
Insa Lårsson. Kinneveds ilä; il;
ras 1 Astrid Andersson, B;;h*fi;:
hansson, varrer eskarsr;;.*d#veds Röda Kors ras z eu"til Ää;son, rnsrid Kjellen, s"""t"^a."äå".
ru rinålen, eom går
mars, går av uppåknade se"mifinatlag
3 lag.

=--

19.30.

Styrelsen

KINNEVED

Semifinul,e,y ps or sdwg;
i Frökind,s fr&gespart ,7!;,.
TilI

arp, torsdagen den 1g mars

kl

I

lingssalen; 15 Kinnarpe kyrkt, syfören. å Penslo$atåf'(E'tsä JohanrF
eon). Fted. 17.3t). Jun. t Srrinl.-saten.
Eliirstigs kyrka sönd. 14 högm.,
-prosten
If. Karlsson; 15 esk. Onsd,
14 Börstigs kyrkl, syför. hos Britta
Nilsson, Vintarp.

Nya samlingslokalen

ÄnsH/lOru
Kinnevetls Skytteförening har
årsrnöte å Pensionatet, Kinn-

||

14.15.

Slutarp A: L. Jaeobson, P. O. Gus:
tavsson, K. Karistedt, B. Hermansson,
L. Pettersson, A. Adamsson, C. Stenqvist, T. Andersson, R. Andersson,

T. Pettersson, B. Ändersson, L.
Svensson, H. O. Andersson, I. Johansson. Match mot Stenstorp A.
Samling Moberg idag

I.

10.45.

Slutarp B: G. Eckerlid, L. Hoibaur,
Johansson, L. Filip€son, H. O. An-

dersson,

J.

Andersson,

Å.

Samuels-

son, S. Sund6n, G. Samuelsson, L.
Rutman, .T. Karlstedt, L. Ekbom, B.
Andersson, U. Kar16n. . Match mot
Trädet B. Samling Mobergs sönd.

9.30.

Iaktskyttar pu prisf est

F r ö k i n d, s f ullrn

iÅk ti g e

tog inte stiil,lni*g

r{r-}''

Det blev inget avgörande i ilen lamösa lrågan om kommunalkamrerens pension när Frökindsfullmäktige sammanträdde igår
kväll. På förslag av hr Gunnar Johansson återremitterades ärendet
till kommunstyrelsen. Enligt hr Johansson var löneuppgifterna
felaktiga i den utredning som gjorts av Kommunförbundet och som
låg till grund för kommunstyrelsens beslut att föreslå skälighetspension för kommunalkamreren med tgl kronor i månaden.

Det var kommunstyrelsens ordförande Gunnar Larsson sonr yttIIan tyckte det var bäst att vänta med beslut tills

raale sig först.

förhandlingarna som pågår mellan Kommunaltjänstemannaförbundet och Kommunförbuntlet är avlilarade. llr l,arsson redogjorde
också för de bestämmelsfr som gäller i pensionsfrågor av detta
slag, varefter hr Sten Ahlqvist yrkacle bordläggning, ett l'rkande
som han tog tillbaks när hr Johansson yttrat sig om uppgifterna i
utredningen.
Först vid aprilsammånträdet kan man alltså få reda på vatl kommunfulhnäktige tycker och tiinker i pensiousfrågan.

Det, ser l,ouund,e wt
fö, Iiinruurps fotboll
Trots att Backavallen bjöd på
ott mycket svårspelat untlerlag med

bl. a. issörja gjorile l{innarps IF
ett mycket gott intryck i tränings-

Glada jaktskyttar på fest: Harry Arviclsson, Sigurd Bergström, Gunde Johansson. Bertil Helander, Ove Johansson samt Lars-Åke Göransson'
FalköPing 2) Olof Persson, Sätuna, 560; 3) L.
Jaktskytteklubbarna i Falköping
hade i går kvå}l årsavslutning med Göransson, Göteve, 551.

Å.

I

I

prisutdelning
prisutdelning på Rantens Hotell. Lis- |
tan över pristagare berättar följande: Skeet lag 7 man
I

lng
Älgshytte lag
Älgsk;ytte
Red\'äg lag 1 177 P : 2) Kinne1) Redvr.ig

1) Ilinneved

t

KlF-laget. Lagledaren Marthel Johansson ansåg också

att hans

P.i 2) Göteve

736:

I

I

ser

fram emot seriestarten med tillförsikt. Trots att väglaget var besvärligt lyckacles

|

lag

förefaller mycket vältrimmat,
Vi är starkare i år än i fjot.
Vl- har nu bollhållare, spelförrlela-

re och avslutare, varför jag

776

ved 170; 3) FalköPing lag 1 165: i
tblg'}4'
Sätuna 159: ä) Vilslie 133: 6) F:rtlrö- rir,oeå, cKF-avdelnin s
ping lag 2 125i 7l Göteve 122: 8) Red- var på tisdagen i förra veckan sam1ad på Frökindsgården för att bjuda
väg rag 2 ltl p.
4

matchen mot Flob.y IF.,.5-.0 blev
segersiffrorna i en drabtrning, där
ilet märktes attr Bosse Thern skapat en fin "kortpassningsanila" i

vi

spela oss fram

I en del lina situatloner.
Marthel får säkerligen uppleva

flera högtiilsstuniler i vår. Ulric
Gunnarsson verkar åter på väg

mot storformcnr t'Blecka', Georgsson och nye Kenneth palmqvist

kan. bli avgörande för anfallsspeIet. Därtilt kommer naturliqta,ls
Bosse Therns nolttfältsspel att till-

töra laget åtskilllgt.

Tre mål kom i

lördagsmatchen

före paus. Gösta Ek inledde måIskyttet, fllric Gunnarsson fort-

satte meal två måI. Gösta återkom
meil mål nummer f5nä efter paus
och för slutresultatet svarade Kenneth Palmqvist.

För Floby var det vårens första

träningsmatch.

trl?-rr.

Båsse

|

l_l

I Bästa

Slutorp-Stenstorp

pensionärerna och den tjänstgörande

I

skYtt
skytt

personalen

på kaffe. Irörst

hälsade

,,r^-,-- 47
| 1l Ho".y Arvidsson. Falköping,
^" ! vice crdf. Märta Wilheimsson alla
I p.; 2) Rolf ALrPustsson, Göteve' 451 välkomna till de dukade borden, och
Kinncved, 42. sedan serverades kaffe med hemba| 3) Gunae Jo'hansson,
I
I

LRF-avdelningarna

5-{

Matchen var mycket jämn och lagen dominerade var sin halvlek. Ett

|

t.l

lag
fa)+irureved lag 1
I

kade kakor och tårtor. Därefter un-

Jatrtstig

sätuna
3) Fålköping ias 1
at cöteve
5) Kinneved lag 3
6t Rx"d"ien
zl neaväg
8) Kinneved lag 2
s) vitslre
I 10) Falköping lag 2
| fl) Eriksberg

I
|
I
|
|
I
|
I

I

z)

I

3124 P.
2970 P.
2810 P.

I
I

gitarr på ett mycket förtjänstfulit
sätt, som uppskattades åv alla. Se-

dan följcle en stunds allsång och till
sist framförde syster Kerstin ett tack
2720-p.l till CKF, och alla skildes åt efter en
26:9 p. gemytlig eftermiddag.
73s

l.

2760 P.

I

I
I

I

2628 P.

I

Vägföreningsårsrnöte

2.606

P.,
2419 P.:
2405 p.

i

I Bästa skytt
1t Gunae Johansson. Kinneved, 561 p.
|

derhöll fruarna .Astrid Andersson
och Berit Bertilsson med sång till

I

Kinnarps-Slutarps vägförening har
dag årsmöte

i

Nya,samlingslokaien.

var, många' Särskilt många
och opinionsmöte i Rosen- | :uT".
på sig i den
kostade Stenstorps
|
-undär
lunqsnallen I JonKoputgr tjrs"---- I
vilken laget
harvleken,
dagen den 18 mars kl 12. För- | "r,a".
hade många fina måltillfällen. Det

carssonm.fl.medverkar.Iduktigemåh'akthadestordeli
förlust. Andra framträ:^r. snsrf] per
-^- || Stenstorps
cle t. ^-^:l^.
;;;ää"'JÅ,ä , srutarp var ,yr_
tel. 521 03, 530 32, 334 86, I backstinjäns Bengt Hermansson åch
^Anrnätan
^ --:r^- orn

340 68.

anfallets Roger Ändersson. Stenstorp hade några av sina bättre sPe-

Iare stationerade på vänsterkanten
Kjell Hoffman (tremålsskytt) och
-Kennet
Ohlsson. tllg^),t,

$LUTARPS IF

håller allmänt möte
*frdagen den 23 mars
i sammanträdessalen
ld

nds Hyre.s;bostäder.

kl

20.00

-

Frö-

frrenden: 1970 års räkenskaP!r, övriga frågor.

Asfalteringsfrågan i centrum
vid stämma med vägförening

gi.

Asfalteringsfrågan stod i centrum vitl tistlagskvällens årsnöte meil
Kinnarps-Slutarps vägförening i Lokal Fröktntl. Föreningens styrelse
fick vitl gröte i april 1969 av medlemmarna i upptlrag att upprätta en
asfalterings- och finasieringsplan för de båila tätorterna. I)en har sedan
röstats ner av medlemmarna, som inte ansett sig kunna bära de kostnailer som en asfaltering skulle meilföra, Vid tisdagens årsmöte tog dock
ep av rneillemmarna åter upp frågan och efter en livllg iliskussion med
många inlägg, beslufade mötet att ärendet skulle åtenemitteras till styrslsen Iör fortsatt utredning,

Kinnevetls irastorats församlingstlelegeratle

har hållit sammanträde i nya

sam-

Iingslokalen. Det ieddes av Sven

Andersson, Brismene, som hälsade
delegerade välkomna och tackade
för förnyat förtroende som ordförande och uttalade en förhoppning om

ett fortsatt gott samarbete. Råkenför pastoratets kassor samt
revisorernas berättelser för år 19?0

skaperna

Senast den 15 maj skall en extra föredrogs. Prästlönekassan balanserar

I

oal

Vad är rnest p oetffiKtl
Lolcal Frökind '1't''+''
-eller Tångagården...?
Det
Den nya samlingssalen i Slutarp skall heta "Lokal Itökind''

beslötftökin.lsfullnäktlgeddårttsåmmarrtfli.deieåtk1{[efterr'ote.
ringsomslutadem€dslffrornar4_l2.Detblevalltsånobbenförlokal.
Hr
kom,mitt6ns av kommunstyrelsen stiitlda förslag "Tångagfuden".
kommunstymedan
Frökinil
Lokal
Sven Antlersson, Kinnatp, löteslog
nånn
relsens ortlfötanile Gunnar Larsson höll fast vitl fångagårtlen' ett

iläremot
som han fann ha "balarrs och fonetiek kiång". IIr And6fsson
ålilerilomshem'
ett
till
tdnken
tyckte att Tångagårtlen mest förile
Det blev till en animerad debatt Frökind kunde härledas till gudinhrr Larsson och Andersson' nan Fröja. Så långt som till att

mellan

var kärlekens och
man
varå med, inte minst eftersom det fauktsamhetens gudinna kom
nämnde
Sistnämnde ansåg att Frökind borde rlämnd'a väsen
namnet kanske kommer att glömmas dock

inte. Hr Andersson

förstås vid något tillfälle "skördegudinna", och det kan man kanske
I ningen. Hr Larsson uppfattade Lokal
också få det till.
såmmankonstiad
en
lFrökind som
Hr Sten Ahlqvist hade också sYnI ställning.
var det mest
I Herrarna kom till och med in På Dunkter, Tångagården
av alla de 131 förslagen
I narnnet Frökinds ursprung och be- ändefattiga
Itydelse, Hr Larsson noterade att som kommit in, sade han och be'
kände sig till Lokal Frökind' Det

Itort

efter

komrnunsammanlägg-

Trldet B-SlutarP B 2--2
Delad poit blev det också i sön-

där Trädet-reserverna mötte SlutarPs dito På en
isig och hal bana, som gav föga fot-

dagens B-lai:;smatch,

fäste. Spelet blev också <lärefter,
vilket även berodde På att bl. a.

hemmalaget frck ställa upp utan flera av sina bättre sPelare samt att

Slutarps-elvan inte hade
och speiade med tio man'

fullt

lag

Målskyttar för Trädet: Stig Fa-

gersson och Douglas Bergsten och
för Slutarps båda mål svarade Gustav Eckerlid och Irif Ekbom. Trädet-elvan var väl ganska jämn utan
toppar, meclan i SlutarP de båda
trröclerna Gunnar och Åke Samuels- '
son stod över sina kamrater. l{9.11.i

*R

dö|

gjorde också hr Ivar Gustavsson me'
dan fru Margit Ändersson var av
uppfattningen att Tångagården skulle vinna i längden.

stämma utlysas oeh då skall med- på. 367.446 kr med en behållning med
lemmarna än en gång gå till beslut fonder 198.533 kr. Pastoratskassan på
i asfalteringsfrågän. överlag föreföll ,56.324 kr med en behållning pa 7.851
dock mötesdeltagarna mycket' positi- kr. Beslutades uppföra en ny mai

skinhall på Stommen, Vårkumla,
Varje medlem skall för övrigf kal- samt beslöts att för detta ändamål
las personligen till mötet.
ansöka hos statskontoret om ett 25-

va till en asfaltering.

i

Vägarna i tätorterna stod som sagt årigt lån å 30.0{0 kr. Inkommen recentrum en stor del av kv,ällen. Kla- solution från stiftsnämnden .ang. el.

gomål mot skötmln av dem fanns,
men under rådande väderleksförhållanden har vägarna varit svåra att få
bukt med. Några snabba ingripanden är också wåra att göra då föreningen inte förfogat över någon egen
vägmaskin utan tvingas hyra såväl
maskin som förare från annan kommun,

Föreningens ordf. Bo Johnsson öpp-

nade mötet, varefter han överlät
klubban till Allan Ahlqvist, som fint
höll samman trådarna under åftonen,

Till

mötessekr. valdes Lennart

Qvick.

Frökind fredagen den 19/3 kl
20.00. Vi hälsar våra rnedlemmar och an'clra intnesser,ade
välkomna. Såmkvåi,rn med sång
och musik, kaffe.

Kinnarps IOGT-NTO

de å Prästbolet, Kinneved,

samt

Stommen och Gärdet, Vårkumla, för

tiden 1/7 797t-7/T

1980. Pastorats-

kyrkorådet fick i uppdrag att infordra anbud och att antaga etler förkasta inkommande anbud.
Beslöts att iordningställa ett garage i uthusbyggnad i Kinneveds
prästgård, samt att iniägga en .ny
matta på pastorsexp. Inköp av en teIefonapparat i övre vån. till Biirstigr

I tur att avgå ur styrelsen var kas- prästgård. skulle bekostas av pastosören Inge lickerlid samt Evert San- ratet. Beslutades att ingå till domd6n. Den sistnämnde omvaldes på kapitlet med,begäran om hyressätttvå år, medan kassören Eckerlid lo- ning för Börstigs prästgård. Beslöb
vade att hå]la i kassaboken under att förbättra gräsmattorna i Kinneveds prästgårdsträdgård.
det verkssmhetsår som nu påbörjats.
K-G Johansson nl,'våldes som suppl.

medan Änders A.ndersson omvaldes. ning valdes göran Andersson, samRevisorerna Arne Persson och Len- mankallande, Bengt Samuelsson och
nart Qviek omvaldes. Till valbered- Nils Johansson.

Lokal Frökånd kostade
682.L47 kr:att Uy#ä
682,147

Kinnarps ,IOGT-NTO
Kretsen håller årsrrnörte i l,okal

starkströmsiedningar över. pastora-.
tets gårdar, beslöts att med godkännande läggas till handlingarna. Be<
slutades att utannonsera jaktarrenr

kr har tlet kostat att bygga samlingslokalen i SIut.

vid

kommunfullmäktigesammonträtlet i månilags
tlöpt -till Lokal Frökind. Viil sammanträdet, som delvis reforerats i tisdagens X'T, beviljado fullmäktigo 60.14? kr i
tilläggsanslag för att täcka byggnadskostnaelerna. Vitlaro
beslöt man uppsättanile av fleggstång och merllemskap I
Bygilegårrlarnas riksförbunil. Lokalstyrelsens verksamhetsberättelse, som lades till handling&rna, visar bl. a. att lokalen sedan invigningen den 1g okt. varit uthyril 22 gånger.
Under sammanträdet såldes färar- d futmattige bslutade. att kommubostäderna 3 och 4 i Kinnarp för ll nen skall teckna borgen för åldrings&5.600 resp. 81.200 kr. Oljeeldnings- ll mastaa*Artättringslån i ate fall möjsystemet i Sörby skola skåII iord- ll tighet till inteckning i fastighet inte

erp

ningställas och för det ändamålet be- li fitttts.
viljade fullmäktige 11.38 kr.
lil En skrivetse från tr'alköpings tingsNybtldade bordtennisklubben I I rätt till 'kommunen meddelade att

MODERATA SAMLINGSPARTIHT

t rnöKIND

håller årsmöte i lokal Frökind måndagen

d'en

22 mars

kl'

19'30'

Medverkan av ombudsman Lars Svetllund' Skara'

Kaffeservering. Medlemmar och övriga intresseracle hälsas
hjärtligt välkomna!
Styrelsen.

Luttra, Luttra BTK, fick sin ansö- | antalet nämndemän från Fröklnde
kan om kommunalt bidrag med

1.500 I

ysrnmun skulle minska med en gå-

kr beviljad. Klubben har nu sexton j vida inte nyval begärdes. Fulmäktiga
gredlemmar som tränar två kvällar I beslöt att inte göra någon framstäIlI veckan t bygdegården. Pengarna I ning om nyval.
ekall anvädnas till inköp av trå bord- nnisbord samt titl ett års lokathwa. Kulturnåiri åneil skall bli fi uviioTiäii
1lör biblioteksverksåmheten

i kommu-

:ren, Det bdslöt fullmäktige, som också gick med på att nämnden utökag

två

ledarnöter.

Fröklntls rorsta läto--ekommltt6
har haft årsmöte 1' Centralskolan,
Kinnarp. Av årsberättelsen framgick

att kassan balanserat på 4.2i7,68 kr.
med en kassabehållning på 3.?47,98 kn

Nettobehållningen av årets föFäUning var 802,98 kronor
Kommitt6n har under året utdelat
totalt 5Z) kr. varav Biafrainsamlingen
5{X) kr. och Svenska Kyrkans mission
20 kr. till minnet av bortgångre kh.
Henning Andersson, Kinnarp, som
varit ordf. i kommitt6n under åren
1947-1954. Beslutades att rekvirera ä0
stora och 1000 små blommor samt

(m) i Frökind

RK, LRF och CI(F'finallag
i Frökinds frågesport Lo(t-N.

håller årsmöte i lokal Frökind oå
måndag under med.verkan av oÅ-

budsman Lars Svecllund, Skara.

Arbetarkommunen
motlonerar
om SJ-politiken
Frökinds arbetarkommun antog vid

sitt årsmöie en molion, so- .iällts
till sociaidemokratistra partidistriktets liongress i Sliarsboig;, att liongrcssen uttalar sig för en ompröv_

1ö0

kransar till årets försäljning. Kommitt6n, som iir oföråindrad, består av

ning av

kassaförsaltare, styrelseledamöter Aina Eriksson ovh Owe Markebro samt
till styrelsesuppl. Ebba Persson. Revisorer Carl-Arne Adamsson och Ing-

tav

Kvällens sista match bjöd inte på
så mycket spel, utan många kont-

ringar som oftast inte hittade rätt.

Sutarps måivakt Gustav Eckerlid

De undersölrning3r om lörrsamheten

|

|

I

gick det inte bättre än att Trädetmålvakten räddade. Trädets bäste
spelare fann man i Kjell Hansson,
som gjorde 3 av lagets mål. Slutarp
hade tre tvåmålsskyttar i Ola Jarlsson, Kjell Karlstedt och Lennart Pet-

t6{"-1t.

Hans-Owe Loodus (FT-pryo)

Klnneved rn.fl. socknars hingstförening
mbpa, har ordinarie årsstämma måndagen den 5 april kl
19.30 å Björkhaga, Kinnarp.
sa,mt

stad.qarna

om föreningens upplösning.
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Iter parrs inot ett Mntbothlliint. sotn
i den här gånten haeic fin stad'la
j övrr sitt l::r: oth nrr:tl fler:r f, d, nlr-

Itje Lljirflrclrtr
I tiqn som stöttept:lale"
,t1' 11te$pe 1*
I slelatle i;ra i målrt n.h
Iår'o ttt e::tr:'r phis fijr' $iut+ Thrtttit,
jKlri I',ehn och 1(;rrf Oirson. liiell*
i Ål(c San{iirn var bL;r nrtivtl}tt ftjr

Siufarpsrrolltnrna och tiv riv|irfi $ott
bei.yg till Tnnras P*ttcrsson oi.rh Rttj ne Gust-:lfsscn. Rehn och Thuri+n
j

I

i yicrtle fvra mål vli", n)*d:1n Siu{nrps
J bäste sllvtt '"'ar Itunn Grtstrf,cstn och
j

l{r,ns-Olol Anclexsun mc(.l vafdelit

jtvå

nrål.

Urlr.rl.

jsLIirÅRP BIr,,tÄRI) ,1'nAtlllT I
I

j"-*

i Eiljardcrin;Eet öppnnrl* mcrl ll -ll
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i ofta - och äv*n pil t'ler* nndro hirll
i signerades gn<ia ins.ltser'. Bt ijtllrnn
i l(nrlstct'lt såqs i hur.urlr:1lrr me<l
i l(jell som skvttebäst nr*d trc ilii:I.
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Finallagen på tisdag: stående från vänster: Valter Oskarssonl Vårkumla RK. Be'r'nhard Johansson, Vårkumla RK, Bengt Wfrrd4n. Vårkumla LRF, Rune Johan:son. Vårliumla LRI', Kari-Erilr Eriksson,
Vårkumla LRF. Sittande fr:ån vänster: fru Astrid Andersson, Vårkrrm]a RK, fru Dagny Johansson, Bö,rstigs CKF, fru Gunvor Broberg,
Börstigs CKF, fru Maj Johansson, Börstigs CKF.
Börstig CKF, Röda Korset lag I och Kinneved-Vårkumla LRF gick
till final i frågesportturneringen i f,!ökind. Föreningen Hem och Skola
hade räknat med cirkg 50 till 75 personet som publik per kväll men
semifinalen drog närmare 250, så föreningen har anledning att vara
nöjtl. Det var den största putrliksiffran hittills.

I kvälleni första rond, som ,om- gan som gällde att placera två bisi rätt stift nämllgen Ragnar

fattade 10 frågor började LRF stat'kt kopar

och ledde efter 5 frågor med 4 poäng mot Röda Korset 3, de övriga
lagen 2 poäng. När 10 frågor var
awerkade hade Röda Korset hämtat in en haiv poäng. Siällningen i
pausen var den att LRF ledde med
71Ä tätt följd av Röda l(orset 7, CKF

Askmark och Gert Borgenstierna.
Slutställningen blev Röda Korset
14, LRF 13, CKF 12%, Vårkumla cp
och Hemvärnet 10%.
I kaffepausen spelade östens ka-

11.

peil, som med sång och musik bevisade att det inte är nödvändigt
61å, Vårkumla CP 5 och Hemvär- att spränga ljudvallen, för att höras. Den lilla sångerskan Anna-L,enet ?r/2.
Sista rondens 10 frågor

I

xn

I

na Ändersson, ? år (dotter

Styrelsen
I

trafikpolitiken var ett löga gcnonr-

|

i slutet när
han gick upp för att lägga en straff

i

som gjort av SJ före nedläggningar
har i många fall äm;rat mvcket i
övrrgt att önsl<a. l90B års beilut orn

I

storspelade hela matchen,

beslut enl. S 21

tnåien.

Gustavsson.

I motionen sägs bl.a.:

TRÄDET II _ SLI-ITARPS BILJARD
4-e (2-3)

Ärenden enl. stadgarna

års traf;kpolitisl(a beslut.

mera kommunil<ation"ministern orn
motionens innehåll. ]\{otionen har i
arbetarkommunen förts fram av Gus-

rid Adamsson. t81"-lt"

tersson.

19SB

I motionen krävs också att länets
riksdagsmän får i uppdrag att infor-

ordf. Inge Eckerlid tillika sekr oeh

till

östen

Andersson) s,iöng två såtreer, så ga-

Första fr:åqorna i sista ronden. gåv lant som allra helst. Alltsammans
full poäng åt alla lagen, men i tort- blerr verl<ligt uppskattat.
Till finalen som går tisdagen den
sättningen blev det några nollor här

och var. Efter fem fn:ågor var ställ- 23 nars går således Rörla Korcet,
ningen lika för Röda Korset, CKF, LRF och CKF. I dagens drabbning
I'P'F, 91/z poäng för vardera, cP 8 mönstrade lagen ordinarie uppsättning, som vi i tidigare referat namnoch Hemvärnet 51ä.
När sista frågan kom var det re- givit.

tänkt sådant och dess brister kommer i dåqen i allt högre grad. övergången

till

landsvägstrafik drar med

sig kostnader till mångmilionbelopp

i vägbyggen, vägunderhåll, parke-

ringsutlvmmen,

traf ik5vervåknins

och miljör'årcl:skador.. Vad olvcliorna
kostar i förlust av människoliv, vårdkostnader fiir trafikoffer., rehabiliterrng samt arbetsbortfall kån knaDDast
mätas

i

lrengar.

f)ct

som från Sj-håll

kan se ut som en vinst för företaeet

blir för samhället cn förlustaffär åm
man ur samhällelig synpunkt gör en
total beclömning av trafikpolitiken.

heter det

i

motionen.

Distriktsstyrel-sen instärnmer

i

stora

delar i de allmänna synpunkterna i
motionen, bland annat med hänsvn

till

de stora olycksfallsriskerna i traen. expanderande vägtrafik uigör men är inte beredd tillstyrka ett
upprivande av 1963 års riksdagsbeslut.

fiken

I styrelsen nyval{les vid

årsmötc:t

Eirgit Ek, Kinnarp, i stället för Sigbritt Kjellström, som flyttat från or-

ten. Avgående styrelseledamoten Gus-

tav Augustsson, Kinnarp, omvaldes.
I(var i styrersen är Ällan Ahlqvist.

ordförende, Gustav Gustavsson, kassör och kolresDonderande sekreterare
samt LeDnart Karl6n.
Til ordförande i partiets fullmäkti-

gegrupp utsågs Gustav Gustavsson,

Slutarp.
Medlemsanlalet

i arbetarkommunen
Nästa tisdag får vi lyssna till är 41. Årets kommunalvai
avr det
Fiiamusikanter
från
i
kvälsångare
och
finalen men vem skulle segra
bästa partiet gjort i Frökind.
I
pausen.
lens etapp? Det blev Röda Korsets deifia, Falköping, i
lag, som tog full poäng i sista fr'ådan klart vem som skulle gå till

KINNEVEDS
pastorat
Söndag 21 mars hålles följande högmässor:

kl 10, kyrkvärtl Gustaf Axelsson.
Vårkumla kyrka kl 14, vice
Kinneveds kyrka

komm. Jahnsen.
Erismene kyrka

kl 11 (OES.

tiden!) sanunanlyst med Börstig, v. komm. Jahnsen.
ALLA VÄLKOMNA!
Pastorsämbotet

I(innarp föll
med uddamål
KinriarPs

IF skulle entigt

Pla-

nerna spelat mot Tinrmele På bortaplan, men i sista stund ändrades

matcharenan till

Backavallen i

Slutarp, som för dagen bjötl På ett
mychet tungsprunget untlerlag' Ja'
det var så tungt och klabbigt att
botlen inte rullatle många centimetet at gången.
Timrnele vann i alla fal! meil uililamåtet av tre'setlan Timmelecentern gjort ilet entla rätta: tåat in
bollen.

in
"Blecka" Georgsson skickade

KIIr:s målbotl. Samtliga mål tillkom i antlra halvlek. I'lllt.A'

Kinneved-Varkumla LRF
finalsegrade

t6ls-U.

Modevisning

i Kinnarp

i Frökinds frågesPort

Hagnerud.

Lotterier.
Paket mottages -tacksamt till
ett värde av mins 4 kr.

Kaf,feservering.

Välko,mnal

tlet inte måuga stolar obesatta. Omhring 2.000 personer sam'
manlagt har turneringon lockat. De lag som lyckats nå fina'
len var Kinnevoils'Vårkumla LRF, Kinneveds R'ötla Kors
lag 1, samt ett rcnt ilamlag, B'örctigs CKtr'.
I kvältens första rond tog LRF lag som varit vänliga att ställa upp'

verkade en trupp från FalköPings
Filadelfiaförsamling, som På ett
utomordentligt sätt sjöng och sp€lade, och tacksamheten hos Publilien
var inget att ta fel På.

LOPP.
MARKNAD
SUCCEN FRÄN I F'JOL

tiil

denriktade
ett särskilt tack till domaren, rektor
Georg Öhrneli och frågeställare Sten
Ahlqvist för att de på ett så trevligt
sätt tett tävlingen.
I(arl Gustav Gustavsson tackade
ordf. Inger Persson och sekr. Helge
samt alla de som medverkat

na trevliga turnering. Hon

kommer igen cien 19 juni
på Kinnerno, Kinnarp.

KIF

Olof Karlsson för allt det arbete de
nedlagt och överlämnade blommor
från de deltagande lagen i turneringen och uttryckte nog mångas önskan'
att denna form av samvaro och sam-

kVäm får återkomma'
Turneringens sista ronil
Blommor och minnessaker fick såNu stod spänningen På toPP, skulie
frånågon av de två andra lagen lYckas väl finallagen som domåren och
(En
vållåde
som
lråga
ledde
seställaren.
frågor
tre
Elter
LRF.
eå förbi
som är
t-Rl' mea 1 7/2 Poäng, men när 5 iite diskussion var, vilken
RöksvamP
frågor awerkats var ställningen Sveriges största svamP?
tt1/z tt LRF oeh 11 för de övriga. är rätta svaret: latinska namnet CaII de två följande frågorna tog ledar- vatia-Gitantea. ÄggsvamP har det
laget full Poäng och då började man latinska namnet Bovista-Nigrescens')
åt ltittt"t håll segern skulle gå' I det segrande laget återfanns Karl
"ttu sista frågan var klar stod L$F Erik Eriksson, Vårkumla' Eengt
När
Josom segrare med 15 f2 Poäng' Röda Vård6n, Vårkumla, och Rune
Vårkumla.
hansson,
av
bandet
kontroll
Korset fick efter
i sitt iag Ästt'id
t4 7/2 och det taPPert kämPande Röda Korset hade
samt
damlaget 13 Poäng. Det var en 1t- Andersson, VaIf er Oskarsson
Bernhard Johansson, samtliga Vårterst fin och jämn final.

Slutarp;.Elförening uth-rl.
her nallrt arsmote.
Av

verksamhetsberättelsen framårsskiftet
hade 499 abonnenter. Från Trollhätte
kraftverk hade inköpts 6.331.440 kwt,
med en spänpingsförlust på 8,8 proc.
Nya transformatorer har byggts vid

gick att föreningen vid

Lokal Frökind samt en vid Långe-

backe Axtorp.

Av debiterade avgifter för år 1970
är 21.151 kr. utestående vid årets

slut, Den ekonomiska ställningen visar att vinst- och förlustkontot ba-

kumla.

Tack och Prisuttlelning

Ordf, Inger Persson tackade alla

Kyrkliga syföre:ringån anordnar FöBSÄLJNING av hanclarbeten och skänkta våror
onsdagen den 31 mars 1971
kl. 18.00 i missionshuset.
Inledning av doktor Margareta

IIem och Skola'föreningens frågesportturnering avsluta'
iles på tisttagskvälten. Publiktillströmningen var tlet inget
tet på. När oritf. Ingor Persson hälsatle välkommen famrs

ledningen efter 5 trågor med 4 7/2
poäng mot 3 7/2 lör de båda andra.
Man kämpade tappert vidare tills 10
frågor var awerkade' Då ledde fortfarande LRF med 8 1/2 mot 7 7/2 lör
CKF och Röda Korset'
I den kafferast som nu följde med-

SLI,JTARP

CKF i Börstig, Gunvor Broberg,
Dagny Johansson och Maj Johans-

lanserar på

pä

gon.

272:57.

541.6?1:84

kr. med en vinst

Därav anl.-kostn.

43.454:53,

drift- och underh. 16.009:11. Utgående balanskonto, balanserar pa
614.037:89

DHR-möte i Kinnarp
IVA.

7dv
DHR

De Handikappades Riksförbund Falköpingsavd'
anordnar möte i LOKAL FRöKIND
lördagen den 27 mars kl. 16.00.

Ur programmet:
Information och frågestuncl om handikappfrågor. Underhållning. Kaffeservering m.m'

(PR'K)

FRöKIND
På förekornmen anledning vill
hälsovårdsnär:anden härmed

att hundar ej får

släppas lösa uitan tillsym eller
rastas på befintlige lekplatser

i

Herbert

Kinnarp. Mannekänguppvisning Sotl

att avgå var Lindberg, Järneklint och

senterade ktäderna och "mannekäng-

Karl6n, Slutarp. Revisorer Erik Gustavsson, Marbogården, och Carl Arne
Adamsson, ödegården.

på programmet. Det var Elkmåns i Sand6n. Samtliga omvaldes på två år
iratr<öping som visade mode Pa Som kassör omvaldes Inger Persson,
tonårs- och damsidan. Gösta Ek pre- Slutarp, och som siffergranskare Lilly

ade" gjorde Britt Karlsson, Viola

Karlsson, Eva Gunnarsson och Helen

Förutvarande revisorn Gunnar

Eriksson, Hallagården, hade undanDet var ett mycket uPPskattat Proregram, soln följdes av ett 40-tal KIF- bett sig återval. Han har varit
visor i 35 år. För detta fick han av
damer.
ordf. mottaga tack och blommor.

Styrelsen

meddola

Styrelsen består av

Andersson, Slutarp, ordf., Sixten
Lindberg, Axtorp, v. ordf., Nils rfäri
månvar
Kinnarps ltr':s ilamklubb
neklint, Slutarp, Arne Persson, Slutt
dass kväll samlad På Pensionatet
arp, och Vidar Sand6n, Luttra. I tur

Torstenssön.

NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA.

Telestationen i Kinnarp
Till telestationen i Kinnarp var vid
fjolårets ingång anknutna 413 telefonabonnenter omtalar en i Televerkets Författningssamling framlagd
statistik. Siffran innebär en ökning
med 23 sedån ett år tidigare' Ant&Iet
apparater var 463, vilket är 32 mera
än motsvarande antal ett år tidigare'

Eva mannekängar.

kr.

komrnunen.

f,'rökinds hälsovårdsnämnd

F'T PA BESÖT(
A/o

{ho{,teru,

ye"&,sw

I KI,TJBBEI\:

i csra,trwvns, i K0 wys,&rp

frii,d,r*ffi&ew

När seklet var ungt skördade Kinnarps IF framgångar
pä c-rliei, i fr!.iilrott och gring. Nu clrivs den fria iitrrctten i
m|,cl<et bl3'gsam sl<rla, gångsirorten, inte a!!s. tr ställ-et är det
fotbollen. som locliar alla medltnunrrnas intlesso. KIF har
juhildet ägtle törrestsxl rurn
hunnit fylls de fernfin åren
- varje år sin rnedlernsavgift.
förra året, Rullt 125 betalar
Naturligtr,is önskar man att den skaran yttertrigare r'äxer,
Det har hänt m)'cket med idrottsplatscn Kinnamo under senare år.
1067--63 renoverades

z>lt-u.

fa{&,r

SK'f/*|tr lld.Åru/

trör föleningen växer i många anclra avsecnilen. Fotbollsla.
get har nu shaffat slg en plafs{solrn och ct.ablerat sig som
ett av div '.grnppernas toppla"g. Företrin:ren sor. årets fotliollsspel fram med tillförsil<t. Dc,t råder en fin anda i kluh.
hen och lrättre skall den bli när den nya hlubbstugan strb'
färdig al,t tas i hruk.

ta :t: tt J t : tttr't : : : : t :t i
ii!;.i.tt :tt:,.1: :j 1j:.:t :i :. i i.:..

,:

och morlernise-

racles de nuvarande ornklädningsutrJ'mn-rena och fcir ett tag sedan påbörjacies etappen med ett kluhbhus,
där medlemmarna kan träffas och
trivas även på fritiden.
Vid r,'årt besök på ,Kinnemo träf-

facle vi fotbollslaqledaren l\{a,rthel
.Jo'h:nsson, so*r även styr och ställer nåi irlr:ctlspiat;:en. FIan korn iill

klubl-,.:n 1353. Etablerade sig först
som fiuktad beckslelare för att sedan eå över till ledarsirlan,
Malthel är. nume::a ordf. i fotbollsehtionen och dä.n'till lagleC-are för
replesentationslaget. Basal för reservlåget gör Kalle och Sven Ähl.
merlan K-G Johansson och Göran
Grnhn står sonr ans..'a rigs fö1 ungtlomalna" I serriorernns boilsel<tion

ing,lt' också nye tr'änaren

z:iiii;

iLtil:,1
::!r::.titir.

t

.rti2

Bosse

Thern.

Föreninqen h:rr två seniorlaq och
två unldomslarl i seriefotboll.. Kommer clärtill ett ungrloruslag, som får
spe)a när

tillfållen

''ij1ti',i;t+t

ges.

KIF har

också två stöclfiireninsar.
en supportelklubb och en damlrlithb.
Det är r'äl sörjt mecl ledare inom

förenineen I huvuclstyrelsen basar
Gösta Andersson och har främst till
sin hjä1o Stig oeh Kurt .Iohansson.
llelqo-Olof Carlsson, Eenlt "Rlecka"
Georgsson och

,

Bo

Ivarsson.

Snart står KIIr:s kiuirbstuga klar. Olof Silverstrand jobbar snabbt och e{fekti.rt inne i stugan. Marthel och
hunden Bamse hollar ]äqet på byggfronten.
SÄTUI{A_SLUTARP BIIJARD
Blygsam friidrott
I -Det är en förhoppning att komMarthel. Det stora problemet för oss
5-10
tolt-+t.
I iniedningen nämncles att fri- | munen snarast löset frågan om tråalla som jobbar med idrotf är ekoSätuna hade alltså mönstrat ett lae
ningspian för våra fotbollslag. Jag
är
föreningen
av
blygidrotten
inom
|
kr
i
kommunalt
nomin. Vi får 7000
vill hoppas att vårt A-lag i fotboll förstärkt (?) med Per Oskarsson. Det
anslag varje år, men den summan samt format. Den fria itlrotten sam- | når
hjäIpte dock inte mot de hårdstötanen bra placering i serien och att
större
skaror
inte
längre
några
lar
I
r'äcker inte långt. Såväl vi som Slutde biljardspelarna från Slutarp, som
vi
speiar en sådan fotboll, som locFrislr
Gerhard
idrottsptatserna;
tiil
I
arps IF fostrar många ungdomar och
efter den jämna första halvleken pekar
mycket
folk
för
till
våra
idrottstrådar
matcher.
i
dessa
håller
I
kommunen kan i mångt roch mycket
tade in en hiftre våixel, vilket gav
Båsse
Han
vårdar
Kinnemos
Kinnarps
IF.
tacka idrottsföreningarnä för den
laget ett markant grepp om mat[orF9,
fosirargärning de uträttar. Vi har en löparbanor och träder i elden vid de
chens fortsatta händelser. Framför
fin cngclom i Frökind och den vill vi tillfällen då KIF arrångerar egna
allt var det Slutarps försvar med
mästerskap och bygdens mästerskap.
bc nalla.
Roger Andeisson i spetsen som orledare
driftig
intresseråd
och
En
vi
besked
om
tr'ortfarande väntar
gakade Sätunas fall
av
när den nya utlovade träningsplan som inte minst vid tillkomsten
Sätuna antecknades dock för någ'skaU
eldsiälarna,
var
en
Kinnemo
av
stå färdig. Det är angeiäget prora mål även i den andra halvleken,
blem för oss, som inte bör skjutas
och för ett av dem warade Per Osframåt i tiden. Det måste lösas snaFöreningens störste
karsson, om genom en tredubbel
rast.
Det är annars inom idrotten som
derbokroatisk underskruv runt det
föreningen kan peka på sin genom
av honom helt uopskruvade försvaFör stora pengar
tiderna störste idrottsman: Gösta
ret placerade bollen via stolpen. i
Marthel har s;v'npunkter på det Arvidsson med rneriter från olymmå1.
mesta inom idrotten. FIan tycller piad och landskamper. I{ul- och disFörutom nämnde hr Anderssc'n
definitivt inte om de stora pengar- kusbjässen kan fortfarande vid entpelade hans försvarskollega Kennet
na som är i omlopp vid tranfers in- staka tillfällen les svinga sina redAndersson en framträdande roll i
om fotbollen.
skap så tmvorna ryker på Kinnemo.
Slutarp. Sätuna hade sina bästa i
får
de
ar,'sluta
Marthel
Johansson
idrottsföreningar klagar
Rolf Bäckman oeh målv. Tage Ek
-Alla
glimtarna
från
I(innarpsidrotten
här
(spec. i 1:a halvlek).
över sin ekonomi, men ändå kan. de
vräka ut våldsamma belopp för att med nåera önskemål inför kommånMålsky'ttar: Slutarp: R. Andersson
få loss en spelare på två månader. de idrottssäsong.
t, K. Karlstedt 3, Ch. Stenqvist och
Ett skäligt belopp för en fotbollsspeL. Ekerlid 1.
Han säger då så här
lare kan jag gå med på, men är
Sätuna: O. Ohlsson 2, P. Oskarsmotståndare till clagens fantasisumson, G, Ring och L. Persson 1.

Boligt, men arbetssamt
Det är roligt, men arbetssamt,
att va'ra idrottsledale i dag, säger

mor,

(rh-

ÄSARP SLOG

SLU'fAnP

Äsarp och Slutarp möttes på'lörclagen i en träningsmatch, där resultatet blev 5-4 till Åsarp efter Stutarps-

i

|
|

|

ledning med 3-2 i halvtid. Nämnas
skall att båda lagen fick ställa upp
med reserver. Slutarp var det bättre
laget i den första halvleken, medan,
Åsarp dominerade pågot i den andra
halvleken. Spelet var rätt viixlande i
!9^Ä
Lå-i^
-^--t.och
med ganska
hårda j^tag 4..A.^
från L9r^
^aL
båda
j

I

I

I

I

sidor.

I Äsarpslaget var i fyrbackslinjen
Jan-Anders Spångsiö och Arne Rehn
de starkaste. På mittfältet var Lennart Pettersson till sin fördei. I kedJan var Sören Vilgotsson den frSmste. För Äsarps mål svarade Sören

Vilgotsson 3, Tommy Nero och JanRunesson ett vardela.

Erik

I $lutarp var de främsta Bengt
i fvrbael<slinjen. Roger
Andersson samt hy Per-Olof GusI{ermansson
tavsson.

Siutarps mål gjordes av Roger Andersson 2, Bengt :lndersson och Per-

0tof Gustavsson. Cs[t-+L.

M-årsmöte

i Frökind
Frökinds Moderata

Fcrtbollskulan pumPas. Göran Grahn
intregserad åskådare.

vid pumpen och Stig

Marthel

-

.

varit i verksamhet. I kommunålvålet

uppgrHEen
lem Tlä il*.{*:t.,
-i-: #
och foål rnot äFK T'idahoårn, 2-3
,

höll partiet sina sju mandat genom

att röstsiffroua iåg betydligt högre
i det kommunala vaiet än i riksdags-

(:Å+,'\a

och landstingsvalet.

Styrelsen omvaldes

ye Pelie
Nye
Pelle Blomkvist visade sig åter
vara kvintettens bästa och myckei
målfarlig. Bra var då också hy Anders Dahlgren liksom att Rolf Johansson slog några fina bollar, men
var annars alldeles för långsam.
Något som däremot inte klaffade så

möter Bengt Samuelsson, Slutarp,

Allan Johansson, AIårp,
Ivar

Gösta Järiström, Tida-

son, Kinnarp, med Olof

bra var IFK:s mittfältsspel.
Bakre försvaret skötte sig hyfsat
och man saknade inte de ordinarie
spelarna Ingernar Rehn och l(ent
Karll<vist så myckei. Ersättarna Sten
Stenberg och Kenneth Jonsson gjorcle
r.rämiigen bra ifrån sig, vilket också
kan sägas om backarna Klas-Göran

Lundgren och Arvo Kuusk. I målet
stod Kurt Johansson och han skötte

sin uppgilt bra.
Kinnarps försvar var ihland lite
tungrott och man vill ge högsta betyget ti1l Bo Johansscn. På mittfältet spelade Eo Thern någr"a fina bällar, men vcrkade annars rätt anon]/m.

I(edjan hade sina fariigaste

i

Bengt
Gecrgsson och Ulric Gunnarsson. För
IFK Tidaholms mål svaracie i tur och
ordtti ng Poile tsloml;vist. Andei s

Slutarp och Gunnar

Greger

i

övl
a
i
a
i
a

stämma valdes Kajsa och Evert Ere-

i
i
a
a

at

iiI

nius, Börstig, och Sven Andersson,

i

Kinnarp, med Birgit

bilar i

RENAULT R6 Ls?o Looo mil
RENAULT RG 1e?o 18oo mil
RENAULT 4L t9G8 ?Boo mil
RENAULT R8 teGB Bsoo mit
19Gb gooo mil
saaB 9G
1e65 8ooo
vrv 1200, fabriksny motor, 1965 9200
vw 12oo 1963 94oo mil

;; *oorr,
,r
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mir
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Ax, för länstjänstemannarådet Bengt

till kvinnokommitt6
valdes Kajsa Erenius ordf., samt Anna Sandin och Birgit Wetterström,
Samuelsson och

Efter kaffeservering lämnade ombudsman Lars Svedlund, Skara, en
I presentation av partiets nye ordf.
I cösta Bohman och efteråt följde en
I stunds livlig debatt. Mötet avslutaI des av ordf. och blommor överlämI nades till en ev föreningens trotjä(kiran Sandin, KinnarP'
I nare,
I

i
I
t
a

I

Motor i I nNrunRPS

H':älrTr, sszsz
i
öo
ör+qoooGocaoo.laaottoaooaöooto

Gustavsson,

Brismene Bengt Samuelsson, Slutarp, och Lars Ax, Luttra, som suPP'
leanter. nepresentånter j kret*styrelsen för Falköpingsblocket blev Ivan
Gustavsson och Sven Andersson.
Kontaktman för jordbruksrådet Lars

?
I
t
i
?

mil

Nilsson,
Vilgotson,

Kinnarp, eom suppleanter.
Till ombud vid årets förbunds-

Otoocloo?coooo?ocotacaocooaoll

,.r
!
r rr
Beg. htra

Kinnarp,

Gustavsson Kinharp, Olof Wes-

termark, Börstig, och Lars Ax, Luttrq. Till revisorer omvaldes Tage AnG*or, Slutarp, och Egon Johans-

I

I

sin helhet och

kumla, vice ordl. Ivan Gustavsson,
Brismene, sekr. Sven Andersson,
Lofsgården, Kinnarp, kassör IVIats
Wetterström, Slutarp. övriga leda-

I

I

i

består av: ordf. Erik Bohman, Vår-

Meil uddamålet 3-2 kunde IFK Tidaholm på lördagen vinna över dir'. IV-koltregan Kinnarps IF eftel det
att Tidahohnslaget haft ledningen i halvtid med 3-1. Nu shall dock i sanningens namn sägas att ett
oavgjort resultat hade varit mera på sin plats då Kinnarp hade väI så mycliet av spelet som Ticlaholm. SNrskilt då i andra halvlek. Men Kinnarpskedjan var rn)'cket {ör inef{ektiv. Vidare fick man ilet intryckct
att Kinnarpsspelarna över lag tog det rätt lätt och lojt på uppgiften. Kedjan, rneel teknisha spelare som
Ulric Gunnarsson och Bengt Georgsson, borde nämligen kunnat gjort några mål till om man verkligen lagt
marrken till, särskilt då i antlra halvlek då man pressade fa nart mot Titlzrholmsrnålet. Ult-tt.

IFK Tidaholm hade sin biista pe- , Dahljren och Benny Karlkvist, me- | Domare var
riod
od i första halvlek och då särskilt dan Kinnarps målgörare var Gösta holm.
I
kedjan
rdjan som hade några fina uppspel
uppspel. Ek och Bengt Georgsson.
I

Frökind

under god tillslutning. Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen har 64 medlemmar. En studiecirkel med fjorton deltagare har

bollbas i Kinnarp,

.f

1g-'

Samlingsparti

har håIlit årsmöte i lokal

Johansson

V\-'il,

tF

I avhåller oral. kvartalsmöte tis'
I dagen den 6 april kt 20 på
I Kinnerno. )

|

Meddelande

Rekordförsäljning

pa DHR-möte i fröhind

i Slutarp

v',-),.

.ö/"t-)r.

Onsdagskvällens syauktion, som
höils i Slutarps missionshus, samlade

Körskolebil for handikappade
i Skaraborg placeras i Skovde

fullt hus. Efter inledande

rxalm

hölls andaktsstund av doktor Marea-

reta Hagnerud, Kinnarp. Hon betonade vikten av att i sin kärlek till

pings DHR-avdelning till ett månadsmö'te med kamratlig samvaro.

Gud och sin ndsta låta de goda gärningarna tala, vilket ges tillfälle till
vid en missionsauktion. Ifon betona_
de också vikten av att rika folk och
länder, dit vi även räknas, har möilighet att göra mera för dem, som
saknar mat för dagen.
Ähörarna lyssnade intensivt och de
som tidigare varit skeptiskt inställda
mot kvinnliga förkunnare, torde efter
denna korta stunds andakt fått sig

de alla (c:å 100-talet) frrin det gansska stora område Falköpingsavdelningen omfattar och vände sig då
särskilt till de inbjudna förtroendemännen från Frökinds kommun och

de auktioner:. där roparen Sten Ahi_
qvist fick god kontakt fied de församlade redan från början och kunde
många höga bud på de
-notera
vackra
arbetena

I den trivsamma och för handikappåde mycket lättillgängliga "Lo-

kal Fröhind", den nybyggda samlingslokalen i tr'rökinds kommun,
samlades på lördagseftermiddagen en

stor del av medlemmarna i Falkö-

en tankestäilare. Efter kafferast föli-

DHR-ordf. Åke Olsson välkomna-

till

syf'örcningen lyckats

asf,adr{omma. Även utomstående hade

landstingets representanter, han-

godvilligt skänkt till auktionen.

dikappkonsulent Marianne Anclersson och hjälpmedelskonsulent Inga

Många lotterier har sålts såväl före
som under auktionen. Det förnämliga

l,irrnsqi räm

resultatet av det hele blev omkring

En del iöreningsärenden behand-

i rask takt, under ledning av
arbetsutskottets ordf. Rune Tranmo. Ranporter lämnades, bl. a. fick
Ulla Sjöquist och Valle Johansson
ge några glimtar från den alldeles

4.500. 300

lades

Den alltigenom trivsamma kvällen

avslutades med.. taek

hade infunnit sig till första sammankomsten. Äke Olsson gav information om DHR, dess tillkomst och
fortsatta utveckling til! att i dag omfatta 4 distrikt med 160 lokalavdel-

i hela vårt land.
Marianne Andersson

meddelade

att Skaraborgs läh nu äntligen kommer att få en körskolebil, utrustad
så att den kan användas och ändras
för olil<a slags handikapp. Bilen

i

På bilden ses fr. v. "revypappan" Sten Ahlqvist, komm.-fullm. ordf.
Arne Olsson och soc.-nämndens or df. Verner Granlund.
kommer att placeras i Skövrie, men
skall användas för körskoleutbildning i hela länet.
Inga Ljungström lämnade en del
tips och informationer om teklliska
hjälpmedel och så blev det en stunds
trevlig underhållning med sång och

ordf. Velner Granlund,

byggna.Js-

i hur

rnri]) blir det troligen en träff

kaffe Stenstorp.
Frökinds

i

E. An.

i

(/nt
Slutarp-r{äftitstorP l-z
Slutarp och Kättilstorp spt:lade 2-2

lörclagsmatch på Backavallen' Slut-

arp kom utan ordinarie anfali, miilen
gjårdes av P-O Gustafsson och Bengt
Andersson, medan Kättiistorps tullträffar anlåinde genom Göi'an Jonsson och Ulf Johansson (straff)'

FBK öI'NRRASKADE
Falköpings BK gjorde en utmärkt
insats mot Kinnarp i träningsmatchen pä OdenPlan. 1--{ blev segerresultat, som var i underkant mot

kontrolla.nt

|

I

ett Kinnarpslag som inte korn långt
mot FBK-försvaret med Lennart Filipsson på fint spelhumör. Bo Jansson, planens bäste spelare, svarade
för segermålet i början av andra

halvlek. Därutöver hade

andra

halvleken dominerade Kinnarp fullständigt men lyckades endast göra
ett måI. Detta mål gjordes av tTlric
Gunnarsson.
Era -i Kinnarp var mittfältsspelaren
Bo .fhern, Bo Jqhansso.n och Bengt

Persson samt .kedjespelaren U]ric
Gunnarsson.

Bra domare var Karl-Ivar Anders-

son från

Sirara.

0$-4-

Chrlster

Johansson fina tiilfällen att öka]eclningen clå han sköt ur goda vinl<r'ar.
I{innarps spel gick i baklås. Eäst

var försvarets Eengt Persson och

kedians Bengt Georgsson.
Arne Niisson var domare. Bra sådan,
CI"\.r1.

Siorspoaen

i

samma lag mot FBK. Samling

13

Kinnarp B: Tomhy Pettersson, ToPersson, Lennart Juliusson, Uno

ny

Käflson, Rune Torstensson,

Åke

Persson, Bo lvarsson, Staffan Nielsen, Torgny Johansson, Kjell Ahl,
Christer Johansson, Tord Torstensson, Conny Qvist, Conny Johansson,
Claes-Göran G. Match mot Kättilstorp IK. Samling söndag Kinnemo

K. Karlstedt, B. Eklöf,

L.

Pettefsson, A. Adamsson, Ä. Samuelsson, P.-O. Gustavsson, B. An-

men oturen förföljde laget hela matchen igenom. Bland annat noterades

ett flertal stolpskott. I den

för

Kinnemo,

Slutarp .{: L. Jacobson. H. O. An-

gen borta mot Skara. Skara vann
matehen med 3-1 efter hah'tidssiffrorrra 2--{. Kinnårpsspelet gick bra,

Slutarp

!'olke Jonsson, boende På Otlenga-

tan, meddelar att hrn I Slutarp observerat storspoven, Den iir' säger
hr Jonsson, tre veckor tidisare t år
än ifjol.
fh.A.

I
]

Conny Qvist. Mateh mot Skara IF
A. Samling i dag 11.45. Match söndag

dersson,

KINNARF FöBLORAI}E
Kinnarp vänskapsspelade på lörda-

I

son, Kennert Palmqvist, Ulric Gunnarsson, Gösta Eek, Tony Persson,

\4.

KINN,A.RPS 1VIXS SIONSHUS
Sönd. kl. 18 GUDSTJÄNST, Carl Stork m. fl.

70-T+6,11*170.
Vinstutlämning sker å Frökindsgården, Kinnarp, under
tiden 3 april-1 maj 1971.
Utfallen vinst skall vara avhämtad senast d. 1 maj 1971.
Kinnarp den 29 mars 1971.
Hitrling Våiing

Styrelsen

inte skall behöva ha större svårigheter än nödvändigt. För denna information svarade socialnämndens

blev

Efter gott och efterlängtat

gavs en del inblickar

3-680, 4-762, 5-151, 660r, 7-275, 8*18?, 9-238,

mbpa, h'ar or'dinarie årsstärqma måndagen den 5 april ki
19.30 å Björ'khaga, Kinnarp.
Ärenden enl. stadgarna samt
bes,lut enl. $ 21 i staalgarna
om föreningens upplösning.

Livligt uppskattad

äldre "ungdomarna".

utfallit med vinst.
Vinst nr 1, Iott nr 380, 2-615,

Kinneved m.fl. socknars hingstförening

kommun ordnat och viil försöka ordna för att människor med handikapp

Så var ett innehållsrikt DI{}t-möockså dragspelsmusiken av de något ie slut och niista gång (i siutet av

ungdomar.

DRAGNING
i Frökintlsgårdens terapilotte.
ri har följande lottnurnrner

som

Kinnarp A: Bengt Älexandersson,
B. O. Engstrand, Bengt Persson,
Bo Johansson, Anders Ek, Roland
Moberg, Bo Thern, Bengt Georgs-

nämndens ordf. Elof Rehn och komsketcher av Sten Ahlqvists NTO- munfullmäktiges ordf. Alne Olsson.

Vid denna dag förrättad

till alla

till det goda resultatet
såmt med bön och psalmsång.
medverkat

nystadade verksamheten med hobby-terapi och gymnastik i Tidaholm
där DHR fått lokal i Vulkans gamla matsal. Mellan 30--40 medlemmar

ningar

kronor mer än föregåendä

år! Det är den störcta summan nå_
gorr auktion hittills lyckats inbringa.

R. Andersson, B. Hermansson, C. Stenquist, G. Samuelsson, L
dersson.

Johansson. Match mot Kättilstorp A.

Samling Tångavallen !2.45

i

Slutarp B: G. Eckerlid, L.

dag.
Svens-

son, I. Johansson, L. Filipsson, L'

Hofbauer, J. Andersson, B. Gustafsson, G, Samuelsson, T. Anderssolr,
S. Sund6n, J. Karlstedt, U. I{arl6n,

L. Ljus. Match mot

Grolancia

dag. Samling Tångavallen

B

sön-

9.45.

KÖRI(ORT
NY TSOBIKURS
börJar tisd, den 13/4 kl 19.00
Välko,mrnen med Eder anmä,len personligen eller tel.
330 60, 332 01.

Gösta Larssons Trafikskola

i

