
Ki n na rpt jl;:j- a mkl u b b

J u lf e st i Lokar Frökind

söndagen den 6 ianuari kl. 15.00

Kasperteater. Lekar kring granen och Servering'
A1la välkomnal

I

Till AB Slutarps Kök
och våra chefer Manne och Lennart Rutman med i'ruar' Vi

tackar för julfesten och julgåvorna och ber vi få önska god

fortsättning på det nya året' 
samtriga anstätda

Bordtennis o

HUI\t)
,h-t\.

orsakade
hilvolt
i lfinnarp
En hunel var På nYårsda-

gen orsak till att en Slutaryrs'
bilist landade På biltaker i
en trädgård i KinnarP. llitt i
Kinnarps samhälle rusade
hunden ut på riksvägen' Bil-
isten försökte företa en un-
danmanöver med sin bil.
knn-. kom i stället mot hård-
packad snö vid vägkanten'
Bilen voltade över en häck
oclr blev liggande på taket
innr: i trädgården. llilisten
kuncle dock kliva ur fordo-
net via ena sidorutan. Bilen
lick bl a skarlor på taket erch

sliiirnrarna och fick bårgas
frirn platsen.

Ilunden försvann oskadd
fr'ån platsen.

K;rrkvärdar i Kinneveds
pastorat Lg74- Lg76 lgh'N'

Till kyrkvärdar i Kinneved om-
valdes enhälligt Carl Arne Adams-
son och Herbert Andersson samt tlll
bitr. kyrkvärd nyvaldes Göran An-
dersson, Naglarp. Vid nyårsdagens
högmässa hälsade kh Hagnerud det
nya kyrkoråciet samt kyrkvärdarna
välkomna till en ny period. Den av-
gående vice ordföranden i kyrkorå- -

Hjärtligt tack
för alla julgåvor, blommor m.m.
fi$n.abonnenter på min billinje
Slutarp, Kinnarp, Ått.p.
Carl öman med famili

Slutarp IF th-?q.
Träning i dag Tångavallen ombytta

18.30 Torsdagar i skolan pojklag 18.

A-BJag 19 klädsel för ute- o. inneträning.

Bidrag till barnstuga Ph-+\.
Falköpings kommun har fått bid-

rag av regeringen ur allmänna arv-
sfonden med 27.000 kr för inköp av
inventarier till ba.rnstugan på fas-
tigheten Slutarp Odegården 1:21 i
Kinneveds socken.

det Sven Andersson avtackades
hjädligt. Ny vice ordförande i kvr-
korådet är Herbert Andersson. fill
kyrkvärdar i Börstig omvaldes Cari
Johan Holrrr samt nyvaldes Rune
Johansson och till titr. kyrk'.'ärdar
nyvaldes Bertil Brobers bch Allan
Johansson. Kh Haeneiud avtack-
ade i högmässan den 30 december
den rvgående kyrkvärden Hans
Johansson liksom de avgående kyr-
korådsledamöterna f<ir åeras insat-
ser, blommor överlämnades samt
hälsades de nya kyrkvär-darna och
kyrkorådet välkomna.

I Vårkumla omvaides Erik Boh-
man och Bertil Johansson till kvrk-
värdar samt tiil birr. kvrkväidar
Gustav Oskarsson och Cårl Gustav
Gustavsson, den senare nvvald..

I Brismene är Harry Lårsson och
Fritz Landin omvalda med Bertil
Andersson och Bengt Andersson
som ersättare. Den avgående kyrk-
värden Sven Andersson kommer att
avtackas i samband med guclstjän-
sten den 27 januari.

Till f.d. Frökinds Socialnämnd

Ett hjärtligt tack
för julgåvor och blommor samt
för den trevliga julfesten clen

28172. Ett varmt tack också till
syföreningarna i pastoratet för
de vackra blomstergrupperna.
Pensionärer och personal På
Frökindsgården.

KORPBADMINTON
Korpen har speluppehåll till helgen,

varför nåsta speldag blir lördag 12 janu-
ari.

12 Handels (Hans Ohlsson/Lennårt
Karlsson)-Lärarna III tJan-Äke Jans-
son/Bengt Malmgren). SE-Banken (Gillis
Hellberg/Peter Lundberg)-Ytong (Leif
Ewerfalk/Lennart Gustavsson). Sälde
(Harald och UIf Sälde)-Domarna (BenEit

Johansson/Charles Johansson. Fred-
riksbergsskolan (Tommy Liden/Mikael
Metso)-Frigg V (Bengt Andersson/Evert
Hellberg.

Grupp II
Lärarna I-Kinnarps Kontor 3-0

Heimo Lundin/Jan Samsson-Stig
Broberg/Leif Gustavsson 15-3, 15-12.
Heimo Lundin-Stig Broberg f5-7,
15-8. Jan Samsson-Leif Gwtavsson
l5- /. tJ-v.

Lärarna II-Apoteket 2- I
Georg Edström/Bo Holgersson-Lars

Jacobsson/Ralf Lindblad 15-4, 15-4.
Georg Edström-Ralf Lindblad 15"1,
15-0, Bo Holgersson-Lars Jacobsson
11-15,15-17.

Apoteker-Frigg M-l
Lars Jacobsson/Ralf Lindblad-Börje

Broquist/Per-Olof Martinsson 11-15,
15-6, 15-13. RaU Lindblad-Per-Olof
Martinsson 15-12, 15-11. fsrs Jacobs-
son Börje Broquist 7- 15, 10- 15.

Kinnarps Kontor-Lärarna Il 2-l
Stig Broberg/Leif Gustavsson-Bo

Holgersson/Georg Eström 15-8, 15-10.
Leif Gustavsson-Bo Holgersson l5-4,
15-3. Stig Broberg-Georg Edström
8-15,2-15. b/t-,'r4.

KINNARPSFRAMO.ÄNGAR
Kinnarps BTK har framgårigar i Norra

Västgötaserien. Spelade i lördags tre
matcher vid ett sammandrag i Skara och
vann mot Lidköping med 6-0,- mot
Istrum med 6- I och mot Skånings Äsaka
med 6-0. Fortsatte så i onsdags med 6-4
mot Larv. {4.:tt4,

Lidköping- Kinnarp:
Leif Andersson - Kjell Karlstedt,

16-21, 13-21; Anders Jadelius-Jonny
Kulstedr. ?-21, 13-2I; Bert-Å Sultan
- Ola Jarlsson, 20-22, L2-21; A. Jadeli
us - K. Karlstedt, l?-21, 9-21; L. An-
dersson - O. Joelsson, 18*21; 19-211

B.-Ä. Sultan - J. Karlstedt, L?-21,
17 -21.

Kinnarp-Istruml
Kjell Karlstedt - Anders Jacolsson,

2l-9, 2l-15; Jonny Karlstedt - Sören
Olausson. 2l-10, 21-17; Ola Joelsson -
Ulf Jakobsson, L2-21, 21-17, 22'24; J
Karlstedt - A. Jacobsson, 2l-14, 2l-10;
K. Karlstedt - O. Jakobsson, 21-11,
21-17; 0.Joelsson - I. Olausson,21-15,
21-15; K. Karlstedt / O. Joelsson - A.
Jacobsson / V. Jacobsson, 2l-18, 18-21,
2l- 19.

Sk. Åeaka-Kinnarp U:
Kjell Tagesson - Kjell Karlstedt,

13-21, 1l-21; Svante Blomberg - Jonny
Carlstedt, 7 * 21, 18 - 21; Jan-Inge Brandin,
-OIa Jarlsson lI-21,18-21: Svante
Blomberg - Kjell Karlstedt, 13-21,
1?-21; Kjell Tagesson - Ola Jarlsson,

8-21, 15-21; Jan-Inge Brandin - Jonny
Karlstedt, 9-21, 10-21.

Kinnarp - Lan:
Ola Jarlsson - Egon Hallberg, 20-22'

9*21; Ilell Karlstedt - Hans Johansson,
21-15,2I-18; Jonny Karlstedt * Be.
ngt-Olof Uvesten, 21-f8, f4-21' 21-16;
K. Jarlstedt - E. Hallberg, 21- 18, 20-22,
2l-23;O. Joelsson - B. Uvesten,20-22,
21-17, 14-21; I. Karlstedt - H. Rich-
radsson, 2l-70,22-20. K. Karlstedt / O.
Jarlsson - H. Richudsson / B.-O. Uves-
ten, 21-14, 21-14; K. Karlstedt - B.-O.
Uvesten, 23-2L,27-L4; J. Karlsiedt - E.
Hallberg, Å-21, l2-2L; O. Jarlsson - H.
Johansson. 21-18. 2l-14.

KlF-damer bjr;d på, juldans

Kinnarps IF:s damklubb hade på
trettondaeen kallat tilljulfest i Lokal
Frökind. äär Östen Andersson med
sitt handklaver spelade upp till dans
kring granen. M{nga unga med för-
äldrar hade samlats och fick vara

ren i Lokal Frökind. ,tÄ-Vl,
med om Kasperteater från lokala
förmågor. Barnen bjöds på festis
och de äldre på kaffe. Sen kom
tomten - det var två tomtar förres-
ten - och delade ut gottp$sar till
barnen.

Dans kring granen i Lokal Frökini:l



LOKAL
FRÖKIND

I kväll 19.00 SånQ och vittnes_
börd.^ Rydberg och sångare
från Äsaro.
Välkomnal

NITSTA LURDAG - 19 JANUARI

ilP#å*sT0nA
II

Ml|BELI
NEALISATIllN
-Se kommande annons-

OBELHU$ET

LokalFrökind lot(').{'
I kväll blir det gudstjä-nst i t okal

Frökind. Sångare från Äsarp med
pastor Rydberg medverkar.

Bordtennis o
Div III Yästsvenskan norra

10 Blidsberg-sandared
13 Mariestad-Holmalund

Falköping-- Wästerhov
Rumlaborg-Byttorp

Dir V l{orra Västgötaserien
14 - 20 Istrum *Jär pås

Lidköping-Sk. Åsaka
N. Härene -Kinnarp

IFK:s pojkserie
IFKC_ITKD6-2
KinnarpA-KinnarpB6-2
Vatofta-KinnarpA6-2
Vartofta-KinnarpB6-0
KinnarpB-IFKD4-6
KinnarpA-IFKD5-5
IFKD-Vartofta2-6
IFKC-Varroftal-6
IFKC-KinnarpA6-3
IFKC KinnarpB6-3

Vartofta 4

ITKC 4
Kinnärp A 4
Itr'K D 4
Kinnarp B 4

4 0 0 24-7
3 0 r ?1-t4
1 I 2 16-19
1 r 2 15-2r
004 9-24

8
o

0

"&

Sfutarps lF
håller extra möte måndagen d.
21 jan. kl. 19.30 i Klubblokalen.
Tångavallen.

Kinneveds
kyrkofullmäktige
kallas till sammanträde i
Frökind måndagen den
nuari 1974 kl. 19.00.

Ordf.

Lokal
tl i^

Myöket trevlig
villa
i Slutarp, strax söder
om Falköping.
Byggd 1971, 12? kvm
bostadsyta, 5 rum,
kök, hall, badrum,
sep. wc, förråd, ga-
rage - allt i ett plan.
Väiutrustat kök.
Maskinell tvättstuga.
Textilmattor. Vävta-
peter. Hypotekslån.

SKARABORCS
ruÄrnREN
Låqseatanre.rel 

81070

FRöKIND

Motions-
gymnastiken
startar tisdagen den 15jan. 1gT4

kl. 19.00 i Centralskolan. Kin-
narp.
Alla kan deltaga.
Välkomna!
Frökinds Motionsklubb.

KUNKORT
KURS BORJAR

TISDAGEN OET{ 15JAN.
KL" 18.00

vÄIJ(oMNA
TILL

Göeta Larss0n$

KINNARP TEL.33O 60

-



Familj"f9.tn,-*.
i Frökind

Peugeot 404 1968
grön 6.700 mil

Peugeot 204 Combi 1969
blå 8.700 mil

l0f'H::,,uMotor
laaaaaa.aoaaaaa(roo.oaaaoa(

Dansen går kring granen.

Kinneveds kyrka var välfylld vid
söndagens familjegudstjänst, där
predikan hölls av kyrkoherCe
Sven-Eric Hagnerud, Vidare med-
verkade Ilickorna Anneli Johansson
och Lena Rikkonen med sång. Sam-,
ling skedde sedan i Lokal Frökind,
där kyrkoherden hälsade välkom-
men. Barnen bjöds på festis och
föräldrarna drack kaffe. Barntim-
mebarnen medverkade med sång.
Julkaiaset fortsatte med dans kring
granen- Bror Johansson spelade
dragspel och Sten Ahlqvist ledde
lekarna - det är han inte främman-
de fiir även om det var ett tag sedan
han "var etablerad" lekledare.
Tomtarna kom senare med godis till
barnen och det var naiurligtvis ett
populärt inslag i bilden.

Legitimerad lekare - Sten Ähl-
ovist.

.ft" SLUTARP
Trevlig eäplarusvilla på
stor hörntorrrt. byggd
1970 och inneh. J rum o.
kök, hall, badr:um och
separal rvc. Käiiare m.
giliestuga, tvättstuga, m.
t vättmaskin. Irobb5'rum.
lörråd. pannrurn m. ol-
jeeldn. Vidbyggt garage.

.a

FA;TIGH
Storg. 7-9, Falkoprng
Tel. 134 25, bost. 122 48, I35 84

Klänningar
Nyirrkomna damklånningar till
verkligt låga priser!
Passa på!

Klnnarps
Manuf aktur
'fcl. liSI 34.

$lutarps $ko börlar

$K0-
REA

nu på lördag
HöSTENS SKOR

TILL REA.PRISER

HJÄRTI,IGT VÄLKOMNA

$lutarps Sko
FALKöPINGSV. . SLUTARP

TEL, 0515/3å5 98

öppgt: vARD. 10-..12,80,

11t.30 =18

töRD, 10:18

&
.{ru

s.
s.
&

Frökindsgården dyrare wt,'",

2L5.O0O i extraanslag
Trots beslut orn vissa förenklingar räcker inte anslaget på 2.025.0O0 kr till om-

och tillbyggnad av ålderdomshemmet Frökindsgården i Kinnarp. Man beräknar nu
att der hela kommer att kosta 2.42O.OOO kr och tryggnadskommitt6n har därför gått
in med begäran om tillägglanslag rned 2l5.OOO kr. Kommunstyrelsen tillstyrker
hos fullmäktige och föreslår knstnadstäckning i 1975 års stat.

Beg. bra bilat
Renault 16 TS
btå

Renault 16 TL
ljusblå

Renault 12
gul

Renault 6
blå

Renault 4
röd _,,,.r..fii.r.l

.ete .. Jl.i !i
Renault 4
grön

Renault 4
röd

Renault 10
b1å

Renault 8
grön

1971
4.700 mil

1972
3.700 mil

1971

4.500 mil

1970
3.500 mil

1972

. :lp6s
8.2@ mil

1967
7.000 mil

1970
3.700 mil

1963

Volvo 144
blå

Volvo Amazon
blå

Volkswagen 1300
blå

Saab V4
vit

Opel Kad. Car.
röd

Opel Rek. Car.
blå

Opel Rekord
vit

1968
12.000 mil

1965
9.800 mil

1966
11.000 mil

1970
6.000 mil.

1968
7.200 mil

, 1804"
10.000 mil
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Klass 5 i Kinnarpsskolan förbereder sig inför uppgifterna i "Vi i femrnan"

Så är det dags igen för
den populära frågetäv'
lingen "Vi i femman'o I
gå" skedde den första
sållningen bland upp'
skattningsvis l00.OO0 el'
vaåringar i 5.OOO klasser

allt enligt ständige
programledaren Berndt
Friberg. Stränga regler
orngåv detta uttagnings-
prov'. lärarna får inte

*randa programrnet med
frågorna, sorn sändes i
radio. och kuvertet med
svaren skulle postas
samrna dag, alltså på ons-
dagen.

Tio frågor skulle fem-
morna besvara enligt
tisprnodellen. Våra fern-
rnor i Skaraborg fiek en
gratischans - vilka lång-

benta fäglar förknippas
rned Hornborgasjön frå-
gade rnan t.ex. Andra
,frågor: vem har skrivit
Opp Amaryilis? Bellman'
Evert Taube eller Lil-
le-Bror Söderlund? Var
är Feisal kung? Yad hette
galten i Valhall? Vad är
revir och var var Carrero
Blanco regeringschef,

när han rnördades för
kort tid sedan?

Kunde man svara rätt
pi detta och litet till så
finns chansen att gå vida-
re i programmet som i
fortsättningen skall sän-
das i TV 2 på fredagarna.
Programmet skall utfor-
mas och sändas hela tiden
från Göteborg.

SAMUELSSONS
SLUTARP
TORSD-LöRD

Grynkorv
Hot Dogs

$pillånga
Gråsej

6.95
9.50
6,40
4.60

kg

kg

kg

kg

hemlagad

@
Nylutad

Fredas SemlOf 95 öfe
Se för övrlgt ICA-aktuellt nr I

. Fredagsöppet tlll kl.19
Lördås tlll kl, 13

ill'börjar $K0-REA
HöSTENS SKOR TILL NEDSATTA PR!SER

I MORGON

SöNDAGSöPPET KI. 13-17
rl;Änrltct vÄLKoMMEN

SLUTARPS sKO ii::i{il:,,
öppet: vard. 10-12.30, 13.30-18, Lörd. 10-13

GAMMALDANS
i Lokal Frökind

lördagen den 26 ian. kl. 20'30

LOFFES med SIMON
SKARA

Medlemskontroll. Servering'
VÄLKOMNA:

Frökinds GDV



Kvinnornas förvörwearbete
Av en sammanställning som Sta-

tistiska Meddelanden giort ur det
material som sammanbragtes vid
den senaste folk- och bostadsråk-
ningen framsår att av de 876 för-
väösarbetanäe i Frökind kommun
var 283 kvinnor. Av kvinnorna hade
25 deltidsarbete (dvs högst 19 tim-
mar i veckan). Av de deltidsarbe-
tande kvinnorna var 21 gifta och
samboende med maken, Kommunen
är avgränsad i enlighet med den
kommunindeining som gällde före I
januari 1974. (PRK) 1t/1,ft,

Kinneved-Brismene
Center
Kinneved CKF & CUF
håller årsmöte i Nya Pensiona-
tet Kinnarp torsd. 31 jan. kl.
19.30. Kommunai information
av Arne Ohlsson, Tore Nilsson,
Skara kåserar och visar bilder.
Kaffeservering. gratis bingo.
Centerintresserade och med-
lemmar hälsas välkomna.
Styrelserna.

FRöKIND
,;ffi:"".d z4i;r;a:
håller Ärsrnöte på Nya pensionatet i

Kinnarp på torsdag, varr'icl Arne
C)lsson iånrnlt' en komnrrrnal infbr*
mution oeh ?ore C]lsson, Skara, kå-
serår oetr visar bilder,

Vidare utredning
onr lratlet:. Le{vi*t.

Sl u ta rps Mi"" ioffi"".^li r g
På tisdagen höll Slutarps Missions

försam-ling årsmöte hoi Wilhelms
sons Ärsmötet inleddes med an-
dahtsstund då pastor Rydberg tala-
de om Gudsgemenskap som skall
resultera i att Anders frukt växer
fram. Årsmötesförhandlingarna
leddes av pastor Rydberg. Av kas-
sarapporten framgick att kassan
under året omslutit 20.302 kr. Till
kassör efter Ester Johansson, som
på gruqd av flyttning. a.vqpdq.,sig
kassörsk pet, blev'Birgitta Lager-
stränd. För övrigi biev det omval äv
styrelse',oeh' lärare; Ombud till'åru
kunferenser och distriktsmöten ut-

sags. En viss mötesplanering gior-
des och bland annat besiutades att
de aktuella kväliarna förläggs till
måndagskvällarna i november.
Efter kaffesamkväm avslutades
årsmötet med bön, av Nils Evalds
son. Z-6h-*1.

KINNARP - SLUTARP

Söndagsskolorna
börjar
på söndag kl. 19.45 i Kinnarps
och Slutarps missionshus.
Alla barn välkomna! Zbh,r\|.

Intresserade av kurs
i slähforskning
Konlakta Margot Petlersson,
tel. 334 86 eller

ffumnEfiohn
Tel. 188 80,177 27.

Frökinds GDV
ÄRSFEST. Fredagen den g

febr. lil. 19.30, precis. Årsmö-
tesfdrhandling3r, supe. Musik
Kuno Linds.
Biljetter beställes på tel. 334 85
eller 331 04, pris l0:*. Beställ-
ning är bindande. Endast egna
medlemmar. OBS Biljettbe_
ställning senast den 5 febr.
Välkomna!

Ungdomar
i Frökind
Välkomna till vårens samlingar
för ungd. fr. 14 år i Lokal Frö-
kind med start månd, 4 febr. kl.
19.00. Omväxl. program, Ser-
vering. Du är välkommen!
Kyrkans Ungdom
i Kinneveds pastorat.

Skol-

Falköping
M: blodpudding, alt. korvkaka,

lingon, råkost, frukt. T: stekt fisk rn.

citron, potatis, sås, grönsak, O: korv
Stroganoff, potatis, råkost. T: Färs-
rätt, potatis, sås, grönsak. F: kött-
och grönsaksgryta, kokt ris, potatis,

E

."ir.I Nlnltar tarp
Statens Naturvårdsverk hade hos

Frökinds kommun hemställt om Ytt-
rande från sammanläggningsdele-
gerade i Falköpings kommunblock
huruvida kommunens beslutade
bassängbad i Kinnarp - Slutarp
skulle passa in i storkommunens
planering för det rörliga friluftslivet.

Vid satnmanträde i oktober 1973
beslutade sammanläggningsdele ge-
rade att remittera ärendet till fri-
tidsnämnden i den nybildade Fal-
köpings kommun.

Fritidsnämnden har nu behandlat
ärendet och beslitat hänskjuta det
till arbei.srrt:;kottet för vidare utred-
ninP

sLurARPs $l(0 i#ii{il,,
I MORGON

SUNDAGSUPPET KL. 13-17
SI$TA READAGEN

PA HöSTENS SKOR
VÄLKOMMENI

öppet: vard. 10-12.80, 13.30-iB, Lörd. .t0-.t3, juice

SAMUELSSONS
SLUTARP

h-TORSD_LöRD

Fläskkotlett
Kokl pretsad

Skinka skrvad

Thgkakor skogahorms

Färska ägg

ks 13.90

hg 2.60
331 1.45
ks 4.90

Fredagsöppet till
Lördag iltl

k,.19
kL 13

Nu har

Ki nna rps, La gerlörsälj n i n g

REA
TORSDAG FREDAG

LöRDAG SöNDAG

öPPETTVARDll-19 LöRD 9-15 SöND ',s-17
Tel 332 63.

REALISATION
Kraftigt sänkta priser

å restb alar
STIM MATTOR AB

Kvarngatan 10, Slutarp (lntill Slutarps Kök)
Tel. 0515/336 66

öPPET: VARD. 11.00-19.00 - LöRD. 9.00-14.00
söNDAG 12.00-16.00



IDAG LöRDAG

SPECIALERBJUDANDE
PÄ SAMTLIGA LAGERVAROR {'T O T

LIIMNAR vl I DAc IU lo
tGäller I'i rea-varor)

$LUT-NEA
PASSA PÅ OCH GöR FYNDI

VI HAR I DAG EXTRAöPPET TILL KL. 15

I DAG DESSUTOM

TILL HALVA PRISET

0B[[HU$ET

d.öd

Förre rektorn Valter Dahl6n, Hö-
kerum, avled i fredags. Den bort-
gångne var född i Börstig 1905 och
avlade folkskollärarexamen 1928 i
Karlstad. Efter examen tjänstgiorde
han som lärare vid folkskolor i Fal-
kenberg, Slutarp, Sätra och Höke-
rum. Han flyttade till sistnåimnda
plats 1943 och blev 1952 överlärare i
Hökerum och 1960 rektor.

1952-56 var han ledamot av
komrnunfullmåktige i Hökerum
samt kyrkofullmåktige. 1960 valdes
han till ordförande i kommunal-
nämnden, där han blev ledamot
1952. Han har även innehaft andra
kornmunala uppdrag, i hälsovårds
nämnd och valnämnd.

1962 kom Valter Dahl6n in i lands-
tinget, som han lämnade vid årsskif-
tet. Vidare var han ledamot av Ulri-
cehamnsblockets sämarbetsnämnd,
var ordförande i valnämnden samt i
försäkringsnämnden.

Valter Dahl6n blev tidigt politiskt
intresserad och har sedan i slutet av
20-talet aktivt arbetat inom höger-
partiet, sedermera moderata sam-
lingspartiet. Han har framför allt
verkat inom moderaternas lokalav-
delning i Hökerum. Han var med
om att bilda moderata samlingspar-
tiets kommunkrets i Ulricehamns-
blocket och var dess sekreterare

*.rurr*. Dahl6n

sare och skicklig berättare av väst-
götahistorier. Han var medlem av
Göriska förbuidet.

Närmast sörjande är maka, född
Davidsson, dot{er och son.

Kinnarps lF:s
damklubb
har årsmöte i Klubbstugan
måndaqen den 18 febr. kl.

Styrelsen

$ILFVHRSTRANDS
HERRFRI$ERING

Kinnarp
har STÅNGT tills vidlrr"* p.g.n" lirnrilitlskiil,

FRöKINDS GDV

AnSFEST
Fredagen den 8 febr. kl. 19.30, precis.

Årsmötesförhandlingar, suP6.

Musik: KUNO LINDS

Biljetter beställes på tel. 334 35 eller 331 04, pris 10:-' Be-

ställning är bindande. Endast egna medlemmar' OBSI Bil-
jettbeställning senast den 5 febr.

Välkomna!

GDV
FRÖXIND
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rr få l'lorlrat i orn bullrtt hade sin::tut"t i UpPsala för att få klarhet i om tru

:ä'; täffiå.ffi:"il''*"' "5:J" 
nl$-å'i:' 1."::

.T;;;;; ä." ".il nr.ht.r"k.l"" i Upp_sala. Forts på sid 6

"sJF

&
&
#"
&

KINNARP
Välplanerad enPlansvil -

la beklädd med fasadte-
gel. byggd 1970 o. inneh'
5 rum o. r"älutrustat kök-
hall, badrtrm o wc. Fri-
sl ående garage. Trevligt
läge På hörntomt.

SPARBAN
FASTIGH
Storg. 7-9, Falköping
Tel. 134 25, bost. 122 48, 135 84

Sophamtning
dyrare 4t"'t"r'

i Frökind
Sophämtningen blir dYrare i Frö-

kind. Kommunstvrelsen har god-

kånt att entreprenören höjer prtset

för kärlhämtning från 2'75 kr till
3.20. Entreprenören hade begärt en
höinine med en krona till 3 75'

tittsändet eäller till den I juli dä

den nva renhållningsorganisationen
eventuellt kan börja fungera'

I
I
I
I

Full fart på
r-'KonrtennrsenI
Korptennisen fortekrider. Nio

matcher har sPelats fårdigt un-
der den gångna veckan och det
har nu åvancerat så långt att vi
kan bjuda På serietabeller från
varje grupp. Två av dessa haltar
dessvÄrre, men de övriga två har
epelats till jämnt antå1.

, GruPP I
Kommunal III
Hedbergs
Sparbanken
Hellstrands
Lärarna
Team Sluiarp
Robertssons

4226-64
1r02-12
rt02-72
2LL3-32
1011-20
1011-20
0000-00

Men då dei kan röra stg orl etl sa

svagt skalv att det inte registrera<ies

i Uppsala, har mYsteriet med mid-

natismullret överlämnats till en se-

isrnologisk station i Uddeholm i
Värmlånd. Därifrån kan man dock
vänta besked först om ett par dagar'

- Jag låg och läste en bok då jag

strax före midnatt hörde ett mäktigt

muller som vara i ca tio sekunder'
Jag kan inte se någon annan orsak

till mullret än att det måste ha varit
ett riktigl jordskalv, säger eR av de

KättilstorPsbor ';om hört det mYs-

trska mullrandet.
Kanske kan den seismologiska

stationen i Uddeholm ge svar? ,,KOKARLtr,ryS,, VARDAC
Bordtennir o

flz-?q'
Div III Våstsvenska Norra

Blidsberg-Wästerhov 6-0
Falköping - Sandared 6-4
Rumlaborg-Holmalund 6-0
Mariestad -BYttorP 1 -.6

Falköping - Wästerhov 6 - 3

11 10 1 0 65-19 21

11 80 356-2916
11 60 548-4212
11 43 447-4911
11 42 550-4910
li 42 543-4910
11 32 640-53 8

11 0 0 11 '7-66 0

:iii i

t:i
ii$

Norra Västgöta
N. Härene-KinnarP 6-0
Järpås-LidköPing BTK 6- 1

Larv 11 10 0 1 64-13 20

Kinnarp 12 r0 0 2 63 25 20

Holmalund
Blidsberg
Sa ndare d
Wäsierhov
Byttorp
Rumlaborg
Falköping
Mariestad

N. Härelte
Istrum
Lidköp. BTK
Järpäs
Sk. Åsaka

IFK Falköp.
Kinnarp
Skövde
Töreboda C

Töreboda C

Hörnebo
Hova

Skövde Resen
Skövde-Hova 6-3
Kinnarp-Skövde 6-3
Hörnel>o-Skövde 0-6

t0 61345-3113
12 31836-54 7

10 31626-15 7

11 21823-57 5

10 20820-52 4

1283i 66-33
11632 55-38
11533 55-39
12345 50-59
12255 42-60
923a 3t-'aa
11218 33-59

,I::::::::::

iil,:lri:::

!itii::il:

il:iiiiii

:::::l::::::.1

i'' 
tt

.::,:..1..1
: .:: ' :ij ::i

|:::: j::]:::li:::::::]:!:l:i

i::r::i::il:::i::i::::::19

IJ

l0

7
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+i:la

' Kurt Karl6n från SlutarP
är en av länets 27 transPor-
törer av djur tili Skara.
Han har trand om cirka 300

gårdar på FalbYgden' vars
bönder för sina djur kan
beställa skjuts hos Kurt.
FT har haft en medarbeta-

re på tur rned transPortö- 
i

ren och berättar mer På in- 
I

sida. Bilden från Orrehol- '
men.
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r r{rrd hor i^I",},al €^tr trrh.n^r- Avlastning i Skara. Kurt Karl6n har snart slutfört morgonens första uppgift. I
I Kurt harjobbat som transpor- r\vrqo!r''E 

I
ltörifemår'Brorolleharkörtii,;ff,..''';i|;.::...::...:;.:.....'..:;.!
I 18. De två har i det närmaste li-
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I värrds mestadels vid uppvakt- Dags för märkning av lassets första kossa' Kurt letar efter I
I ningar och festligheter' "klipptången". I
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Glimtur frfl7,*frökind' 
I

beviliacles stvielsen ansvarslrihet l avd firat 30-årsjubileum samt. an-.^f'.å" 
Xitti".ps- och Slutarps id- i ordnat blomskottsauktl"".'tt"9l::::

.o;;fö;;i*..'förelåg ..t.åtriitg". i ia. natu'*ie - familjefest' a-dve.nt: I

;;--;;ltg -f.ån fo.i..,i.g.. Iied i kntf" luciäfest' konstutställning

ää,i":å.i-"å.",-J.1. "tt iärottsföre- 91m1 b]u{rt pensionärerna pa Frö-motiverin[en, dels att idrottsföre- , 1arn1 bju{rt pe.nsionärerna pår -rro-

:::::llh'i["å;1,:'Jf, i; 3J ]ru; 
-' 

I't';,:.l; l, : I ],iiff;, 5 
e [:, lll- 

f 
9r;

ii;ää";. ;;ä;;;;'i;;, å".tåå" eninsseården Mem samt 50 kr tll
f.cmcrältninoerna l reha6iliteringshemmet Sommarsolframställningarna' I rehabltrterlngsnemrler rurrrrrrd' ru
'. 

ilii ilv..fi. för innevaratrde år I för hjäip åt^rörel.-*ehindrade' Verk
u.ld.r- "o..lf. Bernt Bertilsson, , ..nthttåt för våren diskuterades

u.o.Ji. Rrrn. Karlsson, sekr. Hil- i och beslöts att anordng handarbets-
åi"JVa"i"g, v.sekr. Gösta Ätrd-ers- I och paketauktion' cykelrally' blom-

"å"-f."etå.-bUa 
Danielsson, -v.kas- 

i skotfsauktron' -föreläsning- 
ar 

-herm.ä. räiiä.rl-Ä"1;;;;.;. Till revi- i konsulenten Nledlernsavgiften be-

sorer utsågs Sixien Nyman och i stämdes till 12 kr'
äve"-piqi Ftfperg. Till mulikkqrt-l Inerid Olsson valdes trll ttt vice

Äii] . ,riaet Run-e Karlssoä,. ujy.g. , ordf e[ter ruirtlwitn;tn;::ti,,:1:]
iiå'r'=""1ääli-riå'iil""" .Jh Liuv I åvböjt aterval efter-alt ha.rillhört
Cnd...ror. lVIötesördf. utta6äe-ett Ist;rt,lsen under en lanq lol.ld av,ar' 

I

i."f.lifl 
"tvr"rren 

för väl utfört a-r-be- | Si-vrelsm i övrigt ornvaldes och be-

i" 
""åå" 

åt"t. Styrelsens tack till al- | står av Mårgot Pettersson ordf' In-

ä:;"li:,;ffl; tii?;;. i;åJ; ";k.;- | .'ppi"u"t"-varcres Barbro Anders-

ter. [ =o"- och KarinHiortsäte:: lt:.91

FRöKIND EI

Frökinrrs G.D.v. tLk' ?+t, ::-t]t1'fi:i.:"åi';;Tå:: r:iläi';
har hållit årsmöte under ordföran- Brodd'och Sture ohlsson Av övriga

esekr. lhga Larsson (nvvårl) och täv-

Efter mötesförhandlingarna
sarnlades deitagarna till genlensamt
sanrkväm rned CKF och CUF. Efter
k:i{let infbrmerade Arne Olsson om
clen nya konmunen och vad som
har berslutats där. Göran Andersson
bisträckte med en rapport om Frö-
kindsbadet som äntru inte är klart'

Därefter visade Tore Nilsson,
Skara, färgbilder från Västergöt-
lancl och beräitade om bYgden och
var bilCerna var tagna.

Cnd...ror,.'Mötesördi. uträlaäe etr I st;rt,lsen under en !anq lol.lcl av,ar. 
I

tack till styrelsen för väl utfört albe- | Stlrelsen- i övrigt ornvaldt= ::i ?:- I

te under året. Styrelsens tack till al- | står av Mårgot Petterssor) ordt' ln- 
I

la sorn medverkat i Iöreningens I gri<l Olssorr \ ordl' urrgltlä Lager- 
|

verksamhet ttttalades av företrtng' | 'trarrd sekr' Inqlid l-dtT.ttoL t l

ens ordl. Bernl Bertilsson Efter l<ekr. Era Karlsteclt lassor' tlur 
I

förhandlingar följde supe. s.amt I Persso n bitr' kussur tt]l tlit.]s.| |

En drar ifrå - en glömmer å oclr flera s.ocknars fina mästerverk'

en kommer ihåg' Det 
""-';;;t! 

Men till sommarn kanske jag får

som det skall vara i'r.u",rtiirnå- köra hö' J?e..fi:k ett halvt löfte -
nad. I morgon ,n ""g,,""äti-at 

jag "kokade" traktorer och välte

tå" ui 
"kit, 

äet är kofega Yt'gut" vagnar när det sist begav sig'

rr,irtaig" uitry"k sedan tre år tili- *
fJ. åft han h"r ju alldeles rätt' Annars går det sin gilla gång

Det är en beclrövlig .,1,'t"., *u,' härute i bygden. Det kommunala

i." a. tg ändå lik' Vi har ju haft har storkommun hand om nu'

en sån i tre år nu. Dom som har hand om förståndet

* hårute tYcker att det var bättre

- Den år bra för ransonerineen, t"T' 
U, prata långe och väl på vä-

- den som inte blev av' Men lör' :;''':-:--
att nu citera c,irt" e""n;."J i :: Ifl?:I'l"trätte 

det giorde vi

skärgårdsflirt - det är #ä"J ii"::ii:" 
Möjlieen kunde vi va

mer behändig med ett par grader "";'"""-- 
-

kallt och klara dagar. Då få;;;; ^.u' :*-" 
m'n: Hur skulle det

sluppit det äventvr i.s åä'df: röli::t;':.::::dibeslutaromvå-
häromdan. cardsinra*.i TJra 1?.t 

b"1-1:"^"^11"' Dä ä la inget och

sjönk och försvann och bi;t ;;"; 1lo f:tT.::'h tillbaka' vi behöver

gyttjebadet. ta,tf. "t 
Uast"ät'Ltl dä och dä ä la inte bara te å hänvi-

när inte ens en Volvotr;il ;; sa te stan - att di har ett'"

il;;;;å;e;" 64 klarar krisen - *
då ÄR det kris. Men en fördel har centralise-

* ringen' Det har vi hört' Folket

Sakkunskapen i form av John runtSlkringlbvgdernaharblivit

Fransson såg eländet ."h';;;; Tet 
i":'::'-'- 

ide 
av vad som hän-

menderade medicin, J;=i.ä der och "5"l:l* 
finns t'o'm' pla-

nästan per omgående. .;; 
'";;; 

1u:. lå."tt anordna bussresor till

grov, tung "-"t.at*"-rit'ititäå F.alkiipines fullmäktige' Det skall

massa vråktes pa gatarprä;"i"'"' bli lågorr 
^form 

av sight-seeing

Kärra, skyffel, ,p"a. jl.e 
"ae T:q.\tftu och sju kakor på Bre-

framför mej detta r.*tt iJt"atäå {auliit och sen sammanträde i

berg. Att i detta läge t";;;ö ltldshuse!,. Avslutningen torde

svåger Stig vore att 
""oJ"'f.jä"?l 

förl-:icga: till.Motionscentraien för

an för att spara tid. Jag g*ä" ålt att höja besöksfrekvensen där ' ' '

- f6r att få fackkunskaPens utta- *
lande vid nedläggandel av mas- Så till sist: Vi känner en viss

sorna. Och naturligtvis för att få stolthet över ungdomen härute'

ett handtag vid spaden - då och Klass 5 i Kinnarpsskolatr ra$iotåv-

då. lar i "Vi i femman" och har sköit

Det finns ingen hög av stet' o"h sig med den äran och kvalificerat

Erus längre! sig till andra omgången - den som

"'D#;i;; med svågtar som har eår pa måndag' Kan sandhem så

egen spade. kan väl vi?

* UPPgifterna På måndag kan bli

I gengätd harjag lovat att någon mariga' men om ni följt press' ra-

dag titta ut til c"oraäa åli dio^och TV - inklusive denna för-

"frea" eller så. . ' Jag tt";l;" ;;; träffliga tidning - har ni svaren i

det blir så - jag ltck ju inte ens en asK'

laga orgelpipor.,u i c.ol"rrät-uå Fråga magiste*' *""Jåtiru

cleskap av Karl-Gustav Ahl Av års- 1r,-'u1n1 kan nämnas ansiag pä 100 kr
berärtelsen framgick att föreningen till Föreningsgården Mem Under
under året anoidnat sex danstill- det gångna äret har anordnats: fa-

ställningar, en bussresa till gam-' miljelest, bilrallv, volleybdlturne-
maldani i Götene, samt ett iam- ] .il.g, borrltennisturnering' Lrici-
iväm för pensionärer. Medlemsan- i afeit. clanskurs, inbiudningstråfl

"talet hade under året uppgått 263. , och uppföljningsrnöte.
Årsavsiflen för 1975 fastställdes till Efter rntitesförhandlingarna sam-

oföräriclrat 5 kr' På grutrd av ökade latles cP CKF uch cuF till sanr-

omkostnader lastställdes inträdes- kr'äm.
avgiften titl l2 kr. Räkenskaperna'
haäe under året balanserat på l Kinnereds CKF'avdelning
10'832, 65 kr' årets vinst uppgick iill redovisacle vid årsmötet en livlig
i.iöiLt' n"uitions- och årstärättel- i verksamhet' under året har hållits

,.rr,, fat.Jrogs och godkändes och : 1l protokollförda möten Vidare har

\1 ortrförande i Kin.ererr. | "ul:ll::å*il,$'.".lll'!å":0" *'*
{lt F-avd' ,alde vicl I r"="-rt"a- ,+åmeÅttmt 

.nåd c"tt-
Kinneveds CUF-avd. valde vicl I i1"""""i,-'i:rff. Arne Olsson. Kin- r

arsmöte Arne 'Ihuresson rill ordfö- | tutn o".n..:Y" , ";;r"d.. iti-;;k,=furl"." "oti"=-Ge..i I 
narp, höil _kommunal information

'sii'å"aå'l 
' '"t. u;;'r ö;;;, k;.- | oct' rore .\il:'9:, .lkl':t. l-':19-:

sör Rune Lennartssou t"r-t tI"å i.ät I t'tta"t och holl ett intressant kåseri

.å. lftt. Lindbergh. Till informa- | om Västelgötland'
tionsledere valde. Lars Gustavsson. | ^it;;;;i;';; Rorf Lindb*,r !;;" h | [;l ";,;i ;,-*n"'iå "fl.ili'""",",,

Kinnarp. Av årsrapporten Iramgick
att avd. har 8? medlemmar- Till stY-

relse omvaldes ordf Sixten Lind-
bere, r. ordf Åke Ande.ssot, kassör
Len-nart Pettersson. bitr' kassör
Harry Lagerstrand, sekr Bengt Nils-
son, r' sekr Tord Torstensson samt
Leif Linell och Lars-Olof Abra-
hamsson. Till revisorer valdes Her-
bert Andersson och Lennart Pers-
son. T.ill studicorganisatör valcles
Thure Pettersson.

SAMUELSSONS
SLUTARP
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Baka siälv till lågPris
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SIRAP
KRYDDOR 25%

Våra spa
RABATT PA HELA SORTIMENTET
Driser qvnnar kunden.

Lördag till kl.

land i,ch berärlade om bvgden ochl
ra| bilCerna var lagna. I

Tiil sist tackade ordf. Sixtenl
Lindberg {irr den goda tillslutningen I
och avslutade mötet. 

I
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Kinnarps
missionshus

Tisd. kl. 18.00.
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Kinneveds
Rödakorskrets

håller årsmöte månd. d. 1S/2 kl.
19.00 å Kinnarps Pensionat. Jo-
sef Jakobsson, Åsarp, visar
bilder från åsarpsbygden ochl
nya Falköpings kommun. Års-
mötesförhandlingar. Samtliga
närvarande bjudes på kaffe.
Styrelsen.

BADRtrSOR
Onsdag 2?/2 Äsarp, Kinnarp, Slutarp m.fl.
Utgår från-Fivlered (sågverket) kl. 10.30 över Solberga (korsvägen
Trädet - Äsarp) kl. 10.45 - Äsarp (Evaldssons Livs) kl. 10.55 -
Börstig (kyrkan) kl. 11.07 - Brismene (kyrkan) kl. 11.15 - Kin-
narp, Slutarp (lokal Frökind) kl. 11.33 - Luttra (väg 46) kl. 11.40 -
Odenbadet.

Kinnarp fick oavgjo'rt
mot Ulricehamns IF

Kinnarps IF mötte i helgen Ulri-
cehamns IF och spelade oavgiort
3 -3. Det blev p g a det hala under-
laget och det kalla vädret inte någon
märkvärdig match. Bäst i Kinnarp
var Benny Carlqvist, Tony Persson
och Tomas Johansson. Kinnarps
målen gjordes av Gösta Eek, To-

mas Johansson och Bennv Carl-
qvist. tz/z-1.I.

Plastmattor
säljes på

Torget, lördag
Bredder från 50-lI0 cm

Tel. 333 64

Krogstorp, Slutarp
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Klnneveds
Skytteförening
avhåller årsmöte på Kinnarps
Pensionat tisdagen den 19 febr.
kt. 19.00.

Styrelsen.

De foton
som i samband med kommun-
sammanslagningen togs av
nämnder och styrelser inom
Frökincis kommun finnes till-
gängliga på f'.d. kommunal-
kontoret i Kinnarp under tiden
18.2 - 22.2 kl. 14.00 - 16.30.
Beställning av kopior kan då
göras.
Frökinds kommun.

Kinneveds Rödakorskrets
håller årsmöte på måndag på pen-
slonarer, r Kmnarp. Josef Jakobsson,
Asarp. medverkar och visar bilder
Jr_al sln hembygd och från nya Fal_
Koprngs kommun. tqlL-Vt.
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Lediga lägenheter
l-rums och 3-rums!äg. i Slut-
arp.
2-rumsläg. i Kipnarp1, . .,,.

Tel. 33533, 33098

säkr.20-21.

Climtar fråru Frökind
När det här skrives är det ons-

d.ag kväll och jag har avnjutit nå-
gra semesterdagar. TV visar Drut-
ten och Co - äldsta dottern Lena
klär årets gröna telefonkatalog i
gult. Orsak: minstingen i familjen
hade plötsligt upptäckt somma-
rens bästa leksak. en läderfotboll
inköpt av far i hastigt mod, och
valt vardagsrumniet som spelare-
na. Vasar rök. biommor föll, vatt-
net flöt - mor ror och far är arg.

*
Den här semesterdan började

tidigt. Två bilresor till vanliga
skolan och en resa iill lekskolan.
Når jag ändå var i farten, tänkte
jag att egentligen borde bilen få
sig en rejäl omgång. Tvätt, oljeby-
te och smörjning. Tänkt blev gjort.
Tvättade gjorde jag själv och sen
kom överste Berglund på Bil och
Buss med smörjkanna och hela ut-
rustningen..

- Vi iagar väl några rosthål
samtidigt, inflikade jag.

Berglund såg glad ut. Det gör
han alltid. Han gillar bilar. Gamla
med rost, nya utan rost.

*
Men det var mer rost än Berg-

:lund och jag trott. Hela persona-
len samlades - den gamla Volvon
var centrum för alla. Eti Frökinds
skådespel rullades upp. Alla tiss-
lade och tasslade - tittade på var-
andra och nickade meC något be-
drövligt i blickarna. Det iade sig
något av sorgstämning över loka-
len. Karl-Ake Ung, som nyligen
gått hårt åt ett bilvrak, fä.llde en
tår, Gustaf från Hallagårn såg näs-
tan ut att vil;a hålla någon i han-
den.

- Du får byta Johansson, sa

rGösta och Svenne nästan med en
.mun.

*
Bil bvter man inte som skjorta.

Man måste fundera ett tag - helst
ett bra tag. När det här skrives
harjag nästan funderat färdigr..

En god vän till mej sa en gång så
här: Vad du gör, fäst dej aldrig vid
det materiella!

Har man haft en Volvotraktor i
nästan ett decennium är det i alla
fall med vemod man lämnar den -
jåg tror att vi människor fungerar

*
Grabbarna på Bil och Buss har

lovat att vårda min gamla Volvo
intill tidens slut. Den kommer arr
hamna i goda händer och aldrig
mer rulla på några saltade asfalt-
vägar. Det är möjligt att Kultur-
nämden kommer att göra an-
språk på den och få den placerad
invid Gran-Annas stuga. Som ett
exempel på tidens gång. Det blir
jag i så fall gi3d och stolt för.

Jag vet vad vi - familjen och jag
- hade, men vi vel inte vad vi får.

Eller vet vi det?
*

Mer får ni inte från Frökind i
dag. Mor är arg, barnen slåss och
snart väntar Albert och Her.bert i
TV. Jag har aldrig sett detta folk-
lustpel om en skrothandlare och
hans son. men i dag måste jag se
hur en handlare i skrot beter sig.

Ha det så bra och vårda era bil-
ar ömt. Krarna dom, putsa dom
och ställ in dom i garagen.

Det är en ekonomisk ekvauon
som går ihop. Det skulle Sträng
sagt.

Hei då
BÄSSE



Fgru aiLgtörenöngar
aöll attkommunen
tur öaer s|r;uld,erno;
Fyra vägföreningar på Fal-

bygden, Asarps, Kinnarp - Slu-
tarps, Kåttilstorps, och Vartof-
tas var på torsdagskvällen sam-
lacle med sina st1'relser i Vartof-
tas samlingssal. Det var främst
ekonomiska spörsmål som togs
fram i bel;-sning och de fyra en-
ades på kvällen om följanrle
skrivelse till den n1-a kornmu-
n€n:

"Följande vägföreningar an-
håller hos Falköpings komrnun
om täckande av våra tidigare
utgiftero vilka vi nu råntar och
amorlerar. Vi anser all rlel är ell
råttvisekrav att kommunen åtar
sig-våra tidigare skulder och
hänvisar dårvidlag till atr flera
av de tidigare delkornmunernas
vågföreningar fått full råckning
för sina kostnader i sina tidigare
kommuner. Dårmed kommer
samtliga vägföreningar från
början på samma nivå och kan
arbeta och fullfölja sina uppgif-
ler". t

Skuldbeloppen för resp, för.
eningar: Kin4arp - Slutarp
240.0OO kr, Äsarp 70.0O0 kr,
Kärtilstolp.60.000 kr och Var-
rofta 1o2,000 kr.

Dcn I april skall samtliga räg-

Kinneved-Vårkumla
LRF-avdelning
håller årsmöte i Lokal Frökind
onsdagen den 27 t'ebr. kl. 19.30'

Välkomnal
Styrelsen

Lcirkor

Ett vårtecken så säkert som
något är lärkornas ankomst. Och
därmed kan vi slå fast att våren
är på väg, i alla fall till Slutarp,
där Karin Trygg hörde den väI-
komna och karakteristiska lärk-
drillen häromdagen. Två lärkor
behagade passera över Lille-
gårdens domäner i Slutarp där
Karin Trygg blev åsyna vittne till
de välkomna vårgästerna. Enligt
vad Horisorrten erfar lär dock en
lärka ha observerats redan i för-
ra veckan i Floby.

atlz-?,y.

i Slutarp

LV2/X.

föreninsar ha inkommit till
kommunen med sina bidragsan-
sökningar för 1974. Mötet en-
ades därlär.om att hemstålla hos
Falköpings kommun om ett för-
skott fiir att kunnå klara av för-
sta halvårets utgifter på drifts-
och underhållssidan.

I

FRöKINlD,ry3rr. El
l{innr.red-Rrisnrenr' (.3r arrl
an,rrdnatle en resa lill-scandinavi-
um i Göteborg t'ör att se på lands-
karnpen Tre Kronor och Tjeckoslo-
vakien i ishockey.

Trots Sveriges förlust var iet en
upplevelse, det var rescnärerna
överens om.

Efter matchen intogs kaffe med
Iandgång som smakade utmärkt.

Llnder bussresan var det under-
hållning av Östen Andersson på
dragspel.

Alla var nöjda med den väl upp-
lagda resan och ett tack f'ramfördes
till resled Leif Linell 1'ör det arbete
som han utfört med densarnma.

lfarnklu]rbsårsrnöte hos Slutarps
IF'

Slutarps IF:s damklubl: har haft
ärsmöte och vaii ny styrelse. Barbro
Sand6n biev ordf. Mai Bergman
sekr. vice ordii. Ingrid Pettersson
och vice sekr. In5;er Ekman. Kvar-
ståencle i styrelsen är'kassören Vio-
l:r Lundin. I-otterikornrnitte: Iris Jo-
hansson, Signe Johansson och Evy
Claesson. Feslkommitte: Inga An-
ldersson, Karin Andersson, Marie
Lcu:ise Karldn och Kari Mikkola.
Till rer:isorer valdes Anita Anders-
son och Birgitta Lundgren. Med-
lemsavgiflen iir olörändrat 5 kronor
och kafli:avgi{iten 2:50. Mötesdagar
zir var tredle onsclag. Nu på onsdag
blir det nröte hos Iris Johansson.

J{ irr nr.r r.rl. llörlakor.- kret.

bilcler från den Redvägsdel, som nu
blivit en clel av Skaraborgs Iän och
Falköpings kommurr. Det var ett
80-tal m}'cket vältagna bilder av
bygdens beiryggelse och natur.
Därefter bjöd kretsen samtliga när-
varancle på kaffe.

Arsrnötets förhandlingar lecldes
av orr:lf" Gör'i:n Andersson. Det blev
omr':rl på styrelsen, utom Dagny
Silrantler, som unda,rbett sig ater-
val. Ny i styrelsen är Rarbro Her-
lnansson, Ittraglarp. I övrigt omval
ör'er hela lir4cn, Ny marr i valbc.-
redningen blev inge Flckeriid efter
Hans Falbe.

Styrelsens försiag till årsmötet
togs i sin helhet: 1.000 kr till Kata-
stroffonden, 2.000 'ri.ll svältande i Af-
rika, 150 till DS vägsamaritfond och
100 kr tili DS verksamhet. Ärsavgif-
ten höjdes från tidigare 7 till 8 kr.
Det blir som tidigare valborgsnräs-
sofirunde. lrtflykt för de äldre, sam-
kväm för pensionärer och klädin-
sarnling. Kommitt6er tillsattes för
dessa aktiviteter. Klädinsamlingen
svarar styrelsen Iör. Till DS-årsmö-
tet i Skara den 20/4 valdes 5 ornbud
och lika nrånga suppleanter. Till
Riksmötet ingen represe ntation.
Beräknad kostnad 1350 kr. anslogs
tili de svältande i Afrika. zZ/c-ly,

Sjäiv smög jag mej vid hemkom-
sten in i bästarummet. Letade
fram min gamla konfirmations-
klocka, som inte gått på ett bra
tag. Den gick inte nu heller. Inte
ens baklänges. . .

Det var flera som
klockor som startade
som böjde sig.

Se upp för flygande töfat! Dår-
med inte sagt utan att vi kanske
ändå tror på Geller en smula. Nu.

*
Geller går annars

Thomas Magnusson.
härute kan inte åka

lnie upp mot
Småkillarna
skidor, men

väl cykel. En är Magnusson, en är
Formo och en annan Mieto. När
jag åkte cykel var jag Basse }{ve-
em - han normannen som åkte
på sin racer så kolstybben rök.
Det var tider det. Cykelhjulen var
oftast som åttor, knäna lindade
med metervis av gasbindor.
Andå var jag inte speciellt vild

av meJ.
*

Jag hörde i kväll på TV:n att
dom har problem i Bjurum med
potatisen och tranorna. Natur-
vårdsverket och en rad höjdare är
inkopplade. Jag tänkte så här:
Kan vi inte erbjuda dom (tranorna
alltså) rastplats härute i vår kom-
mun. Så att också vi får rå om dom
riktigt rejält. Vi har visserligen
ingen Hornborgasjön här ute,
men den vattensamling som finns
vid Lokal Frökind kanske vi kan
utvidga att sträcka sig ner mot
Tångavallen. . . - då ordnar det
sig såkert. Potatis har jag i källa-
ren. Det år fin potatis vill jag me-
na. Uppväxt på sandjord. Kanske
lite lera också för den delen.

*
Helt bortkomna med djur är vi

ju intö heller härute. Vi har ju
loppmarknad och småfåglar i
trädgårdarna. Alla som är intresse-

:ade att överta trandansen samlas
vid lokalen på lördag eftermiddag.
Blir det bra om vi såger klockan
16? Medtag kaffe i termos och
smörgåsar med valfritt pålägg.
Lasse Claesson, som är fågelskå-
dare, har lovat att ta med sig en
kikare. Vi rnåste ta det från
grunden från början.

Intill dess lev hrgnt och mata
småfåglarna. Det är nämligen så
att inte riktigt alla fåglar flyger till
Bror i "kvarna", även om jag för-
stått att de trivs bäst där.

Hej då
BÅSSE

Pensionårssamlingama
i Lokal Frökind
börjar vt i morgon, fredag. Gäst blir
Eric Kavlert. Falköping, han tar de
närvarande med på en resa till
Norrland med hjälp av färgbilder,
även ordnas en liten bildtåvlan_
Som vanligt blir det kaffesamkväm.

ringde om
och skedar

Climtar frå,n Fröhind,
I dag är det tisdag och jag har

kommit underfund med att vi här-
ute år mycket upplysta. Kvälls-;
himlen är som ett eldhav -,di
kveckbente pojka i Kinnarp och
Slutarp laddar upp i stark belys-
ning på den nya träningsplanen.
Belysningen ger ett effektfullt
sken som når nästan till Luttra och
Vårkumla.

Jag nåstan hör hur Marthel och
Co i Kinnarp har drill på sina pöj-
ka. Slutarpsbora tjoar bra di
också -'det hörs klarl.
"En bole allt blett ena skumpanes
stjärna
mä bröst sum en bäg, utan mjätt-
hogg å höll.
En bole blett slångder i bena te
spjärna
å lura å lerka säk fram rnä en boll.

Dä ä, s' att då änna begönner å
sprätta
i benmuschlatur'n på en stelben-
ter öj.

Enligt Martin Ljung får man
stjäla några takter här och där.
Ovan rader stulna från Jönn.

*
Men <iet var det här med belys-

ning. Jag minns när Grolan<ia fick
sin elbelysning på fotbollsplanen.
Det kom alarmerande uppgifter
från byn.

- Dä brinner någonstans bortåt
kyrka.

I sen kvällstid ryckte rryhetsre-
portern snabbt till sig telefonluren.
Ringde brandchef Bladh i Floby.
Han visste inget. Han var hemma
och tittade på TV.

Vi grunnade några minuter.
Ringde Gäsene brandkår i Anne-
iund. För att småningom hamna i
Borås. Men det enda dom hade
var en biibrand i Brämhult.

Mysteriet löste sig så småning-
om. Jag vet inte om det var Evert i
Backgården eller någon annan
som avslöjade mystiken, men det
spordes oss att Grolanda nu fått en
så fin belysning på sin fotbollsplan
att även fotbollsspelarna hemma-
hörande i Eriksberg, Od m.fl.
socknar kan träna hemmavid på
kvålleuna.

*
För några dagar sedan berätta-

de jag om ödet med min bil. Den
där med bra motor men mycket
rost. I kväll har dom ringt från fle-
ra grannkommuner och försiktigt
undrat om motorn är till salu. Om
däcken är bra å så. . .

Men min B 18-motor har inte
passat. Dom som har ringt har häft
fartvidunder från 5O-talet. Med
bra kaross, men motorer som bör-
jat $r,3g\a. En B l8-mcitor p?,:sär
{6Hiihiö tirl'illå lriläi. Sd'n
det. ,,,, :.rrtr,i, !i,lri;!.: , -:'9,Y$lli

*
Namnet Uri Geller är kanske

bekant. När jag först hörde taias
om namnet Geller trodde jag att
det var en konkurrent till Thomas
Magnusson om VM-guldet på 30
kilometer. Det lät så bekant. Jag
såg programmet hos några goda
v änner. Vi var alla skeptiska. Så
dock inte en av vännernas söner
som krökte skedar på löpande
band.

har: irall,'alsn,iite a Kinnalps Pen-
rional. Ars;nötet irrleddes rned ttt
'iosef Jakob-so:r; Äsäthl" i. i'ad,,
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Kom in och provkor nagon av vara Iina begagnade Rehault 16.
vr nar.JU^sr,nu Dra sortenng. Har nien äldre Renault 16 btt till en
yngrel Och nu kan n; tillsv,dare köp;r
alla bilar pa 24 martaders avbetalning.

*- RINAUtT
Dricker litet. Men sväljer rnycket
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Renault 16
blå, 3.800 mil

Renault 16
mörkblå, 5.300 mil

Renault
grön, 8.900 mil

Renauft 16
blå, 7.700 mil

Renault 16
blå, 8.300 mil

Renault 16
röd, 2.100 mil

1972

,18.400: -

1972
17.200:-

1970
1 1. 700: -

.1969
10.900:-

'1969

10.400:-

1972
19.800:-
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då Kinnulp slog Byttorp '-.'
Kinnarp for{eätter sitt träningsmatchande på sina utmärkta grus-

plan, I lördage var det Borås-laget Byttorps tur att komma pI be_
eök. Gåaterna eom såviil som Kinnarp håIår tilt i div IV ficklända.
åter efter förluer med 3-2 (0- f ).

Segern var hur rättvis som helst Även om spelet flöt bättre i föffäfS 4"":,.P| del, reöjligtvis var den 'rre"t air" _"iJf, mot Floby, så får detnågot mål för liten, för hem.mal1g.g,t,,.J;;;'i;"';;;;i 
"n b"a match med

å:ff #::gna målchanser, ,sorri 
1gä l._p.. iiåst i Kinnarp u"" J",,

, ,au s"""töarrqvist \s1T:" å,j i;åär":"".toV;å:T""1:::" 
"ff#bli en utomordentlis tillil;;p;;ä;#'ä";'å'å":f,*ii-ff :åH:,_,:"[J:ä,,:åiäå:"åtiverka samtliga lagets äå1.

elttbn 0515/333 30
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Eric Kavlert demonstrerar en diabild för de församlade. Kyrkoherde Hagnerud med fru Margareta och blyga
Maria, 3 år, i iörgrunden. Ztb-?nl.

En gång i rnånaden bjuder Kin-
neveds [örsamling till pensionärs-
samling i I-okal Frökincl med kaffe-
bord och underhållning. Till gårda-
gens träff var Eric Kavlert, Falkö-
ping, inbjuden och han visade egna

färgbilder från Björklidens semes-
teranläggning i Lappland. Eric Kav-
lert leder där varje höst en foio-
kurs för turister. och det har under
året blivit många vackra höstbilder
från fiällvärlden.

Ett trettiotal pensionärer hade
mött upp till kaffeborden och de
hälsades vålkomna av kvrkoherde
Sven-ErikHagnerud. Det godakaffet
hade som vanligt kokats av kYrko-
rådets damer.

Kinneveds
Jaktvårdsförening
Årsmöte fredagen den 1 mars

kl. 19.30,i KinnarPs Pensionat.
Styrelsen.

,{earp slog Kinnarp B
I en medelmåttig match slog en

Åsarps-kombination Kifrnarps B-lag med
1 -0. Flera av de bättre Kinnarpsspelar-
na deltog i A-lagsrnatchen, varför Asarp
inte hade några större problem.

Kinnarp hade dock en hel del fina
chanser, som dock rann ut i gruset.

Åsarps irrål gjordes av A Spångsjö och
laget hade sina bästa mannar i Tommy
Nero och Jörgen Ceveborg på mittfältet,
medan Kinnarps starkaste spelare var
Rune Torstensson och Anders Ivansson.

ze t<.?1.Slutarp-vinst mot FBK B
Slutarp har i helgen spelat mot Falkö-

pings BK:s B-lag. Efter 1-.1 i halvtid
vann Slutarp rnatchen med 2 1. Det var
FBK som mestadels hade spelet, 'men re-
sultatet får åndå anses som ganska rätt-
vist.

Connl Blomqvist gav FBK ledningen i
första halvlek, men P O Gustafsson kvit-
terade, och i andra halyleken fastställde
Kent Ahlberg i Slutarp slutresultatet.
FBK hade en jättechans till oavgjort, då
laget frck en straff, men denna räddades
snyggt av Bengt Andersson.

LÄNSSTYRELSEN

I SKÄRABORGS LÄN

INI-0RMERAR

,iil

Codkända

Ett förslag till ändring och utvidg-
ning av byggnadsplan,del av Kin-
narps samhälle, I{assla 10:1, god-
kåndes också av byggnadsnåmn-
den. Planen ställs nu ut och omfattar
nio tomier i närheten av Frökinds-
gården.

EtI ol)rari)erirt för'slag till är,dring
och utvidgning av bvgqnadsplan för
Slutarps och Kinnarps sarmhällen -
Fastarp Hulegården 2:3 godkändes
av l:vggnadsnämnden och ställs ut.
Omarbetningen h.ar sket{ sedan
klagomål inkomrnit på den trdiagre
L.,-_,".^t,.^t^'.^.^uJ tsHrrdusPrdr rsr r,

ntt a.e"de angående urvidgning I
av Kinneveds kyrkogård bordlades 

Ii väntan på hälsovårdsnårlndensl
belrandling. Det gäiler fragor angå-l
ende grundvattenförhallanden. ut- 

|fyllnuder nr. m. som man vill Ira svar 
Ipä. 
I

Moderaterna
Moderata Samlingspartiet i Frö-

kind och Åsarp har gemensamt
årsmöte'i Lokal Frökind på mån-
dag, den 25 febr. MUF:s ombuds-
man Jonny Magnusson talar och
ombudsman Lars Svedlund visar
bilder och berättar om en resa till
Gambia.
Kviunornas fön änsarbere

Av en sammanstållning som Sta-
tistiska Meddelanden gjort ur det
n:aterial som samrnanbragtes vid
den senaste folk- och bostadsräk-
ningen framgår att av de ,184 f'ör-
värvsarbetande i Frökincls kom-
muns glesbygd var 136 kvinnor. Av
kvinnorna hade 10 deliidsarbete (d
v s högst 19 limmar i vecka'r). Arr de
deltidsarbei.ande kvinnorna var 7
gifta och sanrboende med maken.
I{ornmunen är avgränsad i eniighet
inecl den kommuninclelning sorn
gällde före l januari 1974. (PRK)

Kinnarps l[':s rlamklubb
har haft årsmöte och valt följande

styrelse: ordf. Birgitta Ahl, nyval,
vice ordf. Gun-Britt Westerberg,
nyval, sekr. Gun Andersson, nyval,
vice sekr. Yvonne Torstensson, nY-
val, kassör Maivi Öman.

Suppl: Agneta Ivarsson och
Mai-Britt Johansson. Rev: Viola
Karlsson, Gull-Britt Johansson. Ma-
terialförv: Dora Johansson. Lotteri-
kommitte: Berit Ek, Elsie Anders-
son, Monika Persson, Birgitta Sil-
verstrand. Valberednirrg: Rrt Jo-
hansson, Berit Joelsson och Gun
Palmcrvist.

Medlemsavgiften fastställdes till
ofiiråndrat 10 kr. Innan årsmötet
avslutades överlärnnade Birgitta
Ahl blommor till de avg. styrelse-
medlemmarna Elsie Andersson,
Rut Johansson och Gun Palmqvist.
Därefter bjöd kl'rbben på kaffe och
Iandgång.

NhlY MÄLERIFIRMA
Leif Gustafsson Måleri, KinnarP
rekommenderas'
TeI.0515/332 19.

planer

Skyddsområde och skyddsbe-
stämmelser för grundvatten-
täkter på fastigheterna Fastarp
Millomgården 1:5, Hassla Väs-
tergården 2:27 och 2:64 samt
Kinneved Kyrkegården L:23

inom Slutarp-Kinnarps sam-
hällen, Falköpings kommun.
Länsstyreisen har genom be-
slut den 20 februari 1974 jämlikt
2 kap. 64 $ vattenlagen fastställt
skyddsområde och skyddsbe-
stämmelser för grundvattentäk
ter på ovannämnda fastigheter.
Slcyddsområdet som består av
fyra brunssområden samt en
dem gen-rensamt omgivande
skyddszon har angetts på en till
ärendet hörande karta, vilken
jämte skyddsbetsämmelserna i
särskilda exemplar finns förva-
rade dels hos länsstyrelsen
dels på Falköpings kommuns
kansli, Stadshuset, Falköping.
Mariestad den 20 februari 1974

Länsstyrelsen

Kinrrr.r,.rl- \ atkrrrrrlrr l.R l'
håller arsmöte i Lokal Frökincl i

molgon, onsdag.

!'å rltlcke n
Nu är varen. pä väg rapporterås

det från Slutarp, clär Rosita Karl-
sson i Krokstorp pa lördagen uPP-
täckte att sncidropparna i familjens
trädgärd börjat blomma. Tidigare
har man i Slutarp och Floby oclisa
kunnat glädja sig åt lärkarrs-qlada
drillar.

i Kinnarp

Frökinds soc.dem. förening
håller årsmöte fredagen den 8 mars kl. 19.30 i Frökinds Hyresbo-
städer. Kommunal inlbrmation.
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Clinrtur från f rö'kincJ zbla-7\'

En grupp ur Tranornas vänner vid lördagens träffvid f,okal Frökind. I I'örgrunden en ensam trana, som
övervintrat i närheten av Göteve enligt de rapporter vi {ätt.

\afrorlr-Slurarp5-4 tlC-Zrl,
Det blev en målrik match mellan Val-

torp och Slutarp. Ställningcn i paus var
4-4 och sedan gjorde Valtorp det nål
som gav en uddamålsvinst. Oavgjort ha-
de gett SIF mer rättvis, rapporteras det.
Valtorp hade annars 3-O-ledning ett tag.

För Valtorps mål svaraCe: De bästa
spelarna var; Roger Andersson 2, Tho-
mas Rehn och P-O Gusrafsson 1 var - det
var Slutarps skyttar. Jonny Karlstedt nr
bra i Slutarps goda fyrbackslinje. på mitf
fältet lyckades Christer Stenqvist och In-
gvar Johansson båst och framåt sågs
Thomas Andersson och Roger AndcÅ-
son i goda roller.

$trömavbrott
På grund av ändringsarbeten
kommer strömleveransen att
avbrytas lördagen den 9/3 1974

kl. 12-16 för abonnenter tillhö-
rande Bygdegårdens, Kinnarps
skola, Rossbacken, SörbY,

S','entorp, Naglarp, Alarp,
Ledsbacken, Korsbacken och

Axtorps transformatorsområ-
den.
Vi förbehåller oss rätt att hålla
ledningarna spänningsförande
under nämnda avbrottstid.
Slutarps El.förening

Föreningen Tranornas vanner
bildade's vid l,okal Frökirrd på
Iördagseftermrddagen. Jag kunde
aidrig ha drömt om ati det skulle
bli sa mänga som engagerade sig i

det tranprojekt som jag {öreslog i
lörra veckan. Vännerna beslöt att
föreningen till en början skulle in-
vestera ett mindre kapital i pota-
tis. Därvidlag skulle i första hand
anbr.rd infotdras från i kommunen
verksamrna företag inom potatis-
näringen.

Merparten av de närvarande
hade kikare med sig och intog
också gynnsarnma positioner för
att framledes kunna nå resultat i
studierna åv tranorha. En inte-
rimstyrelse tillsattes också för att
bevaka det som händer på tran-
fronten o upprätthålla kontakter
med tranledare från andra natio-

Va,gnlo,st.
truti|r,en,
öl(inln,o,rp
uppho* 

r,-,.rr.
\ agnlasrtrafiken vid Kinnarp

i F'alköpings konrnrun skall
upph,iira enligt beslut av SJ:s
rlri{isdisrrikt i Göteborg. I Kin-
rrarlr lossades lrån september
t.o.m. decenrbcr 4 r'agnar men
ingen lastades. Totalt und,er
1973 lossarlt's 9 r'agnar rnen
ingt'n lastades. Trafiken vid sta:
tionen är' av sådan omlattning
att rlel inte långrt' firrns någon
rnotivering fiir att behålla vagn-
lasttraliken, anser driftsdistrik-
tet, I)enna tralik upphör därför
i Kinnarp den I juni 1974.

ner. Vid nästa möte skall en inter-
nationell kontaktman tIKr tillsät-
tas. vilken i god lid iöre påsk
kommer att resa utomlands och se

till så att det blir en TRAN-PÅSK
vid Lokal Frökind.

Efter mötet samlades de intres-
serade till pick-nick på Tångaval-
len, varvid kaffe, kron o mocka-
tårta serverades. Styrelsebeslut
fattades också om att lnget väsent-
ligt skulle lämnas till press, radio
eller TV. Det var herrarnas me-
ning att "det vore bäsi att först få
jobba i lugn och ro". Vi har från
FT:s sida lovat att resPektera de-

ras önskan.
-x

Den underliga vintern i år ser ut
att bli en tidig vår. När temperatu-
ren seglar krirrg tio plusgrader och
det år strålande sol blir man mis-

stänksam. Från när och fiärran
kommer vårtecken. I lördags

middag var jag ute och letade
efter tussilago. Jag hittade inga
ines i närheten av Rehn-ningsver-
ket. Jag hörde inte heller några
vårlåglar, om man inte räknar tjo-
ande kråkor och kajor'dit, försiås'
Dom har fått fäste vid station i Siu-

tarp * en central för deras verk-
samhet.

-x-
- Du år egentligen väldigt op-

raktisk, säger den kvinna som står
vid min sida. Det säger barnen
också. Fast dom inte vet. Det kal-
las visst indoktrinering.

När det här skrives förväntar
jag mej besök av svåger och svä-
gerska från tidigare Vilbke kom-
mun. Vi har två trasiga glödlam-
por. Illa placerade. En utomhus
och svårnådd - en inomhus och
än mer svårnådd. Svåger Stig som
har något av cirkusartisten över
sig när han balanserar på lina "på
rännet" brukar klara höjderna ut-
an att röra en min.

Lamporna finns i beredskap
någonstans i ett köksskåp och det
är möjligt att den svågerpolitik
som gäller betyder alt lamporna i

morgon lyser. Hav mod och hopp.
Fo(sättningsvis: lev väl och ha

de så bra. Hittar ni några konstiga
vårfåglar eller vårblommor så slå
en signal. Beredskapen år god,
som Thomas Pettersson blukar
säga när vi ses.
Hej då.

BÅSSE

fortsåtter att göiå bra matcher
som baek och var främst till-
sammans med mittbacken An-
ders Ek. På mittfältet fungerar
trion Thomas Johansson, Tony
Persson och Benny Carlqvist
bra, med de två sistnämnda som
toppar. I den jämna kedjan var
Thomas Westerberg främst.

Kenneth Johansson och Leif
Pettersson var mest svårstoppa-
de av div Ill-lagets anfallsspela-
re.

Kinnarp B spelade 0. 0 mot
Skara B. Slr-tq.

Kinnarp f'ortsåtter att göra bra
vårmatcher. Mötet med IFK Hio
pa en ulmärkt grusplan i Kin-
narp slöt med 1--1 efter en mål-
lös första halvlek. Thomas Wes-
terberg svarade för Kinnarps.
rnalet efter 25 minuters spef i

andra halvlek oeh för kvitterine
stod Kcnneth Johansson tio mi-
nuter senare. Det var bra spel
fran bada håll med snabbt snel.
Hjo startade bäst under de 2d in-
ledande minuternå, medan Kin-
narp hade ett visst överlag I an-
dra halvlek. Kent Bengtsson

:i::iitiii
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I!1[orleratsrl;r:; crrtbttrlsrn;rn Lars $vedlund orngi{,/en av ft. v. ordf. för
mo.ls::atr:rn:r i Åsarp Alf lrlilssr:n, MUF-ombudsrnan Johnny Magnusson
sanrt nvvalla orr-lfiiranden för Frökinds rnoderater lvan Gustafsson.

0

(rn l i Asarl) och Frökind, I Llrlt_X.

hrill gemensamma möten
I riiLinrl: o<'h Åsarp-Smrr-

lar rnrrrlr,r'p!+'r' hiill pii mhn. '

elagrlirrilll'lr g{'fit€nsamrrrå
$rsuti'rlt"tr i l.tkal frökind.
Blalrl ktjillens gårler åler-
fanns hl,;r, mork:raternas
ornburlrman l,lrs Svedlrrncl
lråmt MIiF':s omblrdsrnan
Joti,nn" lt:rgntr.ron. birda
från Sikara. I)el blev crrt rlel
änrlring:ar i sty rr'lserna, och
fitr stl lriir"ia med Frökindri-
rnorlrr'*tcr*rir hlev del nlval
1rå orrlfiirantlr:porten. Sonr
ny ordfiirurnrl*. ralrles Ivan
Grrslafrrort tr&r Brisrnene
cfter f':rilc llohnran från
Vårkurtla sorn avbö.it omrirl.

1./i,:e r'röf . t'i<:v I{elge-()lof Karl;
s{rn sord lillcarinråns nred sekrete-

raren $ven Anclerssol omv?ildes,
Kerssör :;kaii utjc:; seriaf{J irrom sty-
relscn efter:rorn <]+:rr hitliiisvarande
kassiiren Mirls Vy'elterst.röm skall
flvtta. llirn t;lev f .i\. fiiremål fcir av-
iackning i ramb:rneJ nred årsmötet,

Övriea le4+nöfut i Frökinds-
rnodcrirterl,-;rs lriir(:lse blev lvar
fårstai'.ssr:n, 13r:'nqt Strmr.relsson, Olof
Westr,rrrnark t.tcltLari; Ax gr;rn samt-
liga rrrivaltler NyvakJa ble'; Janna
Brisiro r'flrr Allan 'Jr'hirnsson, naml
Torgrry .Ir,hansroti eft+,r lVlats W<rt-
t otst rilm. Å rs; qriitr:l f,.rsl iii, u{ökå sty-
leiser nrr:r-l en ir:cl;tmol och på clen
posterr irrvalclcs l,ars !lt:kerlicl,

Reuisorerrrar !;(o1r Jol)äns3otl och
'I'a(e .4 rirlel;:;o r; omvaldes bACa.

5om rrrbucl 1i{! fiir}rrrnclsståmman
i likarar r1*rrr J6 trrar'.; v:rltleg Ivarr
Gustal!:rrr or:h Helgie-01<>f Karl;
son,
$om oirrirud lill nredtrorgarskolan

utsågs lJeril Samuelssr,'n, Birgit
(iustaf;son sarril. l,ars Ax. ocb såso3r'n

ornbud till kornrnttnkretsen valdes,
f!i'ulcsrn ord{iiranden srrrn år siälv-

skriven, Helge-Olof Karlsson och
Sven Andersson.

Ordförandern för Äsarp-$rnula-
moderaterna Alf Nilsson fick för-
låingt f6rtroende och på posien sorn
vicJ orclf. nvvaldes Karl'Åke Lars-
son efter Alf Jo4sson, som avlitlit
under året. Jan Äseskog omvaldes
som sekr. medan Stig Johansson
blev nyvald kassör efter Karl-Äke
Larsson.

Övriga ledamöter blev .

son. Berndt Gustafsson,
ftolf Ivars-

Abramsson och Lars-Ol:r
samtliga omvalda.

Per-Erik
Åkessrrn,

Revisorer blev Hans Karlsstrlt
som omvrrldes, medan Börje Karl'
sson nyvaldes efter Stig Johansson
som nyvaldes gom kassör.

Alvar Lindmarr valdeg till ombud
för medborgarskolan oclr som om-
burt till förbundsstärnman i Skara
utsågs Alf Nilsson, Bernrlt Gustafs-
son och Tage Johansson.

Till ordförande för moderata
kvinnokommitt6n valdes Gun Nils"
son. Övriga ledamöf.er i kornrnitten
är Inger Gustafsson och Gun-Britt
Åke"ron.

Efter förhandlingarna höll MUF:s
ombudsman Johnny Magnusson
från Skara eit allmänpolitiskt före-
drag, varefter ombucisman Lars
Svedh.rnd visade bi leler och berät-
tade om en resa iill Gambia.

Lre välbesökta årsmötena avslu-
tades med gemensami kaffesarn-
kväm.

Friikinrls sor',rlt'nt. Itirerring
har år'snröte inrorgoti, fi'edag,
FriikindsFlyresl.rostådcr 4C-rra.

VAVARE
erhåller ansiällning omg.
AB Br. Karlssons Piastindustri
Kinnarp
Tel. 332 03.

l

I

rRöKr ND -lir +Hll*}*lf$*'"'ili.::
, , hälsade alla välkomna samt eritrra-

K i n n e u e d s s k 1' t I u r'Tii' jit*' Jil:jl,Hilå1,"*".
| | f, o 1., valdes Lennart Pettersson. Av sry-
llUf nU[l AfslnOle relseberättelsen framgick att avd.

,l
Kin'eveds Skytrerörening \u, L:åå*lå'ji:åHä?::'itt?li:haft årsmöte på Kinnarps Pensio- ;;;rkil 

-,,'"J 
etr 4Gtal detraqare

nat. -r--r--^r r^- -
ordförande Gösta Larsson.öpp- :HX:llt 

den nva lantbruksbeskatt-

nade mötet och hälsade rlt:,läTi- "'öJiJ"ru"eaende 
styrelseredamö.rande välkomna. Till att leda .dag- t.i"å oåu.iåå. Torstän Gustafssor_"

ens möte utsågs de 
"iu'"q:,- l1Tli-- i;å;;s."ile*äustafsson, Lyckorna,gen Gösta Larsson och Claes Akes- iäi"E"fiå"ffalfallas. samt jan-Erik

SOIf .ur styrersens berätrerse .kan $;::?j:"ft"?lTäll;l"Iå!:l*,å";nämnas att föreninsen h": hill"ly". iiäiä;åi;å;g.,Harry Lagersträndfältskjutningar, varav .".-!jilä_lt. iyä;!:'äff ar Hjortsäteq, !.röiiesfiutninc. De. sky'ttar *i tf!:t ;ilii;""il..f".or,, Backg. Le..vädret den dagen var 98. De var ;; pä;,j.'on omfåldes iil avd.
mycket nöjda med arbete och.utfö- ä.åi. tirii""r"orer omvaldes Bengt
rande av tävlingen. Många goda re- Nil;.;;k;;;, å"ri X""f-U* eii
sultat kunde noteras.

En . rikadan tävring kommer att 3:m""lf.xl:::f'dlr"j, ffi:å:j:
genomföras den 31 mars i å.tr,fl l.:- "ä- 

".iipi.-'Siom 
siudieorganisatö;

rangörerna hoppas få *l i:lllt"_l_l-".r ;;;.iJå"''d"Ct Nil""o.,. iill ,.,r,g-
regn och rusk,och större antal skyt- ä;;;;;;;.;.-;i"""r nyvaldes Arnä
tar.

Vidare kan nämnas att f_stavll ffi:';:f.,: ll.f:1,?rt"f,,,TåLå11"mellan Kinneved-Vartofta och Åäri fO, jä.aUrukskassan om'aldes
Karleby Skytteföreningar..har.ge- d;;t"" -Critäfsiåir,Fiåi€., 

sami
nomförts liksom tävlan mellan skyt- nyvaldes Verner Grandlurid, Bills-
teföreningen och jaktvårdsföre- holmen. Att iåmte ordf. represen-ningen' tera vrd länslörbundets ståmma

Nämnas bör också att Dan Si- 
""fä""'Äf.. ardersson, Alarp. med

monsson blev 2:a på juniorträffen i eii""-.f.fr"""".n Alarp, och'Harry
Skara.

under tävling och träning har ros- t"åiå"j'idllliå1ffi'å1"?ååT;*
sats '7.536 skott, på automatvapen ,"Ju.rrtig ,rtiottningiav hemartiklar.
925 skott.

Fuu och tacksam ansvarsfrihet tutf,Tffi:,*:lt'åä"?å,i0" 
var se-beviljades styrelse,n. mensjmt kaffesamkvåm med Lut-

Styrelsen frck följande samman- i;; |RF_";J. För musikunderhåll-
sättning: ordf. Karl-Gustaf ALl,' v. 

"i"g ,uur.a" Mats Lindberg och
ordf. Hans Centerstig. sekr. Claes iåå 

- 
C"rt"fr""". Därefter höll

AKesson. v. seKr. uan Jlmonsson, Rosmarie AnderssOn, Dyltabruk,
kassör Georg Johansson. _ . - Närke ett kåseri över åmnet ,,Kvin-

2 styrelsesuppleanter: Gunde,Jo- 
"r" pa gå.åå"1;, 

"o*.r, 
applåderna

hansson, Benny Brodd. Till ombud .tia.5ä. firfi*t'uppskattådes. Som
att representera föreningen,uld fg., avslutning fraäföicieordf. ett varmt
bundetsårsmöte valdes Karl-Gustaf i."f. iift 3'kåsOr Rosmarie", samt

" t'iö:f.iTffi 
"., 

t""" ro"u,- å:?åtr!; L':f ;f ;r**kl|;:
ingen vid Falbygdens skyttekrets Ä;; ";h 

årrsiutade 1974 års sräm-
årsmöte valdes Hans Centerstig och :.; - - - - -
Claes Åkesson. Instrukttirer:
Karl-Gustaf Ahl, Claes Äkesson | _-
samt några som varit på kurs i
Skövde under året nämligen Hans
Centerstig, Dan Simonsson, Benny
Brodd, I4g-Marie Johansson och
Susanne Äkesson.

Vidare beslöts en del andra gö-
romåI, bl.a. översyn av skjutbanan.
Antalet medlemmar var under 1973
67 st, varav 39 st under 25 år.

Aktiva luftgevärsskyttar under år
73 var 42 st. Antalet till Riksidrotts-
förbundet redovisade sammankom-
ster rned ungdomar mellan 12-25 år
är 43 st.

Avgående ordf. Gösta Larsson
avslutade årsmötet med att tacka
för det poda samarbetet och önska-
de den-nye ordf. Karl-Gustaf Ahl
lycka till i fortsättningen med fören-
ingen och dess fortsatta verksam-
het. Ahl tackade i sin tur den avgå-
ende ordföranden samt ledamoten
Gunnar Claesson för deras qoda ar-
bete.

GAMIöÄil'DANS
i samband n-ied cl:rnskursavslutning i Grolanda bygdegård

fredag den 8/3 1974 kl' 20 00'

Dernsa och trivs mc'd öSTENS

Ineerr medlen-rskontroill Kinneveds CUF

KALLELSE
Kinneveds pastorats försam-
lingsdelegerade sammanträ-
der i Lokal Frökind måndagen
den 18 mars 1974 kl. 19.00.

Ärenden: se anslagstavla.
Ordf.



,ls'.:/.l''
LJtbyggnad föreslås

i liinnärp/Slutarp
av vattenverket

Valre'ttvefkei I Kinn;ilp/Slutatp
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v attennratare
installeras In
i Frökinclshus
Vattenmätare skall nu instal-

leras i de fustigheter i Slu-
tarplKinnarp , som är anslutna
till kornmunala va-nötet oeh rlär
detta år rekniskr genornförbarl.
KS beslöt onr installationerna
vid sitt senasle sarnmanlräde,
Kommunen svarar för arbetet
men fastighetsägarna får bekos-
ta vattenmätama,

Samtliga delkommuner - utom
Frökind - har tidigare installerat
apparatur i fastigheternaför att mä-
ta upp förbrukad vattenmängd.
Detta har också diskuterats i Frö-
kind men frågan har inte . blivit
"brånnande" förrän nu. Den har
aktualiserats genom att vattenpriset
inom kommunen höjts och den öka-
de vattenförbrukningen i tätorterna
som medfört att en tillbyggnad av
vattenreningsverket måste utföras
snarast.

Inom området bör totalt 280 fas-
tieheter förses med vattenmätare. I
dö flesta av dessa har installationer-
na redan utförts så att mätarna lätt
kan monteras in. Kommunens kost-
nad beråknas uppgå till 25.000 kr.

TipsJrromenad
På söndag anordnar Slutarps IF:s

damklubb en tipspromenad med
start från Samuelssons. Det blir kaf-
feservering och det finns frågor för
såväl vuxna som barn.

Kinnarps IF A: TommY Pettersson,
Kent Bengtsson, Bengt Persson, Anders
Ek, Thomas Karlsson, Benny Carlqvist'
Tony Persson, Thomas Johansson, Ken-
netb Paimqvist, Thomas Westerberg,
Anders lvansson, Christer Johansson'

Roland Jansson.
Match mot Mariestads BK. Samling

Kinnemo idag 11

Kinnarps IF B: Stefan Johansson,

Rune Torstensson, Christer Johansson,
B O Engstrand, Rolf Andersson' Roland

Moberg, Uno Karlsson, Thomas Måler-
hag, Giista Eek, Roland Jansson, Lars
Holm, B.olf Anderssol II, Jan Gunnars-

son, Steve Karlsson.
Match mot Mariestads BK B. Samling

söndag, Kinnemo 11.

Slutarp Ar Gustaf Eckerlid, Bengt An'
dersson, Jan Andersson, Kjell Karlstedt,
Ulf Karlen, Leif Ekbom, Christer Stenq'
vist, Ingvar Johansson, Tony Skoglund,
Roger Andersson, P-O Gustafsson, Tho'
mas Rehn, Thomas Andersson.

Match mot Blidsberg i dag. Samling 1i

Tångavallen.

Kinnarps IF Damlag
Möte i klubbstugan, Kinnarp, måndag

19.30.

Tipspromenad
i Slutarp
söndag kl. 10-11.30. Start
Samuelssons. Kaffeservering,
åven barnfrågor.
v alKomna:
SIF:s damklubb

SAMUELS$ONS
SLUTARP

Ett år har gått sedan vi flyttade in i vår nya butik,
det skall firas med priskalas torsdag, fredag, lör-
dag. Några prisexemPel:

FLH$KFAR$
LIMPA o","'"n",n

TULPANER
FREDAG-LURDAG

$mörgåstårta 1oporr 16.90
FREDAGSOPPET TILL KL. 19. LöRDAG TILL KL. 13

1t2 RE

500 g

5st

6.95
0.98
2.75
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fTARP. TEL. 0515/335 65

SOFF-
GRUPP
3-sits * 2-sits +f åtöli
Klädd islitstarkt
brunt ylletYg 990:-

med belysning, inkl 2 säng-
bord, 2 Paradis resårmadrasser'
samt överkast.

l'290r-
DRA FINA ERBJUIANEEX_

SITNG.
MUBEL
Ord. cirkaPris
2.200=-
NU ENDAST

MASSOR AV AN
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1:10 uån;ctnclrare i Slutat4t'tY'

Slutarps Idrottsförening
beslöt vid ett möte nyligen att öka
:rntalet styrelseledamöter till sex
stycken.

Ny ordförande i föreningen efter
Leif Lundgren blev Gösta Anders-
son. Styrelsen i övrigt består av
Gustav Gustavsson o"'tr B"rrst
St enkvist onrvalda för tid;
7974-75, sanrt Mats Andersson ocn
Per-Olof Gustavpson valda för tiden
1973-74. Ny 'i styrelsen blev
Karl-Erik Lundin vald för tiden
7974-75. Suppleanter är Jan Ek-
man och Leif Svensson.

Revisorerna Bengt Samuelsson
och Reidar Sanfredsson omvaldes
liksom suppleanterna Arne Persson
och Arne Setterberg.

I vinteridrottssektionen omvaldes
Ulf Karl6n, Jan Lindström, Gustav
Eckerlid och Anders Eckerlid samt
nyvaldes Sven-Olof Johansson, vil-
ken även utsågs till ordförande.

Ungdomssektionen fick följande
s-ammansättning: Tommy Forsberg,
Ake Schön och Karl-Erik Skoglund
samtliga nyvalda och med den först
nämnde som ordförande.

Beslöts att fotbollssgktionen skul-
le bestå av fvra ledamöter näm li-

enrren. plt-n-

SLUTARP_BLIDSBERG .3-5
Slutarp gjorde en hyfsad match mot

Biidsberg och uppgörelsen bjöd stundials
på gott spel. Målmässigi sett var matchen
jämn, och det var först i slutskedet som
gästerna med två snabba mål kunde ta
hem vinsten.

Blidsberg inledde också matchen med
att ta ledningen med 2-0 men före pa-
usen kunde Slutarp reducera till 1 -2 ge-
nom Tony Skoglund. I andra halvleken
blev det utjämning till 2-2 med mål av
Kent Ahlberg och efter Jan Andersson
på en frispark gjorde 3-2.

Blidsberg utjämnade, och 3-3 stod sig
autså till slutet av matchen. Segrarna ha-
de i Milos som var bäste man på plan sitt
starkaste kort. Fyra äv målen kunde
skrivas på hans konr o, därav ett på straff
och ett på frispark.

I Slularpslaget prövades flera spelare
cch bland de bättre var Peter Jansson.
Aven Tomas Rehn visade bra takter.

lzl?-7q. cESoN

Kinnarps-Slutarps
Vägförening
håller årsmöte kl. 19 torsdagen
den 21 mars i Lokal Frökind.
Ärenden enl. stadgar.
Styrelsen.

Slutarps
El-förening
förening för eldistribution hål-
ler ordinarie årsrnöte i Lokal
Frökind torsdagen d. 4 april
19?4 kl. 19.00. Ärenden enliet
stadgarna.
Styrelsen.

Eino Mikkola med barn och blomma

I strålandt' marsvätier om än en
något bitande vind, arrangerade på
söndagsförmiddagen Slutarps IF:s
damklubb en tipspromenad med
start och mål vid Samuelssons af{iir i
Slutarp. 100 vuxna och 30 barn
vandrade runt banan, svarade på
fråsorna och drack kaffe i klubb-
stugan på Tångavallen. Den rätta
raden var: 217 12xZxx x2x. Barnra-
den: x22 721 2xx xlx. Skiljefrågan:
4.54 liter.

- i mitten "Majvi i affärn"

Barbro Sanden och Viola Lundin i
damklubbsstvrelsen.

Tio rätt på vuxenfiågor.na hade
Gösta Andersson. Hallagårdsgatan.
Slutarp. Birgit Andersån, Falkö-
pingsvägen, Slutarp och Lennart
Karl6n, Falköpingsvägen, Slutarp.
Skiljefrågan avgjorde den inbördås
pracerrngen.

Flera barn hade tolv rätt. Två be-
lönas. nämligen Bengt Kjellströrn.
Backgården.- Slutarp] som också
var bäst på skiljefrågan med 4,55
samt Mikael Wallin rned 4.50. Vin-
narna har priser att hämta hos
Samuelssons. Lottvinnaren på gul
lott serie K nummer 67 kan- ocklå
avhämta sin vinst. övriga lotterivir.l-
ster är hämtade.

Söndagsöppet

SLUTARPS

sK0
Falköpingsvägen

Slutarp, tel. 0515/335 98

i morgon
kl. 13-17

VÅRENS
NYHETER
har nu börjat
strömma in

TRASKOR
inkommit iolika

lackf ärger.

{-
Välkornmen att se och prova!

OPPET
Månd. -f red.

10-12.30, 13.30-18
Lördagar 10-'13

gen lagledzrre för A- och B-lage4
träna_ren samt en representant från
styrersen.

Mats Andersson utsågs till lagle-
dare l"ör B-laget.

Till ansvarig träningsledare 1ör
pojklagen utsågs Christer Stenkvisi.

Till ledamöter i ekonomikommit-
t6n valdes Sven-Olof Johansson,
Lars-Gunnar Claesson, Bo Johans-
son, Karl-Erik Lundin samt Rune
Sand6n, som även blev sammankal-
lande.

Uppdragen inom styrelsen förde-
lades enligt följande: Per-OIof Gus-
tavsson kassör, Gustav Gustavsson
sekr. Bengt Stenkvist v ordf, Jan
Ekman v. sekr.

Vid mötet beslöts bl a att årsavgif-
terna skulle höjas för damer och
ungdom till 10 kr i enlighet med be-
stämmelserna för erhållande av
kommunala anslag. Beslutet skall
underställas ytterligare ett fören-
ingsmöte.

I övrigt behandlades en del frågor
gällande idrottsplatsen och lokalite-
terna därstädes liksom möjligheter-
na att ordna parkeringsplats utanför

Familjerna Hellström och Eckerlid på söndagspromenad.



Thomas Westerberg sköt
Iff.R.l{.s/ff;tl,tutt, 0 so;nlc ... trrtrt'

Benny Carlqvist * tvåa från höger - är nöjd med sitt lags våragerande. Här samtalar han mecl Marthel
Johansson, Thomas Westerberg och G'iista Andersson.

Frökinds sccialdemokratiska för-
ening l.{13-n.
har haft årsmöte och omvalde där-
vid de styrelseledarnöter som var i
tur att avgå.

Till ordförande för tiden 1974-75
omvaldes Allan Ahlqvist samt till le-
damöter av styrelsen under samma
tid Lennart Karl6n och Gustav Gus-
tavsson. Kvarstående ledamöter är
Gustav Augustsson och Birgit Ek.

Styrelsesuppleanter är Elof
Rehn, Sten Ahlqvist och Ebba Juli-
usson. Revisorerna Bengt Juliusson
och Gerhard Frisk omvaldes och er-
sättare för dessa är Arne Andersson
och Inge Eckerlid.

Till studieorganisatör utsågs Bir-
git Ek, som också valdes till ombud
för Aktuellt.

Gustav Gustavsson omvaldes till
kassör och korresponderande för år
1974.

Styrelsens verksamhetsberättelse
godkändes liksom revisionsberåt-
telsen och lades med godkännande
till handlingarna.

Rapporter från olika kommunala
organ avlämnades vid årsmötet och
distuterades.

Ärsmötet beslöt att t:renumerera
på några tidskrifter att låggas ut på
offentliga Iokaler.

Man- beslöt öoliså att tillskriva
samhållsföreningen med begäran
om att man gör en översyn av pla-
neringen av anslagstavlorna i tätor-
ten,

Vid årsmötet diskuterades åven
möjligheterna att anordna ett in-
formationsmöte om den fysiska
riksplaneringen. Styrelsen fick i
uppdrag att föija upp frågan.

FRöKTND

Vattentäkten
skall skyddas

Vattentåkten i Kinnarp/Slutarp
skall skyddas. HäJsovårdsnämnden
beslöt vid sitt senaste sammanträde
förklara området kring vattentäkten
som skyddsområde. Detta befyder
att oljetankar får inte läggas ner i
närheten och bestämmelser om ut-
släpp i grannskapet skärps.

tu{t-tc.
Lokal Frökind

I kväll blir det sång och predikan i
Lokal Frökind. Ett 30-tal unsdomar
från Åsarp sjunger och pastär John
Westlin, Tenhult. predikar.

Kinnarps missionshus
På tisdag blir det UV-invigning

och "stjärnfall" i missionshuset.
UV-chefen Äke Jonsson medverkar
samt kårens medlemmar. Det blir
offerinsamling till kårens verksam-
net,

Vingtlott från Kinnarp
Vid den senaste dragningen i

penninglotteriet har lott nr 1438337,
såld i Gunnar Wilgotsons ICA-affär i
Kinnarp, utfallit med 5.000 kr i
vrnst.

Kinnarps IF har visat fin styr-
ka i vårens träningsmatcher och
med en fortsåttning på den in-
slagna vågen blir laget en at-
traktion i vå1. Tränaren Benny
Carlqvist har redan tillfört laget
nya friska ide6r och Benny själv
apelar en frarntrådande mitt-
fältsroll tillssmmans med i för-
sta hand Tony Persson. Är.'t
Thomas Johansson ser ut att gå
in som lint komplement på mit-
tendelen.

Det var ungefÄr vad vi uppfat-
tade under en kort lördagstitt
på lagers möte med Mariestads
BK, som slogs tillbaka med hela
5-1, Det var inte heller någon
tillfdllighet att Thomas Wesrer-
berg svarade för fyra av målen.
Han infriar helt de förväntning-
ar som är srällda på honom.
Thomas gjorde l-O och 2-0
före paus och fullbordade sedan
sitt äkta hattric genom atr göra
3-0 i början av andra halvlek.
Anders lvansson stack emellan
med 4-0 och Thomas fortsatte
med 5-0, För reduceringen
svarade Göran Valle Johansson i
ett MBK.lag som i fiol blev fyra i
division V. Jan Hovemyr vakta-
de målet bakom ett något osä-
kert försvar. ^ sBASSE Thomas Westerberg i dribblingstagen.



lTy stötdhärva
Terras tog 
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två tjuYar
på Kinnemo

I f'ör'ra veckan klaratle polisen i Falkiiping upp elt
20-tal inbrott oeh stölder och under veckoslutet var
det elags för ännu ett fint kap. Två Falkiipingsboro 22
oeh 16 år, greps vid O.3-tiden på lördagsmor€fonen
rrred hjålp av polishunden'ferras i ett lerigt dike vid
Kinnemo i Kinnarp. Vid f'örhör ned de två har den
äldre erkänt 15 brott, medan hans ."-ngre kunrpan
medgivit ett tio-tal nlika brott. Chefsåklgare Nils
Thom*en skall i dag inlämna häktningsfrarnställan
rnert 22-åringen. l6-åringen sitter firrtfarantle nnhål-
len i avvaktan på beslut om åtgård liån barnavårtl'
snämnden. Forts på sisra sid

I
i*--,--- I Från livsmedelsaffären bar det

Ny stöld.. .
P<>rts Ir sid 3

Terras på nyjakt

Ynglingarna inledde fredagsnat-
tens eskapader med att stjäla en
Volvo PV från en parkeringsplats i
närheten av lasarettet i Falköping.

vidare till Kintrarps Kontorsmöblers
fabrik där vederbörande bröt sig in i
fabriken. Tjuvarna gick från avdel-
ning till avdelning i byggnaden och
hamnade slutligen på kontoret' Där
stal de en transistorradio, en
bandspelare samt en mindre sum-
ma kontanter.

Men ordningsmakten i FalköPing
hacle fått tips om vad som försiggick
i fabriken och en polisPatrull med
3-årige schäfern Terras ryckte ut.

Gärrringsrnännen såg På avstånd
när polisbilen svängde in på fa. b-
riksområdet, och sPrang så fort be-
nen bar genom några trädgårdar,
över Kinnemo fotbollsplan och ned i
ett djupt dike. Men Polishunden
Terras har som bekant en god nos,

och det dröjde inte många minuter
förrän han hade snokat reda På de
två gossarna som låg och trYckte i
det leriga diket.

Och det var onekligen ett gott kap
som Terras och poliserna giorde!

Vid förhör med de gripna erkän-
de de det ena inbrottet efter det an-
dra.

Under natten mellan fredagen
och lördagen hade de tYdligen an-

vänt sin tid väl och gjort sig skyldiga
till ett lio-tal brott.

Förutom inbrotten i SlutarP och
Kinnarp och bilöpPningarna vid
parkeringsplatsen vid lasarettet i
Falköping, hade de också försökt
stjäla fyra personbilar som stod
oarkerade vid Konsum Storrriark-
nad. Men det enda de två gossarna
lyckades åstadkomma var en omfat-
tande skadegörelse på fordonen'

Allt eftersom förhören fortskred
klarades det ena inbrottet upp efter
det andra. Således erkände
22-åringen förra veckans inbrott-
serie, då Fredriksbergsskolan,
Gummi Lund och Folktandvården
fick påhälsning. Vid det sistnämnda
inbrottet stals bl.a. ett knippe rned
nycklar som nll påträffats och åter-
lämnats.

Dessl'örinnan hade de brutit upp 
i

och försökt stjäla fyra personbilar, 
i

men det var först det femte försöket i

som kröntes med framgång. - |

I den stulna PV:n bar det av till l

Slutarp, där de ovälkomna nattbe-
sökarna bröt sig in i ett möbelvaru-
hus och stal omkring 100 kr ur en
kassa. Resan fortsatte sedan någor:
km söderut till Kinnarp där gossar-
na bröt sig in i en livsmedelsaffär
genom att klossa rutan i entr6dör-
ren. Där rycks dock inget varä stu-
let.

Även ett inbrott under natten nel-
lan elfte och tolfte mars i Falköping
klarades upp. Då bröt sig den äldre
av de två in i BEA-lagret på Dotorp-
sgatan och stal femtio kr ur en kas-
sa. Vidare gjorde han under samma
natt ett inbrott i en livsmedelsaflär
på Peter Ryttningsväg. Där blev
han av någon anledning skrärnd och
låmade butiken utan att ha stuli t
något..

Vidare har 22-åringen gjrrt sig
skyldig till bedrägeri, och den hån-
delsen ligger drygt ett år tillbaka i
tiden. Då hade han lånat hem en
gitarr för 1.900 kr från en musikaffår
i Trollhåttan. Han uppgav att han
skulle ta hem instrumentet för på-

seende, men återvände aldrig.
22-åringen som var relativt okänd

av polisen tidigale, har dessutom
gjort sig skyldig till häleri. I februari
i år upplät han sin bostad som "la-
gerlokal" åt några kamrater som
där fick förvar a tobaksvaror och öl
till ett värde a.z 1.200 kr. Detta "la-
ger" härstammade från ett inbrott.

Samma månad d.v.s. i februari,
hade den Z?-ärige Falköpingsbon
tillsammans med en kamrat brutit
sig in i en affär på Bergsliden där
tobaksvaror för omkring 600 kr
stals.

l&åringen, som var med under
fredagsnattens stöidturn6, som fick
sin final i ett lerigt dike på Kinnemo,
är tidigare välkänd av Falköpings-
polisen medan 22-åringen tidigare
ansågs som mer eller mindre "ren".

Och i dag, inlämnar chefsåklaga-
re Nils Thomsen häktningsframstäl-
Ian mot honom.

Kinneveds CKF
inbiuder Centeravd. till möte
på pensionatet Kinnarp tisd. d.
19/3 kl. 19.30. Trädgårdsm. An.
ders Gustavsson, Vartofta
medv.
Välkomna!

En 1-runts- och
en 3-rumsläg.
hyreslediga i Slutarp.
Tel.330 98 säkr. 18-20.

Kinnarps IF A: Tommy Pettersson,
Kent Bengtsson, Bengt Persson, Anders
Ek, Christer Johanssonn, Benny Carl-
qvist, Tony Persson, Thomas Johansson,
Kenneth Palmqvist, Thomas Wester-
berg, Gösta Eek. Anders Ivansson, B O
Engstrand. Match mot Lidköpings IF.
Samling lördag Kinnemo 13. __

Kinnarp Br Stefan Johamson, Steve
Carlsson, B O Engstrand, Rune Tor-
stensson, Rolf Andersson II, Roland Mo-
berg, Andere Ifansson, Tomas Måld-
rhag, Rolf Andereson, Roland Jansson,
Uno Carlsson, Jan Gunnarsson, Ove
Nilsson. Match mot Blidsberg B. Samling
i dag 15 Kinnemo.

Slutarp. Ar B Andersson, J Andersson,
K Karlstedt, J Karlstedt, L Ekblom, C
Stenqvist, J Johansson, P Jansson, P-O
Gustavsson, R Andersson, T Andersson,
T Skoglud, T Rehn, U Karl6n. Marrh
mot Folkabo. Samling 11.15 Tångavallen.

Slutarp B: Arne Ekbom, Lots Hofbau-
er, Bengt Andersson, Leif Svemson, Jan
Lindroth, Stefan Ekman, D.O Sand6n,
Lennart Eckerlid, Urban Andersson,
Bengt Hermansson, Ulf Karl6n, Tomas
Rehn. Kenneth Wetterström, Börje Gus-
tavsson. Samling 9. 15 Tångavallen.

Kinnarps - SlutarP. Vägförening
har årsmöte på torsdag i Lokal Frö-
kind.

GAMMALDANS
i Lokal Frökind
fredagen den 15 mars kl. 20.30
OBS! dagen

Musik: ZAM HULTINS
Inträde 12: - kr. Ingen förbeställning av biljetter.
Servering. Medlemskontroll. Välkomna!

Frökinds GDV

Slutarps Kvarn
BROR JOHANSSON. Tel. 331 03

ALLT FöR LANTBRUKET I

fodermedel, utsäden, gödning, fröer.

RENSNING och FöRMALNING
av spannmål m. m.



Skydd av vatt€ntäkt AI9'74'
Länsstvrelsen har med stöd av

vattenlagen faststiiLllt skyddsområ-
I de, bestående av fyra brunnsområ-
I den samt en dem gemensamt omgt-
I vande skyddszon för grundvatten-
I takt på fastigheterna Fastarp Mil-
I lomeården l: 5, Hassla Väsrergår-
I der"z: 2i och 2:64 samt Kinneved
I Kyrkegården 1:23 inom Slu-

I tarp-Kinnarps samhäller..

Vägförenings-årsmöte zl I g-Vq-
Kinnarp-Slutarps Vägförening

håiler i kväll ordinarie årsstämma i
Lokal Frökind, varvid bl.a. en del
information kommer att lämnas till
medlernmarna. Det är av vikt att så
många som möjligt, samlas.

Skytte
591 - 584

567-555
556-562
33r-558

0- 584

Axvall5 9 9 0 0 5.272 18

Axvall4 I 8 0 I 5.255 16

Mellbyl 9 6 0 3 5.l?g 12

Skara2 I 5 0 4 5.151 10

Mullsjö2 I 5 0 4 4.996 10

Skara3 9 5 0 4 4.992 10

Kinneved2 I 4 0 5 5.018 8
Hangelösa2 I2 0 J 4.940 4

Fägre-M.3 910 8 4.438 2

Fäere-M.4 I0 0 9 3.093 0

o
JUNIOREI div. 3

Axvall 5-Axvall 4
Skara 3-Hangel. 2

Kinneved 2-Mullsjö 2
Fägre-M. 3-Mellby 2
Fägre-M. 4*Skara 2

Div. 3 Seniorer
Axvall Z-Hangel. 3
Mellby-Falk. 4
M.C. l-M.C. 2
M.C. 3-Kinneved
Fägre-Moh.-Tibro 3

Falk. 4

Tibro 3

Kinneved
Mellby
Axvall 2

M.C. 2

Hangel. 3
M.C, 3

Fägre-Moh.

Yt

980
971
I7.1
950
950
940
940
920
920
900

467-437
466 -488
369 -473
444-484
418- 469

4.368 16

4.325 15

4.21r t5
4.118 10

3.993 10

4.035 8
4.003 8
3.812 4
3.615 4
3.132. 0

RENAULT
LoRDAG 10.00- 16.00. SöNDAG 13.00- 17'00

SE och PROVKUR 74:or urvårr

BREDA RENAULTPROGRAM

Ni kommer att uppleva ett be'
kvämare sätt att köra bil. Vi biu-
der på kaffe och läsk.
till barnelr.
Välkommen till två

Ballonger

trevliga RENAULTDAGAR 23-24

PSt Låga moms:;l"u "r" RENAULT

AB BIL & MOTOR
SLUTARP

tQle-+.t.
l'olkabo slog Slrrtarp. 6-0

Slutarp råkade ut för ett stornederlau i
lördagsmatchen rrrot Folkabo. Matchen
spelades pä träningsplanen i Kinnarp,
där Folkabo efter 2 0 i paus gick upp till
6--0 innan slutsignalen gick.

Det klaffade dåligt i Slutarpselvan, där
försvaret släppte till vål mycket ibland.
Kedjan hade stora svårigheter att åstad-
komma något mot det stabila Folkabo-
försvaret. Dessutom fick Sluranp spera
med tio man stiirre delen av andra halv-
lek då laget fick en man utvisad.

Folkabo gjorde ett gediget intryck och
förvaltade sina chanser mycket vä1. Mål-
skyttar i matchen blev B. Fogerlberg 2,
G. Äsberg 2 samt K. Sand6n och R. Jo-
hansson ett vardera. lallf.?rt:

Gesirn

det var denne, som råddade sitt lag

SLUTARPS
Samhällsförening
kallar alla inom samhället bo-
ende till årsstämma måndagen
den 25 dennes kl. 19.30.

Lokal: Stiftelsens samlingssal.
Kom och tala om vad Ni önskar

fotbollsspelare
ogar samman(,)

I kväll samlas Kinnarps och Slu-
tarps fotbollsspelare efter tränings-
pass - 19.30 - iKinnarpsklubbstu-
ga på Kinnemo. Dit kommer Eric
Fredriksson, allsvensk fotbollsdo-
mare och dessutom FlFA-domare,
för att prata regler. Det bör bli en
vårdefull repetition kring det vikti-
gasle i regelboken. Eric inleder vå-
rens domarskap med matchen

Centerorg.
I Frökind och Redvägs-delen
sammanträder i Lokai Frökind
fredagen den 29/3 kl. 19.30.
Förhandlingar. KaIfe. Under-
hållning av "Maximalerna,,.
Kommunal information.
Vålkomnal
Styrelsen.

gav förlust
I(innarpsslarv efter paus

köpingsmål som följd.
Vid ett tillfälle lät Kinnarps mål- från förlust.

vakt en motståndare stå helt fri och Kinnarps mål gjordes av Thomas
nicka måI, och vid de båda andra Westerberg och Benny Carlqvist.
tillfällena var backar uppe i anfaller

I{innarps och Sluturps
|nlg-va.

* i kudll!
Halmstads BK-Brynäs på påskaf-
ton det är ett nykomlingarnas mö-
te i Allsvenskan.

Nytt allsvenskt uppdrag har Ti-
daholmsdomaren den 5 maj då hart
skipar rättvisa mellan Malmö FF
och Norrköping. Han. sticker emel-
lan med div Il-mötet Orgryte-Väst-
ra Frölunda den 28 april.

mot Lidköpirg
,. Kinnarp.mötte I helge4 Lidköping 'o"1., drog sig inle snabbt nog;tipbaka
hemma, och trots en betryggande vid motståndarnas kontrinqar.
2 - 0Jedning i halvtid blev det förlust Kinnarp hatle sina bäsl;i mittfäl-
förhemmalagetmed2-3. tarna Benny Carlqvist och Tony

Kinnarp spelade hela tiden bra, Persson samt i anfallarna Gtista Eek
hade spelövertag i båda halvlekar- och Thomas Westerberg.
na, men i den andra slarvade för- Lidköping hade en väldigt bra
svararna vid tre tillfällen med Lid- målvakt i Iigemar ,A.ndersso-n, och



Eric Fred,riksson tolkad,e regler ':k
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På träff i Kinnarp: Gösta Ek, Eric Fredriksson och Bengt Hermansson'

Kinnarps och Slutarps fotbolls- inbjudits allsvenske fotbollsdoma- ledare eigrde .en resa i reglernas

.p"rr"" r!-råJes i tisd^ags kväll i ren o"i" r"ui"it.r.;,'T-J"h.i;, 9l:lgd' ?et blev en bra genomkö-

klubbstugan på Kinnemo. Dit hade som tillsamma""- ÅuJ 'tp"iå"" 1"6 rare för alla närvarande'

z?fu-A-

Kinneveds CKF
hade på tisdagskvällen ett välbesökt
möte på Kinnarps pensionat. Till
denna sammankomst hade även
centeravd. inbjudits. Mötet inleddes
med förhandlingar varvid bl a be-
slutades anordna en naturstig, En
kommitt6 valdes och best{r av Anna
Lindberg, Signhild Äkerblom.
Astrid Pettersson och Maj-Britt Jo'
hansson.

Efter kaffepaus underhöll
Maj-Britt och Bror Johansson med
dotter Anneli sapt Astrid Petters-
son med dotter Äsa med sång och
musik. Ett uppskattat programins-
lag.

Därefter följde en intressant och
lärorik föreläsning av trädgårds
mästare Anders Gustavsson Var-

tofta. Han delade med sig av sitt
kunnande och långa erfarenhet av
hur buskar och träd i våra trädgår-
dar skall skötas. Han svarade även
på frågor. Sist på programmet stod
blomskottsauktion. Maj-Britt Jo-
hansson var utropare och det giorde
hon med bravur och kläm. Sixten
Lindberg framförde till sist centet
avd. tack för en trivsam kväll.

I7.. n..
v agrorentngarna
och rättvisan
i nya,,kommunen
Kinnarp-Slutarps. vägförening

tvingades på t dagskvållen ta be-
slut om utdebitering för lg74 för att
klara av amorteringar på förening-
ens iån gållande asfaltering av gator
och vägar i Kinnarp och Slutarp.
Stämman antog styrelsens förslag
om utdebitering med en krona per
andel för år 1974.

Det märkliga har därmed hänt att
delkommunerna inom den nva
kommunen inte behandlas lika. DLt
åir nämligen så att merparten av
vägföreningarna inom nya kommu-
nen har fått full täckning för sina
kostnader, inklusive kosåader för
amorteringar av låneskulder. i sina
tidigare kommuner.
, Kinnarp -Slutarps vägförening
har tillskrivit kommunstyr-else.r ori
förfaringssättet. Det skedde vid etr
sammanträde- med Vartoftas. Kåt-
tilstorps och Äsarps vägföreningar,
som också är åsidosatta. Det är bara
<ier att Kinnarp-Slutarp på gruno av
sina asfalteringsåtaganden ligger i
topp beträffande skulderna.

I den skrivelse som inlåmnades
till kommunen den 29 februari, på- ,
pekar vägföreningarna att det är-ett I

rättvisekrav att kommunen åtar sig
kostnaderna av låneskulderna ocfi
hänvisar bl.a. till att övriga vägföre-
ningar i kommunen därvidlag fått
full täckning. .

Som jag ser det är det ett ofrån-
komligt krav att väglöreningarna
inom nya kommunen får samma
behandling. Det måste vara fel att
enskilda fastighetsägare lastas våg-
föreningskostnader när nu skattJn
skjuter i höjden och skall komma i
samma nivå i hela kommunen.- pea lii 1kr1yelry3 -fiån VedQre:
ningarna bör prioriteras och inie
hamna i någon byrålåda föi vidare
utredning. Den måste snabbt be-
handlas och beslut ges de berörda
vägföreningarna före halvårsskiftet.

An mer förvånad blir man när
man får besked om att i Torbjörn-
torp och Gudhem sköter kommunen
helt och hållet belysningsdelen.
Stämman i Kinnarp beslöt att sna-
rast ta kontakt med övriga belys-
ningsföreningar i kommunen och

SLUTARP
Slutarps kyrkliga syförening
anordnar försäljning av hand-
arbeten och skänkta varor tis-
dagen den 26 mars 1974 kl.
18.00 i Missionshuset.
Kort andaktsstund av kyrko-
herde Hagnerud. Kaf-
feservering, lotterier. Paket
mottages tacksamt till ett vär-
de av minst 4: -.
Alla hjärtligt välkomna.

I(innarp - Slutarps vägförening
tvingas till utdebitering
ftir att klara amortering

Kinnarp--Slutarps vägförening
var på torsdagskvällen samlad till
ett välbesökt årsmöte i Lokal Frö-
kind. Stämman leddes av Sten Ahl-
ovist. som med van hand klubbade
iäenom ärendena. I samband med
styrelsens förslag om utdebitering
för.1974 följde en längre stunds dis-
kussion. men mötet enades om att
gå på styrelsens linje. Därför blir det
en utdebitering till fastighetsägarna
med en krona per andel under 1974.

Vägföreningen skall .den 30 juni
amoriera 16.500 kronor, som alltså
faller på fåstighetsägarna. Styrelse-
ordf. redogjorde för det.möte sorn
hållitg med Vartoftas, Kättilstorps
och Äsarps vägföreningar, där man
enades om en skrivelse till kommu-
nen dels om bidragsförskott dels om
ett åtagande från kommunens sida
av låneskulderna.

I samband med beslutet om utde-
bitering antecknades till protokollet
att därest kommunen åtar sig amor-
teringarna inom kort, kommer ut-
debiterat belopp att återbetalas till
fastighetsägarna,

Övriga vägföreningar har fått full
täckning för sina kostnader, inkl'
kostnader för amorteringar av lå'
neskulder, i sina tidigare kommu-
ner. Det är alltså de nåmnda fören-
ingarna som inte behandlats likvår-
dict.

På förslag från Elof Rehn beslu-
tade stämman att styrelsen skail ta
kontakt med belysningsföreningar-
na inom kommunen så att de får
samma ställning som i Gudhem och
Torbjörntorp, där kommunen svq-
rar för den delen.

En skrivelse skall ingå till länssty-
relsen, där föreningen skall anmoda
vägmyndigheten till översyn av
Vårkumlavägarna. Det gäller bl.a.
flyttning av r hastighetsbegräns-
ningsskyltar i Slutarp.

- På- itägef i Slutarp -händer
snart en olycka, menade dn,fastig-
hetsägare.

Styrelsen fick i uPPdrag att åt-
gärda de höga häckarna som inom
tätorterna skymmer sikten för väg-
trafikanter och utgör en fara för
dem som bor och vistas i de höga
häckarnas närhet.

Om vägmyndigheterna håller sina
tidigare löften om tidpunkten för an-
läggande av gångbanor genom tä-r

oiGr.ra skall detta ske redan i år.
Från början hette det att de skulle
färdigställas 19?5, men nu har de
eetts förtur med tanke På att mer
medel ställts till förfogande.

Detta var de centrala frågorna
som behandlades'

Beträffande valen förelåg avsä-
gelse från kassören lnge Eckerlid'
och ordf. Bo Johansson. Mötet väd-
jade till de två att stå kvar och små-
ningom kunde Sten Ahlqvist klubba
igenom en ny mandatperiod för de
två jämte Göte Grahn. Kvar i styrel-
sen år Evert Sanden och Arne An-
dersson. Suppleanterna Håkan Sil-
r.ander och Sven-Olof Johansson
omvaldes. Arne och Erik Perssori
omvaldes som revisorer och likaså
kvarstår valberedningen Bengt
Samuglsson.och N ils Johansson.

rRöt{lNI)
Revideratl stadsplan

Byggnadsnämnden i Falköpings
kommun har antagit ett reviderat
stadsplaneförslag för Fastarp Hule-
gården 2:3 i Slutarp. Efter klagomål
från intillboende mot plancrat
mindre grönområde - eåneväe *
har planin ändrats i enJigli;t äär-med. ult-rtt,
Slutarps samhållsförening
håller sitt årsmöte på måndag i stif-
telsens lokal i Slutarp.

gemensamt agera.
BÅSSE



Beg. bra bilar
Renault 16 TS
blå, 5.000 mil

Ranault 16 TL
blå, 3.800 mil

Renault 16

blå, 6.000 mil

Renault 16 j

blå, 8.300 mil

Renaull l6
blå, 10.500 mil

Renault 5

blå, 1.100 mil

Renault 6
vit, 2.600 mil

Renault Caravelle
grön, 9.400 mil

GLöM

Volvo PV
brun

EJ VISNINGEN LöRDAG OCH SöNDAG
Se utförligare annons torsdag.

1971

1972

1971

1969

Renault 4
grön, 3.800 mil

Renault 4
vit, 3.600 mii

Renault 4

b1å

Saab 96 V4

vit, 6,000 mil
1968 peugeot 204 Combi

blå, 8. ?00 mil
1973 Ford Cortina GT

röd
1972 Opel Rekord

brun, 8.000 mil

Ar(Tlv Sr(YTTESÄSONG ifr.
AVSLUTAD I I(IN}ftrVED

Klubbmästarna Clae's Äkesson och Marie gimonsson har fått sina priser
av K G Ahl.

1969

1962-63

1967

Kinneveds Sky.ttelörening höll på
fredagen avslutning och prisutdei-
ning för den gångna luflger'ärssä-
songenJ en säsong som varit mycket
aktiv med 55 sammankomster och
med ett 20-tal skyttar vid varje
skiutning.

Klubbmästerskapet gick av sta
peln den 11/3 rned följande lesultat.

Seniorer: 1:a och klubbmästare
Claes Akesson 163 p: 2r Hans Cen-
terstig 159; 3i Gunde Johansson 155;
4t Göran Silvander 148; 4) Crister
Johansson 148.

Juniorer 26 dcltagare: 1: a och
klubbmästare Marie Simonsson 145
p: 2i Torbjörn Äkesson 143; 2t Svan-
te Wilgotson 143: 3r Dan Simousson
139; 4i Anette Arvidsson 138; 5i
Tomrny Berglund 136.

Luftgevårsmärket med skjutståll-
ning stående utan stöd erövrades av
fölande:

Guld: Hans Centerstig Gunde Jo-
h:rnsqon.

Silver: Claes Akesson, Karl-Gus-
taf Ahl.

Brons: Göran Silvander, Crister
Johansson.

Juniorskyttemärket. Silver: Laila
Hofbäuer, Annika Johansson, Bo
Johansson, Lennart Blom, Kent Ek,
Per Kjellander, Bo'Andersson och
Tommy Freddksson.

Brons: Annika Johansson, Cle-
mens Ho{bauer, Jan-Olof Ör,ergård,
Lennart Blom, Urban Westerberg,
Per-Ola Westerberg, Marie Center-
stig, Ulla-Lena Gunnarsson. Annet-
te Torstensson, Annelie Johansson,
Roger Torstensson, Crister Lars-
son, Sonja Äkesson, Alf Andersson
och Håkan Andersson.

Luftgevärsmärket med skjutställ-
ning sittande eller liggande med
remslöd. Silr er: Claes Akesson.
Benny Brodd, Dan Simonsson,
Gunde Johansson och K-G Ahl.

Brons: Benny Brodd. Dan Si-
monsson, Svante Wilgotsson. Marie
Simonsson. K-G Ahl, Claes Äkes'
son, Susanne Äkesson, Crister Jo-
hansson, Göran Silvander och Gun-
de Johansson.

Vidare utdelades ett stort åntal
skänkta priser till skyttarna i en tär'-
ling där de l0 bästa serierna på hela
säsongen räknades.

Seniorer: 1t Hans Centerstig, 2t
Gunde Johansson. 3) Claes Akes-
son, 4r K-G Ahl, 5r Göte Lindgren.

Juniorer: 1) Tomny Berglund, 2t
Torbjörn Äkesson, 3i Lennarl
Blom, 4t Marie Simonsson, 5t Dan
Simonsson, 6t Svante Wilgotsson, 7t
Kent Ek, 8) Bo Johansson, 9i Anni-
ka Johansson. 10) Bo Andersson.

Slutarp-StenstorP O-2
För andra gången i följd fick Slutarp

lämna planen utan att ha giort något mål'
Iiirdagens match mot Stenstorp blev
dock ett fall lramåt om man ser till iroat-
sen mot Folkabo i förra veckoskiftet'
Försvaret verkade nu betydligt stabilare
åven om det slarvades något när Sten-

storp gjorde sitt-föNla n1ål. På rnittlåltet
giorde Kjell Karlstedt bra ifrån sig och i
fyrbackslinjen kan Thomas Rehn ges ett
gott betyg. I anfallet var det väl ingen
som lyckades helt men det skapades en

del chanser som med tur kunde givit mål'
Stenstorpselvan gjorde ett gott intryck

och kommer säkert att klara sig bra i

femman. Allra bäst var Kenneth Olsson

och Rolf Johansson- Stenstorps mål gjor-

des av Jan Örkvist och Kenneth Olson'
Bra domare var Lennart Quick.

zclt'T4'

Skjutvarning
Skjutning med skarp ammuni-
tion äger rum söndagen den
3rl3 r974 ki. 08.00- 16.00.

Farligt område: I norr RiPlång-

en rriot Risa i öster Hallsängs-

kanalen, Söder RiPlången mot
Brismene, väster Lidan, i Kin-
neved och Jäla socknar. Hu-
vudsaklig skjutriktning
Syd-sydvästlig.
Främmande skyttar välkomna.
Kinneveds skytteförening.

Kinneved
Pensionärssamling, i Lokal
Frökind fredag d. 29/3 kl. i4.
"Israel i ord och biid"
Välkommen!
Kinneveds försam!ing

AB Bil & Motor
SLUTARP

Telefon 0515/333 30

Kinnarp hade tlålig dug 2'k;7'4'

IFI( Skövde vann med 5-2
Kinnarp hade inte mycket att

hämta mot sin förra seriekollega
IFK Skövde. när.lagen möttes i 1ör-
dags. Med 5--2 segrade gästerna
efter att ha haft ledningen med 2-0 i
halvtid.

Segern var rättvis, eftersom
Skövde var det bättre laget, men
den var något mål för stor. IFK
Skövde fick nära nog full utdelning
på sina chanser, medan Kinnarp
hade en dålig dag, en dag då det
mesta missades.

Så brändes t.ex. en straff, och

Tomas Westerberg var igenom och
ensam med målvakten vid tre tillfäl-
len utan att göra måI.

- Det verkar, som om vi är'inne i

en lågperiod just nu, såger lagleda-
ren Marthel Johansson i en kom-
mentar. Skönt i alla fall att den
kommer nu och inte i serien.

I Kinnarp kan .ingen spelare
framhållas före den andre. Två av
de ordinarie fattades, och man Pro-
var sig fram i spelarmaterialet.

Målen gjordes av Tomas Wester-
berg och Tony Persson.



Glimtar från frökind,
Jag städade bort lite av vln-

tern håromeftermiddagen. Tog
kratta och skräpkorg och vand-
rade ut i trädgården. Det var vår
i luften. Stötte samman med
granne Lennart som kom sve-
pandc på sin cykel.

- Du är alldeles fcir tidigt ute
med vårbruket. Nu lurar du ut
oss allihop. . .

Må vara hur som helst med
det. Det var i alla fall skön vår i
luften och att kratta och dona i
trädgården kan vara en viss
kompensation för sparsamt del-
tagande i mbtionskampanjen
TEKLA.

*
r^- L^*- ^n tur tillrd5 rrdrur

kommunens sopiipp. I)är var
mycket skräp, men mitt fick
plats ändå. Några småttingar
jobbade febrilt i ena ändan av
tippen. De hade hittat några
vrakade gamla cyklar och av fle-
ra gamla cyklar skulle förmodli-

!..iglc'n småningom bli en hel och

,....fin. Det såg ut att vara deras
' framtidsdröm.

*
Genom åren harjag varit lyck-

ligt lottad. Min kära hustru har
hela tiden stått vid min sida. Det
har blivit tre barn, god och nä-
rande mat, men förvärvslivet
har nu drabbat henne. En mars-
dag ställdes jag inför faktun.
Hon fick chansen att återgå till
den syssla sorn gav henne näring
innan hon blev mor till tre vilda
ungar och nraka till en liten satt
man,

*
Eftersom jag år nattuggla på

jobbet, är jag nu nästan uppe
med tuppen här hemma. Min-
stingen i familien kråvar att far
år rolig och lagar bra mat innan
han - "minstingen alltså" -

' skall till "lekis". Vi beståmde oss
för makaroner första självstän-
dighets-dagen. De fanns i skå-
pet.

Makaroner sväller rent för-
bluiTande egentligen. Vi åt två
tallrikar var. De var rågade.
Ändå syntes det som om maka-
ronfatet var orört. Meddelade
eftermiddagens barnpass att
makaronerna stod klara i kylen

bara att värrna. Det blev eller
vad jag hört värmdå makaroner,
och senare även stekta makarc-
ner och frågan är om de inte
också räckte till makaronpud-
dino

Mat och matlagning är för mej
något angenämt, men när man
verkligen vill göra det bästa av
situationen misslyckas det. Ta
Au bara detta med mannagryns-
gröt. Det är bara att läsa på pa-
ketet och sedan servera en tillta-
lande anrättning med kanel på.
Men vispen var försvunnen och
en träsked kan tyckas vara ett
bra alternativ, men så icke.

Det blev nästan klister. Ola
och jag tittade på varandra och
konstaterade gemensamt att
sånt äter man ju bara inte. Våra
småfågiar iyblade... I stället
vankades det stekta ägg och he-
derlig limpsmörgås.

*
Jag är en hejarepå stekta ägg.

Jag är också bra på potatisbullar
och småningom hoppas jag infria
alla de högt stållda förväntning-
ar som gjorts på mej beträffande
matlagningen. Jag åmnar inte
sticka huvudet i busken, även
om jag vet att jag är..4ålkomrp€,8..
att "matfria'' nå fleia ställen.
Mor och 

"ua.måt 
tffic-q,SB$*

- Jag talar nu om Ula och meJ
eftersom jag har det passet då
han är hemmabarn - och det är
naturligtvis jätteskönt.

*
Nu mina vånner kallar väl-

lingklockan för aftonens sena
kvällsmåI. Mor är hemma och
svarar för hushållningen. Hon
vill att jag skall komma rnnan
maten kallnar. Men det är
mycket som lockar. Länsvägen
som passerar förbi har den se-
naste halvtimmen varit block-
erad av mer eller mindre ilskna
bilister. Tågbommarna har
vandrat som en jojo och ingen
har vågat fara över rälsen. Efter
att ha sett lampans röda sken
en god stund och konstaterat att
inga tåg passerar så här dags,
lattade jag telefonen och slog
"SJ gamle vän lever du än. . ."

Jag fick vänligt svar.
- Vi kommer och kollar. När

jag lagi på luren ringde en god
vän. Han hade också sett röda
lampans sken och visste vad det
handlade om.

- Nu år det relåfel igen. Det
är alldeles för automatiserat nu-
förtiden. Det var bättre förr.

*
Oavsett om det var bättrp förr,

vill jag kort meddela att våren
troligen kommit för att stanna.
Myror, flugor och fiolårsgetingar
besvärar rnej och nere vid Sjö-
holms dass - reningsverket allt-
så - hörs tranflockarna ivrigt
trumpetande.

Vår på er gott folk!

BÅSSE

Slutarps samhällsförening har
haft årsmöte. Förhandlingarna
leddes av Allan Ahlqvist, sorn
nästan geuomgående kunde
klubba omval på posterna.
Evert Sandån, Bengt Samuels-
son och Sven-Olof Johansson
omvaldes i styrelsen på en tid av
två år. Kvarstående är Sten Ahl-
qvist och Elof Rehn. Supplean-
ten Lennart Karlån omvaldes
och kvarstår gör Eino lllikkola
och Mats Åndersson. Gunnar
Clausson nyraldes som rerisor
och kvar står Gustav Gustar sson.

Det rar den -12:a årsstäman
med Samhållsföreningen och
den inleddes med parentation
över bortgångne Valter Dahl6n,
som var en av grundarna,

Mötet beslutade att ineå till
kommunen med en begäran om
driftsanslag för 1975'med err
minirnibelopp av 5.0O0 kronor.
Beslut fattades också om att till-
skriva kommunen avgående
park- or.h grönområdena räsler
om järnvägen och vid trarnstu-
gan. Lämpliga åtgårder bör vid-
tagas då båda platserna är farli-
ga för lekan<le barn.

llötet orienterades också om
att två större och fem ntindre
anslagstavlor skall såttas upp på

centrala platser inom tätorten,
lledel har tidigare anslagits
från Frökinds kommun för
iordningsstållande av området
vid skogsdungen intill renings-
verket och vid telefonkiosken
på Affiirsgatan; Arbetena kom-
rner att pågå i vår.

Liksom tidigare skall en
loppmarknatl anordnas gemen-
samt med Slutarps idrotrsföre-
ning.

Mölet avslrrtades metl kaffe-
servt'r'itrg och bingospel.

Pensionärssamling i Lokal Frö-
kind

tde,*t,

I(ra,rr p& rfi,rs.sf ömmn: .

.Barnfarliga områden
måste åtgårclas ! 'rtYtn'

)i

Kinneveds pastorats församlings-
delegerade
har håilit sammanträde i Lokal
Frökind. Räkenskaperna för pasto-
rats kassor samt revisorernas berät-
telse för år 1973 behandlades. I en-
lighet med revisorernas förslag be-
viljades kassören och pastoratskyr-
korådet ansvarsfrihet.

Prästlönekassan balanserade oå
551.698 kr med en behållnine med
fonder 352.363 kr.

Pastoratskassan balanserade nå
118.048 kr, med en behållning av
70.238 kr.

Meddelades att lån på Prästbolet
1:l Kinne-zed och Stommen Bris-
nrene slutbetalts.

Beslöts i enlighet med pastorats
kyrkorådet förslag att i Kinneveds

Präsigård insätta tre klädskåp.
F'öredrogs stiftsnämndens iörslag

att momsregistrera jordbruksar-
rendena å pastoratet gårdar från år
1974. Samtliga arrendalorer är un-
derrättade, momsregistreringen är
friviilig under nuvarande arrende-
period. Efter en ingående diskus.
sion bordlades frågan.

Beslöts att höja brandförsä-
kringsbeloppen för alla pastoråtets
ekomomibyggnader med 100 proc.

I morgon, fredag, visar kyrko-
herde Hagnerud bilder från en resa
i Israel och berättar i anslutnins
dänill onr det heliga lander. Som
vanligt blir det ia|'edningsvis kaffe-
samkväm. Samlihgen avslutas lned
en kort passionsandakt.

$LUTARPS

sK0
Falköplngsvägen

slutarp, tel. 0515/335 98

Söndagsöppet
i morgon
kl, 13;17

SKOR FöR HELA
FAMILJEN

Välkornmen att se och prova!

öPPET:
Månd. *lred.

10*12.30, t3.30-18
Lördagar 10*13

1 ? 
': " r,;'.rr?,r,i

,,Pärsonäl i,;,,;;"t:: L t,rr.i

sökes tili ytbehandlingsavdelning

KINNARPS KONTORSMOBLER
tel. 0515/333 70 efter{råga Berndt Bertilsson
(boet.tel.'0515/334 35).

GDlf
fRöXIND

GAMMALDANS
i Lokal Frökind
lördagen den 30 mars kl. 20.30

Musik: LARMS
Servering. Medlemskontroll.
Inträde 12:- kr. Inget förköp. Välkomna!

Frökinds GDV



NU HAR KII{NARPS
LAGER FURSilLJNI}IG

SöNDAGSöPPET
siindagen clen 3l rnars kl, 13.00- 17,00

Våt'ens nvheter inkomnrit.
Alt'till affär'en mecl liigre priser,

Si lfverstra nds Herrlrisering
Kinnarp

öppnar n.rårtdag l/4 OBS ånch'ade tider
Måndag, tisdag, torselag, fredag

kt. 13.00- 18.00

trnsdagar ståingt,
lördagar kl. 8.00- 12.00

Tel. 334 55

fgö11;pp yi*, g

zlq-?+t.

5lu torpr kyrkllgs ryförenlng
hade itisdass missionsauktion i Mie-
sionEhuset i Slutarp, Sten Ahlqvist
var ropare eich resultatet blev syn-
nerligen gott, 5.368 kr iick man in
oeh det Ar 456 kr mer ån i fjol.

Slutarp B-Stenstorp n f-n. Måtgöra-
re ftir Stemtorp var: Per Hoffman 2 och

Jan Brunstedt och Mats Briseby var sitt'
zh-Trr.

Srorueger för Vartoftr a/rt-*,,
; På tråningsplanen i Kinnup möttes påt lördagsftirmiddagen.Slutarp och Vartoftaj vanid de senare vam med 5-2.i FT-sporten har varit i kontakt med Slu-

tarps lagledare Mats Andersson ftir. att få
dennes synpunkter på uppgdrelsen. Han
$Ee-r, - jag tyckte att vi sF€lade mycket
bra liire pausen då vi höll siffrorna 2-2.

Vi. tog ledningen med l-0 på en fris-
park av Jan Andersson. Det blev sedan
l*1, men vi giotde stållningen till 2-l
med mål av Peter Jansson. Lite slaru i
ftirsvaret med bakåtbollar gav Vartofta
chansen tiU 2-2 löre pausvilan,

Samma historia upprepades i börjm av
mdra perioden och så blev det S-l vilket
sedan fölides av 4*2 och 5-2.

Vi sackade efter lite i txirjan av andra
halvleken och giorde en del byten. Det
kan väl inte delas ut några högre betyg
efter denna match men Peter Jansson
biir ges ett plus.

- Vi hoppas att få spela de återstå-
ende tråningsmatchema på gräs, det ger
lite mer, slutar Mats Anderson som
också såger att Vartoftaelvan giorde ett
blekt intryck öre pausen men kom starkt
i.slutet av mtrtehen.

Vsrtoftås mål glordes av Bo Törneling
3, Conny Johansson och Jan Johansson.
Båst i laget vu innerbackarna J C Öst-
mm, och Giiran Allansson samt Kemeth
'Milton och Conny ilohmpsotr. GESON

FRöKIND Eq1-rrr.
Kinnarp - Slutarps Missionshus

En serie möten för pojkar och
flickor inledes på onsdag i Kinnarps
missionshus. Det blir växelvis sam-
ling i Slutarps Missionshus. Pas-
tor Aleot Karlsson. som för närva-
rande-har tjänst i Gtitebbrg, men
som tidigare arbetat i Kinnarp,
kommer att medverka. Bilskjutsar
ordnas mellan de båda missionshu-
sen. Serien avslutas med gemensam
familjegudstjänst i Slutarps missions-
hus på söndag'Pf onsdag kväll hålles offentligt
möte i Kinnarps Missionshus, då
Algot Karlsson predikar.

I den andra halvleken kom emel-
lertid Kinnarpsspelet frnt igång, och
laget var knappt men kiart överläg-
set'sina väidär'båd€ ifråga ortl'3påI"
och'måichanserr'--. , r'i:.1' " '

'l :17:ö ri.ifhuten 3riäppade Tqmä"
Westerberg upp en stickare, avan-
cerade och slog in bollen som gav
Kinnarp segern.

Båst i Kinnarp var målvakte:r
Tommy Pettersson, Tomas Johans-
son och Kenneth Malmkvist.

I BJagsmatchen, som spelades på
Kinnarps gtusplan, fick emellertid
Skultorp en blodig revansch. 12-l
vann gästerna med, sedan Kinnarp
spelat dålig fotboll.

Missade
chanser ztq'tt'I^

i Kinnarp
Kinnarps IF:s fotbollsspelare vi-

sade i går kväll upp en provkarta i
konsten att inte göra måI. Otaliga
målchanser sumpades * och det
blev stryk med 2-0 mot nykomling-
arna i div IV. Asoereds IF. Målen
glordes före paui. Mitifältet Tony
Persson, Thomas Johansson och
Benny Carlqvist var något bättre än
övriga i ett jämnt KIFJag.

FABRIKSFURSfiLJNING
Ett parti lagerskadade fanerade spånskivor, tjocklek 22 mm,

utförsäljes ll4-214.
Pris från kr 20.00

Kinnarps kontorsmöbler
. Kinnarp, tel. 0515/333 70

FORSALJNING
av slöjdalster och paket i LOKAL FRöKIND fred. den 5 april
kl. 19.00. Lotterier, servering. Sång och musik av gitarrgrup-
perna KU-kvartetten m.fl. Gåvor mottages tacksamtl Alla
välkomna!
Måndag kl. 17.30 samlas gitarrgrupperna i LF.
19.00 Kyrkans Ungdom, hobby. Serv.

Kyrkans mlnlor-iunlor-ungdom i Kinneveds past.

KINNARP - SLUTARP 
.,Å',

MöTEN FöR POJKAR OCH FLICKOR.
PASTOR ALGOT KARLSSON BERÄTTAR!

Onsd. i Kinnarps Missionshus
Tu.s,l 17 30 i Slutarps Missionshus
Fred. i Kinnarps Missionshtts
Liird. 16.00 i Slutarps Mrssionshus

Bilskjurtsar ordnas rnellan missionshrrsen.

Onsd. 19.30 Olfentligt nröte i Kinnarps Missionstrus,
Algot Karlsson, Ryclberg.

Kinnarpsdebut på gräs
gav vinst mot Skultorp

På en utmärkt gräsplan i Skultorp
möttes de båda division-IVlaeeir
Skultorp och Kinnarp, och efter"en
jämn förstå halVlek med visst hem-

-nrattr1crtagiund€de ttrsta eO mifiu-
' terna kom.Kinnarp igårtg och vann
matchen med 1-0.

Kinnarp började som sagt tämli-
gen svagt. Laget hade tränat två
dagar i sträck för att så spela en
match den tredje, och var ailiså nå-
got stelt. Ytterliga_re en orsak till att
Ätnnarp hade svårt Iör att komma
igång var att det var den första
matchen som laget spelat på gräs
oenna sasong.

Vana
hemsömmerskor

erhåller anstäilning omg.

AB Chic
Tel. 331 33.



lrnörlno s
istudie- och kursuerksamheten "t:

Ledare är Sven Andersson, Kin-
narp.

Inge Eckerlid och Håkan Silvan-
der tyckte att man skulle förflvtta
studiekvällen till annan ort så de in-
bjöd till hemlig resa. Man hade sina
gissningar när resan började och
qär man tog av stora vägen
Äsarp-Vartofta mot Fagerås, för-
stod de flesta att den av Äsarps
Fornminnesörening upprustade
"Fageråsastugan" var målet.

Kan ni tänka er något mera triv-
samt än att komma från bilen och
mörkret in till en av brasa och ljus
upplyst stuga?.

Vi välkomnades av ordföranden i
fornminnesföreningen Bengt
Fransson och stugans värd Valter
Tärning. Stämningen var på topp
med en gång. Det skall erkännas att
vi var lite avundsiuka på Asarps'
borna som lyckats göra i ordning
denna gamla vackra 6yggnad. Den
har blivit en träffplats, där olika
sammanslutningar och enskilda kan
komma samman i gammal miljö.

Ordf. redogjorde för stugafS re-
novering och för allt arbete som
nedlagts. 3.300 timmar av bara fack-
folk var siffror som imponerade. Allt
utan ersättqing*Iäub,inget kom-
munalt bidrag! Sedan vi tagit del av
och fått upplysning om olika garnla
prylars användning, var det dags att
ilricka kaffe. Det var fruarna i
kommitten som bakat och ordnat
kaffet.

Ordf. Bengt Fransson gav sedan
en återblick på olika kulturepoker i
bygden under svunnen tid. På ett
trevligt och humoristiskt sätt tog han
oss med - vi satt faktiskt som snälla
skolbarn och lyssnade.

Som avslutning tackade Sten
Ahlqvist för att vi fått komma till
"Fageråsastugan". Han erinrade
om den känsla av gemenskap och
samhörighet som varit rådande i
gången tid och som vi även denna
kvåll kåint av.

Sgm.gtt synligt tack överlämnq-
des blommor till ordf Bengt Frans-
son och värden Valter Tärning,

Kommitten, som ordnat resan,'
tackades och fruarna i köket Gun-
vor och Margareta fick blommor.

Slutarpa Idrotteförening
har inför den kommande seriepre-
miären kallat till operation "vår-
städning" av idrottsplatsen. På fre-
dagkväll har man tänkt att med-
lemmar och intresserade.ställer upp
och hiälner till med olika saker för

, att snygga upp på och omliring id-
rottsplatsen.

- 

+; 
^r.

Filtskjutning i Kinnarp 
qtY.-}tt'

Kimeveds Skytteförenings f;iltskjut-
ning i sindags genomfördes i strålande
solsken och svag vind, alltså med goda
yttre förutsåttningar för fim resultat.
Skyttama var också vad anangörema
kunde förstå mycket nöjda med skjut-
ningen. Ett U0-tal f:illskyttar samlades
vid Iokal Frökind, där mmäan var. Se-
dan bar det iväg med buss ca en halvmil
ut till skjuttenängen, där man avlossade
30 skott på 5 s\iutstationer. Avstånden på
de olika målen var följande:
Mål r C25 185m
Mål 2 U4 Sfi) m
Mål 3 865 470m
Mål ,1 f/8 190 m knästående
Mål 5 C 35 290 m extra imats.

Reeultatr
F 5 (tlil deltagare): l.) Elver Svensson

Bäreberg 30 träfr; 2) Arne Gabrielsson
Skövde Garnimn ä; 3) Sven Alexan-
dersson Ullenad 29: 4) Kurt Nilsson Fal-
köping 29; 5) Henry Andersson Skövde
28; 6) Hans Bergsten Skövde 28; 7) Inge-
mar Svensson Mullsjö 28; 8) Rolf Johan-
nesson Bäreberg 28; 9) I*if Svensson
Mullsjö 28.

F 4 (26 deltagare): 1) Börje Martirepn
Skaa 2? träfT; 2) Bengt Larsson Ulleryad
26; 3)^ Sture Johansson Vartofta 24; 4)
Lars-Äke Alfredsson Siör-Otlensberg 23;
5) Yngve Gwtavsson Falköping 23.

F 3 (15 deltagare): l) Hans Centerstig
Kimeved 25 träff; 2) D E Damberg Mull-
sjö 25; 3) Evert Persson Lundsbrunn 24;
4) Gunde Johansson Kinneved 22: 5) Ste-
fm Nor6n Falköping 22,

F 2 (28 deltagare): l) Stefan Lillieborg
Mullsjö 29 träff; 2) Gilbert Åhsbäck Sköv-
de ä; 3) Rolf Hellberg Sandhem 22; 4)
Leif Klasson Hangelösa 21; 5) Conny J+
hamson Kimeved 20.

Veterener (33 deltagare): 1) Holger
Svensson Falköping 28 träff: 2) Karl Eil
Falköping 25; 3) OlofSjödin Karlsborg 24;
4) K A Westberg Gtitene 24; 5) Alvar
Blomberg Härja 24,

F I (12 deltagare): 1) Bo Jungergård
Mullsjö 28 träff; 2) Hemik Roskmd Hova
26; 3) Jm-Olof Skantz Sör-Odemberg 25;
4) Tomas Engström Falköping 25.

.. 14-16 år (11 deltagare): l) Kate All
Onmorten 28 träff. 2) Britt-Marie An-
dersson St. Levene 2?; 3) Ilåkan Rag-
narsson Falköping 27; 4) Stefan Eng-
strriim Falköping 26.

Extra insats:
F 5: l) Per Strandh Mariestad 6/26; 2)

Juhmi Kokko Kavlås 6/25; 3) Hans Be-
rgsten Skövde 6/23.

F 4: l) Kjell Lundblad Skölvene 6/18: Z)
Bengt Låreson Ullervad 6il8; 3) I:man
Oskarsson Vartofta 6/ 18.

F 3: l) D E Damberg M"ltsjö 6il8; l)
Hans Centerstig Kimeved 6/16; 3) Evert
Persson Lundsbrunn 6/16.

F 2: 1) Stefu Lillieborg Mullsjö 6/22; 2)
Gilbert Ähsbäck Skövde 5/12; 3) Rotf
Hellberg Sandhem 5/10

Veteraner: l) Sven Haglud önumsor-
ten 6/19; 2) Alvar Blomberå Hiirja 6/19;3)
Nils AUredsson *i-Odensberg 6/18.

F l: l) Jan Olof Skantz Sö-Odemberg
6i25; 2) Margareta Andersson Götene
6/20; 3) Bengt Stålrl Vedum-Larv 6/20.

14-16 år: 1) Kate All Önumsorten 6/20:
2) Håkan Ragnarsson Falköping 6/18; 3)
Tomas Blom Sandhem 6/16.

Till sist vill Kinneveds sky.tteförening
tacka alla medlemmar och icke medlem-.
mar för all hjålp att bygga upp och ge-
nor4föra fältskjutningen.

-n.
liulig i Kinnarps IOGT -IYTO

Under hösten och våren har be-
drivits en livlig kurs- och studi-
everksamhet i N.B.V.-regi (NYk-
terhetsrörelsens bildningsverksam-
het).

Två av kurserna har i dagarna
avslutats, nämligen en kurs i ma-
kram6 och en vävkurs. Makram6-
kursen var på 20 tim. med 6 deltaga-
re. Lärare har varit Astrid Kafl-
sson. Slöta, Vartofta. Man förvånar
sig över att deltagarna på så kort tid
kan uppnå så fina resultat.

Den andra kursen var en vävkurs
på små bordsvävstolar. Den omfat-
tade 30 tim. med 8 deltagare. Iårare
har varit Mär'ta Lyreborg, Trädet.

Vid avslutningen fick man se att
det gick att få fram verkligt fina ar-
beten på dessa små vävar. Vävsto-
larna var inte sörre än att det gick
att ta dem med i bilen hem, vilket
också giordes av deltagarna för att
man skulle hinna med så mYcket
som möjligt.

En ny vävkurs kommer att startas
till hösten. Vid avslutningskaffet
efter respektive kurser fick lärarna
blommor, som tack för god under-
visning.

Batikkurs på gång
Batikkursen är på 30 tim. med

Gunvor Ljung; Timmele, som"lära-
re. Den har 7 deltagare. Det knYts'
det donpas och vaxas så det står
härliea, lil ocn kvällens Pass På 2

tim. blir både 3 och 4 tim. Denna
kurs har män i Sörby gamla skola,
som av kommunen fi'ltilligt ställs
till förfogande för föreningsverk-
samhet.--En kurs i konsten att skriva På
maskin är också i full verksamhet.
Lärare är Gull-Ivlaj Nilsson, Falkö-
ping. Den omfattar 30 tim. med 11

deltagare.
En studiecirkel om Stockholm och

Gotland med över 20 deltagare är
också på gång. Den kommer att av-
slutas med en 4 dågarsresa till Got-
lan! dagarna 23 till och med 2P maj'

SLUTARPS
MISSIONSHUS

Sönd, 10.00 FAMILJEGUDS-
TJÄNST Gemensamt- för
KinnarpSlutarp Algot Kaf ls'
son m. fl. Offer.

Torrias Westerberg gjorde 
",ndistriktslagets segermål '''.'

(Alingsås) Erik Andremson har i år ett
helt nytt juniormaterial att arb€ta med,
men efter onsdagens testmåtcher i
Alingsås stod det klart att Västergötland
även i år får ett starkt lag i distriktscupen.
Ftågan är dock, om det räcker för att
för:vara mästeskapstiteln från i fiol.

Juniorlag I mötte på }[ömvallen i
Alingsås Gerdskens div IVJag och vam
lite övenmkmde med 2-0 (l-0) Del för-
sta rnålet gjorde Ronny Davidsson,
Alingsås IF, och det andm Tomas Wes-
terberg, Kinnarps IF, efter upprörande
slal i hemmalaget,

Erik Andersson saknade två av sim
söttepelare, Thomas Engström, Elf-
sborg, och Per-Erik Svemson, Svenl-
junga IK, men var ändå nöjd med vad
hån fått se. Inte minst i första halvlek
spelade juniorerna föruånånsvärt alert
med tanke på att de inte tidigare lirat
ihop.

Stig-Olof Berg, Vårgårda IK, på mitt-
fliltet, Peter Rosengren, Mariedals IK, i

fyrbacksliqien och Tomas Westerberg,
Kinnrps lF, i kedjil, var bäst i ett jämt
västgöAl,ag, som bland amat också ime
höll Tomas Billengren, Tidaholms GIF,
och Claes-G llallberg, tr'altöpings BK.

Juniorlag tr mött€ ett fiir dagen svagt
BJag från Gerdskens BK och vam efter
en hevande öppni.g hur liitt som helst
med 6-3.

Målgiirare: Jan Bertilsson, Spamöm
AIK 3, Bo Qvist, Skövde AIK 2 och Chris-
ter Frejdh, Fliijereds IF 1.

Bäst i laget var dmk mittlältaren Bo
Cronholm. Borås GIF- På vänstefbacken
uppenbarande sig Roger Axelsson, I-FK
Falköping, och han giorde bra ifrån sig
utan att tillhöra toppama.

I måmdsskiftet april-mqi ligger junio
rema på tvådagars träningslåger,platsen
är ämu ej besrämd, och sedan blir det en
träningsmatch mot G'iiteboig, iman dis-
triktscupen rullu igång i mitten av maj.
Slutsp€let åger som vanligt rum ijuli, och
då ges svaret om Våstergötland skall bli
bäst även i år.

FABRIKSFURSIILJNING
2:a sortering fan6rade bordsskivor i olika storlekar passande
till hyll- och bänkskivor säljes månd. 11/4-tisd. 1214 kl.
10- 19.

Kinnarps Kontorsmöbler
Kinnarp. Tel. 0515/333 70.

Hyresledigt I Slutarp

2:a, 3:a alt. 6
hyreslediga, ej insats.
Tel. 335 27.


