
Climtar frå,n Frrikind,
Go morgonl
Precis lagom till skolstaden

kom snön och kylan. Det är ty-
piskt, sa alla barnen i korus när
de på tisdagsmorgonen slog upp
sina klarblå, börjadc leta efter
grova vantar och sot'kar - fast
mor redan kvällen innan lagt dem
i prydlig ordning på köksstolarna.

Det var en kylig skolmorgon
och ky lan kom ånda in i säng-
kammaren, där far efter nattens
övningar förcdrog att ha täcket
över hakan. Han kunde det inte
långe. Tre vildbasingar överrös-
tade mor - det var ingen ängla-
kör, det var inte skära, skära hav-
re utan något helt annat. Det var
vilda tjut från lillgrabben, som på-
stod att såvål ir-rlklappsskjortan
som nya ollen "stacks" - det var
vilda västern-rop från hästdot-
tern, sorn tyckte att lillebror var
tjetig. Mellantjejen lerd och teg och
letade i stållet efter hårborsterr.
Till slut brast även hennes tåla-
mod och då blev det en krigsdans
som fick far att braka ner för
trapporna.

*
När far anlånde till köket satt

alla barnen på sina platser och åt
Grolanda-värpta ägg. .Far fick
också ett. Fal var inte trött längre
- han var helt vaken efter den
tidiga morgonens vilda köksdans.
Far körde mot till jobbet i staden
och kom själv till "iinninga" innan
alla kolleger hunnit. gnugga söm-
nen ur ögonen, *

Trettondagshelgen 1975 minns
vi som den stormigaste pÅ många
år. De av Vägföreningen utplace-
rade granarna i Slutarp octr Kin-
narp vaggade på trettorrdagsafton
som en berusad sjöman en Syl-
vesterafton i Rio. Belysningen på
stora vågen var av och till - det
var något av en Samba-dans över
lampornas - rytmiskt och fö!-
samt i vinden. Det knakade i de
gamla'knotiga träden, det tjöt som
i en Hitchcock-thriller runt sov-
rumsfönstren. Men jag var inte
orolig. I fioi föll flaggstången når
friska flåktar kom fararide från
nordväst. Tre ålderstigna tråd åk-
te med på köpet.*

Det blev trettondag. Det blev
ingen yrvådersdag, men ett snö-
fall som åtminstone kom skidge-
neralen i Skövde Folke "Snövit"
Jansson att jubla. Skulle mot för-
modan snön gå bort i Skövde och
det tänkta SM-arrangemanget
försvinner, finns det fler berg än
Billingen. Vi-i Falköping har Mös-
seberg och Älieberg och där kan
vi gömma snö även vid tö. Vid tö
kan även Galtaberget anses som
ett lämpligt alternativ - det Gal-
taberg som i geografiböckerna
numera tituleras som Västergöt-.
lands högsta berg. Tiderna Iör-
ändrar även lärobiickerna och
berg växer högre. Ja, det är en
märklig tid vi lever i.

*
Det var inte i går som husägar-

na i Slutarp skottade snö. På tis-tdagsmorgonen konr dom fram-
krypande ur sina gömslen med
sina rostiga spadar och tog en

dust med snö- och isrnassorna. Al-
la skrattade och såg glada ut -
snö det var något som rnan helt
glömt bort och bara sett på jula-
korten denna vinter. Bästa vän-
ner: det blil en hård och kall ja-
nuari, en bister, isig och svår I'eb-
ruari, en mars med svidande nare
och en april som går till historien
sorn den mest snörika ocb. kalla på
F albygden. FIur maj blir såger in-
te clagens Horoskop, men förmod-
ligen slår den krokus ut som ha'
de knoppar på Nyårsdagen.

*
Hav tålarnod - tlet sägcr också

det här Horoskopet och. ber att få
önska alla vånner och ovänner en
god fortsättning. Nu kastar alla
ullgårna snöbollar på fönstren, nu
är alla hamstrarna lösa, nu sim-
rnar lillgrabbens fiskar i badkaret.
Nu är rror verkligen arg, Far
måste gripa in - som alltid.

Lev lugnt antingen ni har bil-
bälte eller iirte. Lillgrabben vill ha
Volvobilens till sin traktor. Det får
han inte.

Hej då
tsÅss!l

I

Barnfest i Lokal Frökind
Klniiorpa lFlg Damklubb anordnar julfest nrecl tlanii luirt gra.
nen Trettondedagen, måndag den 6.1.19?5 kl. 15.00.

I{årtligt vålkomna!

z/t-Tf,.
Fiån so.mmarens ljumma vindar kastar vi oss direkt in i vintermörkret. Ute i Sluarp
hade några damer tånkt sig att råda bot på nåmnda mörker och dårför samlats tiil
"ljgsastöpning". Gamla ljusstumpar blev dår under flinka hånder till nya vita och röda
ljus, Damerna såmlades i oktober och tånker göra sA vårje år i framtiden,

I Vårkumla kyrka hålles på Tret-
tondagens em missionsvesper. I
Sönd. e. Trettondedagen blir det
familjegudstjänst i Kinneveds kyrka
då barnen i Kyrkans Barntimmar
kommer att framföra ett Julspel,
efter gudstjänsten avslutas så julti-
den med sedvanlig julfest för bar-
nen och föräldrarna i Lokal Frö-
kind.

4\vtr.
Kinnevetl och Vårkumla 

lP lf,'
Julens gudstjänster inleddes medjulbön på Frökindsgården.

Maj-Britt Johansson med familj sva-
rade för ett mycket uppskattat
sångprogram och kh Hagnerud ta-
lade. Verner Granlund frambar en
hälsning från sociala centralnåmn-
oen.

I Vårkumla kyrka, som vanligt
fullsatt vid midnattsrnässan, med-
verkade en damkör med sång. Kan-
tor Margareta Thrr utförde även en
solosång av J. S. Bach. Det har re-
dan blivit något av en tradition med
gudstjänst på iulnatten i den gamla
medeltidskyrkan.

Aven Kinneveds kyrka vaa mer
än fullsatt vid julottan, där kyrkokö-
ren under Margareta Thors ledning
förtjänstfullt medverkade med de
kända julhymnerna. Sönd. efter Jul
hölls en stämningsfull ljusgudstjänst
i Kinneveds kyrka. Aven Nyårsda-
gens högmässor i Vårkumla och
Kinneve{s kyrkor hade samlat
mycket folk och vid gudstjänsten i
Kinneved medverkade kören med
gammalkyrkligt introitus och alter-
natim sång av ps. 66.

Kh Hagnerud tiänstgjorde vid
samtliga gudstjänster utom vid
högmässan Nyårsdagen i Vårkumla
där prosten E. Malmensten offrci-
erade. Mycket goda kollekter inflöt
till Flämslätt cch IM.

Trettondedag Jul medverkar
kyrkokören i Kinneveds kyrka där
det liksom i Vårkumla blir missions-
offer.

Slutarps lF
håller extra möte fredagen den
10 jan. kl. 19.30 i klubblokalen.
Viktiga frågor.
Styrelsen

Slutarps lF
börjar fotbollsträningen torsda-
gen den 9 ian. i gymnastikloka-
len - Cenl.lalskolan kl. 18 jun.;
kl. 19 sen.

t: 
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Liusdopp i Slutarp fnla *4; tqa'r4'



Renault 15 S Coup6 1972
grön, 4.000 mil

Renault 16 TL 1973

röd, 2.500 mil

Renault 16 TL 1967

vit. 14.000 mil. mkt välv.

Renault 12 TS
gröri; 2.500 mil

Renault 4 L
röd, 2.300 mil

Renault 4 L 1972
grön, 5.000 mil

vwK70
blå,2.000 mil

VW Variant
grå, 6.700 mil

vw 1600

blå, 8.000 mil

vw 1200

vit, 12.000 mil

Opel Kadett
vit, 9.300 mil

BMC MG
grön, 6.000 mil

1973

1973

1965

1967

m. fl. andra bra beg. bilar.

4lr-tr.

,lN AB Bil & lVlotor
\l/ SLUTARP

V/// Telefon 0515/33q 30 bost. 141 00

SJ ulpp.ao,Ir,to,s
au Fa,l|r,öpöng
eeSlopa önte
stutöonerta,a,ee

På måndag uppvaktar
komrnuncn chefen för SJ:s
västra distrikt med anled-
ning av nedläggningshoten
över stationerna i Floby
och Slutarp. Kommunens
företrädare kommer själv-
fallet att plädera för att bå-
da stationerna bibehålles.

Kommunens företrädare
blir kommunstyrelsens
ordf, Erik Andersson,
riksdagsman Ben gt Börjes-
son, kommunaltrorgrnästa-
re Tore Folkeson, stadsse-
kreterare Dag Ahlenius
samt företrädare för den

lokala opinionen i Kin-
narp-SlutarP resPektive
Flohy.

- Vi kommer att fram-
föra våra bestämda önske-
rnål om att SJ vidtar åtgär-
der för att underlätta för
allmänheten att använda
dess tjänster, säger riks-
dagsman Bengt Börjesson
till FT. Kommunen önskar
att stationen i FlobY bibe-
hålles och att stationshuset
i Slutarp inte rivs.

På fredag samlas 'ouPP-
vaktningsgrupPen" för att
nårmare diskutera lrPP'
läggningen av frågorna.

FRöKIND E
Kinnevt'rls påslorats tl/t - 1f .
fiirsa rnlingsdcle geratl t'
har haft sammanträde i Lokal Frö-
kind. Besiöts att uthYra Börstigs
Prästgård {rån dc'n I mars 1975 till
redaktören och musikdirektören
Helge Duvander, NorrköPing.
Ungclomsstyrelsen i FalköPings
kontrakt hade begärt yttrande ang.
inrättande av två heltidsanställda
tiänster från år 1976. Framställning-
en godkändes. Beslulades att
momsregistrera jordbruksarrende-
na å pastoratets gårdar fr.o.m. den
1/1 1975. Enligt boställsnämndens
besiktningsprotokoll godkändes en
utbetalning till arrendatorn å

Stommen, Vårkumla, för nYtt rnjölk-
rum och kulveli för utgödslings-
anordning.

Val. Till församl.-deieg. ordf. un-
der 1975 omvaldes Svetr Andersson,
Hallgårdsg., Slutarp. Till vice ordi.
omvaldes Carl-Arne Adamsson,
Slutarp. Till sekr. ornvaldes Erik
Gustafsson, Slutarp. Tjll revisorer
för 1975 års räkenskaper omvaldes
Erik Gustafsson, Slutarp, Gustav
Oskarsson. Vårkumla, och Håkan
Andersson, Börstig. SuPPl. FiliP
Winggren, Brismene, Olof Nilsson,
Slutårp, Gunnar Olausson, Slutarp.

Förelåg skrivelse från Erik Boh-
man, Vårkumla om avsägelse från
uppdrag i pastoratet. Till Bohmans
efterträdare på de olika Posterna
under återstående mandatPeriod
19?5-76 valdes, Iedamot i Pastorat:-
kyrkorådet Nils Neliman, Vårkum-

la, ordf. i pastoratskyrkorådet Sven
Andersson, Slutarp, supPl. som Pas-

Itoratsombud Valter Oskarsson,
'Vårkumla, ledanot i valbered-
ninpsnämnd Karl-Gr.rstav Gustafs-
son, Vårkumla, ordf. i valbered-
ningsnåmnd Bengt Andersson,
Brismene, Iedamot i församlingsde-
legerade Nils Netiman, Vårkumla.

Till ledamöter i Falköpings kon-
trakts ungdomsstyrelse omvaldes
kh Sven-Erik Hagnerud och fru
Maj-Britt Johansson, KinnarP,
suppl. Göran Andersson, Naglarp,
och fru Britta Vilgotsson, Kinnarp.

Församl.deleg. ordf. Sven An-
dersson uttalade ett varmt tack till
avgående ledamoteu Erik Bohman,
föi-allt arbete han nedlzrgt för pasto-
ratet och som ledamot under 12 år i
församlingsdele gerad e.

Sammanträdet avslutades med
kaffesamkväm gemensamt med
Kinneveds kyrkofullmäktige där
kyrkoherde Hagnerud uttalade i
varma ordalag ett tack till samtliga
kyrkliga medarbetare.

7a
,å$

GDr/
flrlixtND

Gammaldans
i Lokal Frökind
lördagen den 11 ian. 1975, kl. 20'30

Musik: BANTOS
Medlemskontroll. Servering. Välkomna'
Illgen förhandsbeställning av biljetter.

GDV Frökind

Sirtdynor i Kinnevede kyrka
Kyrkorådet i Kinneved,beslöt vld

rritt senaste sammantråde i Lokal
jFrökind att anslå ?.000 kr för inköp
av sittdynor till Kinneveds kyrka.
lSammanlagt skall 32 dynor inköpas,
en till varje bänk. Ordföranden
Carl-Arne Adamsson omvaldes och
även på övriga poster blev det om-
val. Således fick v ordf Sven An-
dersson och sekr kyrkoherde S-E
Hagnerud förlängt förtroende. Re-
visorerna Erik Gustafsson. Arne
Persson och Ivan Gustafsson om-
va-ldes, och omvalda blev även rev!
sorssuppleanterna Gunnar Wilgots-
son, Inger Persson och Lennart
Karl6n.

Kyrkorådets sista sammanträde
för året, det hölls den 30 dec, avslu-
tades med ett gemensamt kaffe'
samkväm dår pastoratets fyra kyr-
koråd och 20 församlingsdelegerade
deltog. Inalles var: det drygt 70 per-
soner närvarande och bland
dessa märktes ungdomssekreterare
Gunnar Crritlind som underhöll med
sång obh gitarrspel.

Samkvämet avslutades rned en
kvällsandakt som leddes av kyrko-
herde Hagnerud. 1lVTg,

KRUKVITXTEN
, Slutarps Handelsträdgård

S:t Olofsg. 41 (mitt emol Roxybiografen) Tel. 193 90

TULPANER TILL PANGPRIS
st 1:50, 5 st 6 kr
Azaleor ord. pris 26 kr, vårt pris 12 kr
Murgrönor (stora) ord. pris 25 kr, vårt pris 11 kr
Aralia ord. pris 26 kr, vårt pris 17 kr
Primula ord. pris 6 kr, vårt pris 3:50
Toflelblo,nma 9 kr. Julstjärnor 1r75

SÖNDAGSÖPPET 10_17
samma priser tillämpas även i Slutarp.
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Climtar från Frökind
som en katt när den finns oä
verkstan, det mina vänner är än
märklig bil.* Byt, säger lillgrabben.

Vi ger den en chans till, säger
Johansson. *

I kväll är det annars skönt här
hemma. Inga hamstrar är lösa,
Lillgrabben har fått dussinet fullt
av rrya fina fiskar. Han har fått
dom av grannen - han med over-
allerna - som har överfiskat sitt
akvarium och frikostiet delar med

sig. Ute blåser sunnanvind - i
TV:n vandrar utvandrarna in och
ut. Far har en dag kvarpå semes-
tern.

i{ej då
tsÅSSE

Fotnot I: Tipssysternet kostade
70 kronor, men man kan ha roli_
gare ör 70 kronor. Tro mej.

Fotnot II: Bilen var inte fulltan_
Fr4 *. någon illasinnad individ
hade slangat ur bensin ur bilen.
Tro mej.

Go morgon!
Om alla mina planer gått i lås

hade jag när det här skrives varit
på väg till Mallorca eller Kanarie-
holmarna, JaA hade nämligen
råknat med storvinst i den senaste
tipsomgången, men det blev inte
så. Det blev som vanligt sju rått
trots ått jag satt halva torsdaEen
och plitade ner mina tipsradeipå
sammanlagt 40 kuponger. Jag är i
vanliga fall ingen spelare av stort
format, håller mej till småsystem
varje vecka, men den hår gången
slog jag på stort. Det var nämligen
så att den stora tipstidningen i den
stora staden Stockholm förhörde
sig hos Johansson om han ville
stålla upp som gåsttippare med ett
system vars id6er var utarbetade
av ett kånt tipsorakel. Johansson
accepterade och Johansson kom
på bild i den stora tidninsen så-
som veckans gästtippare.*

En kollega på en tidning i Lid-
köping ställde upp som intresse-
rad. Han ville vara med och dela
insatsen och vinsten. Johansson
accepterade. Efter att ha länsat
Slutarps lager på tipslappar, slog
jag mej till ro, plitade och plitade
system efter system. Bengt i af-
ftirn såg glad ut närjag kom med
hela bunten av lappar - Gustav
kom med inpass och sa att "vi har
haft en förut hår i da som låmnat
fyrtio lappar. "Arma stackare -
han kanske följde mitt l'örslag i
tipstidningen. . . "*

I vanliga fall brukar jag i lugn
och ro få se lördagens tipsextra i
.TV. Så ej den hår lördan. Mor
hade plötsligt blivit intresserad
och två av ungarna blåddrade i
tipslapparna - dvrqriparna som
låg fräåför mei. Jågäå! snart nog
att de så kallade såkra matcherna
med mina favoriter från Stoke
gick på tok. Snart hade allt slasits
i spillror - inte ens en liten-tia
gick att med möda få fram. Jas
kom som längst till sju och kändä
mej som en bluffmakare. Nu hade
jag kanske lurat halva Sverige på
konfekten. I fortsättningen håller
jag mej till ett lG-raderssystem i
den "egna tinninga" - det blir
kanske bäst så. *

Segern tog .iae delvis ut i för-
skott. Med tanke på att de stora
slantarna skulle strömma mot mei
nrvcket snart, ställde iae till stoi
baluns redan på fredagskvällen.
Sven-Olof - han med pensel och
målarburk och Lasse - han med
norra Europas mest originella
träningsoverall - kom jåmte äkta
hälfter och hela barnkarusellen oå
besök. *

Lördagen blev lite avslasen -
det kan inte förnekas. Jag kände
mej vissen och misslyckad över
den uteblivrra tipsframgången.

- Det blir båttre om vi tar en
tur med bilen, sa mor och såg ut
att mena det.

Johansson följde med, Han gör
oftast så när mor såger hur ået
skall vara. Vi inhandlade kväll.
lektyr i Kinnalps-kiosken. Fär--

den dit hade gått utan missöde.
Färden hem gick inte. Bilen -
den båttre av två - vägrade star-
ta. Det hjälpte inte att mor försök-
te med milt humör. Snåll kioskä-
gare bårgade Johansson med fa-
milj till hemmet i Slutarp. Bilen
startade ej hellel dan efter.

En fulltankad'bil med nv'tt bat-
teri och en motor som ipinner

Iulspel i l{inneneds ky*g
:'.,::i

Kinneveds vackra l2O0-talskyrka
fylldes till sista plats på söndagsef-
termiddagen då ett 20-tal barn mel-
lan fyra och sex år från Kyrkans
barntimmar, bjöd på ett vackert och
stämningsfullt spel om julevangeli-
et. Julspelet har övats in åv
Måj-Britt Johansson och Astrid Pet-
tersson och trots att barnen bara
övat två gånger hakade det aldrig
upp slg.

Elter barnens framtrådande
tackade kyrkoherde Sven-Erik
Hagnerud och uttryckte en för-
hoppning om att arrangemanget
skall bli en tradition. Kyrkoherde
Hagnerud höll därefter en kort an-
dakt och vände sig speciellt till bar-
nen och påminde om varför man f!
rar iul.

Eiter högtiden i kyrkan samlades
man i Lokal Frökind där både
gammal och ung under gemytliga
former dansade ut julgranen.

Ängeln Äsa Turesson och herden Mats Ek får hjälp med sin klädsel av
Astrid Pettersson och Maj-Britt Johansson.

Herdarna, ängeln och Josefoch Maria samlade kring krubban med Jesusbarnet.
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Slutarp-Trädet 4-5 ( l-3)

Söndagens sista match ineick i
Falbygdigruppeir och leddei ätt tag
av Trädet med hela 5-1. Slutarp
kcm emellertid starkt igen och var
bara någon minut från att kvittera.
5-4 är dock ett rättvist resultat -
Trädet var det klart bättre laget. De
bästa var Morgan Emanuelsson och
Ame Hedman. Slutarp hade sina
bäst spelare i Roger Andersson och
av Tony Persson.

Målen, Trådet: Morgan Emanu-
elsson 2, K-Ä Ekunger, Arne Hed-
man och Leif Bergsten 1.

Slutarp: Roger Anderssou 2,
Lennart Eckerlid och Kjell Karlsted
I var.

l\h-W, ANDERS

Städpersonal
erhåiler anställning. HeI- eller deltid.
kommelse..

Kin na rps Kontorsmöbler
Tel. 0515/333 70.

Arbetstid efter överens-

Sparta
Slutarp
Lutl.ra
Trädet
Kinnarp
Torbjörnt.
Folkabo
Marbodal

Grupp III
660
750
7 41
7 32
730
621
7 t2
700

0 73-20 12

2 .38-35 r0
2 53-43 I
2 48-38 I
4 54-50 6
3 36-4? 5
4 43-62 4
7 33-83 0

Sparta
Slutarp
Trädet
Luttra
Kinnarp
Torbjörntorp
Folkabo
Marbodal

Grupp 3
bJu
7 50

oJr
630
62 |
602
600

0 65-17 10

2 38-35 10

I 45-30 8

2 44-38 7

3 49-41 6
3 36-4? 5

4 32-52 2
6 23-72 0

tth-f

med inbrottet på telefon
r73 40.

Inbrottet har skett under
natten. Vid l9-tiden På
torsdagekvällen var allt i
sin ordning och när bri-
tikspersonalen anlände vid
halv niotiden på fredags-
rnorgonen upptäcktes
stölden.

Kinneved Brismene
Center
Kinneved CKF CUF
håller årsmöte i Nya Pensiona-
tet, Kinnarp månd. 2711 kl.
19.30.

Förharrdlingar, kaffeserveri ng.
kommunal information"
Bilcler från riksstämman.
Gratis bingo.
Centerintresserade och med-
lemmar hälsas välkonna.
Styrelsen

GruPP 2
FrieeVI 55015-010
f'rieeV 54f 10-5 8

Guåmesl 3216-3 4

Bilfirmorna 3215-4 4

KinnarpsKontl 523 7-8 4

Lärarnäl 422 5-7 4

Kinnarps Kont II 4 0 4 1-11 0

Postenl 505 2-13 0

Skytte ut1.6.O
Skaraborgs luftgeväreeerier

Efter två genomförd a omgångar är det
god spridning med serieledare från olika
föreningar. Tibro I leder div.1 senior,
Sörby-Odensberg div. 2 oöh Tived div. 3.
Bland juniorema tycks Falköpings första-
lag vara riktigt på bettet och leder div. 1,

men i övriga divisioner har

IqSI.+ lqg xtårtat mYcket
stårkt och klagar säkert inte
på positionerna då föntaplatsen är
vikt för samtliga lag. Individuellt har ju-
niorerna redan presterat tre fullpoäng-
are, Jonny Lätth i fiirsta och Lemart
Blom Kinneved - Bo Härström, Falkö-
ping i andra. För samtliga individuella
tåtplaceringil har poängerna höjts kraf-
tigt sedan föregående säsong.

Resultat, andra omgången. Tabeller
kommer efter nästa skiutning.

Sen. övriga
183 p Gunnar Boström Tibro, 179 Con-

ny Andersson Falk., 175 Tomas En-
gström Falk., 174 Arne Borg Hangel., l?2
Stig Larsson Tived, Henry Henriksson
Sörby, If P Johansson Falk., 17 1 Jan An-
dersson M.C., Claes Åkesson Kinneved,
Ove Gustavsson Sörby-Od., 170 K E Gus-
tavsson - L Lundgren Axvall, 169 Arne
Andersson M.C., J O Skantz - Leif Gus-
tavsson Sörby-Od., 167 Gösta Jägman
Älgaås, Hans Centerstig Kimeved,
Lemart Helrnersson Falk.

Juniorer
200 p Lennart Blom Kinneved, Bo

Hårström Falk., 199 Anders Johansson -
Jonny Lätth - Helena Von Heideken *
Ann-Charlott Gustavsson Awall, Håkan
Ragnarsson - Stefan Engström Falk.,
f98 Jan Gwtavsson Siirby-
Odensb., Roland Abelsson Hangel., Torb-
jörn Sundberg Axvall, 197 Bo Johansson
- Tommy Berglund - Torbjörn Åkesson
Kinneved, Leif Ljunggren - Tomy
Gustavsson Sörby-Od., Mats Lidberg
Skara, Kenneth Lätth - Ingela Andem-
son Axvall, Susanne Törnberg Falk.

Slutarp-Kinnarp
Söndagsskolstart i Missions-
husen söndag kl. 9.45.
UV-start tisd. 18.00 i Kinnarp.
Torsd. 17.30 i Slutarp.

å. SLUTARP
4$ l"ol.tsvilla 

bYggd 1968

lnnen. zr runr o xrik, lrall,
a& badrum o wc. Källare

A- n. bl.a. tvätlstuda.
-*'-'- pantrrum nt. oljecldrr..

14. hobbyrum, dusch o wc.
'q'F- Vidbyggt garage. 'Irev-

{ffih ligt läge på tomt orn c:il
1.000 kvrn.

Det kärvar
i Slutarp '1{}-

Extramöte
ger lösning?
Slutsrps IF har under de två

sensste åren fört en blygsam
tillvaro i div Vl-fotbollen. In-
tresset från'en del epelarhåll
har minskat och det har också
medfört atr det blivit kärvt ott
tåcka in alla ledarposterno i
fotbollsektionen' På unt'
domssidan år det uppår och
dår finns också en ledarstrb
som tar hand om ruljansen.
Beträffande seniorsidan hoP'
pas styrelse och kommitterade
inom SIF att en lösning ekiill
vara klar till del extrå ssm'
manlriide som sker på riedag i
klubbstugan. Det år sv stor
vikt att samtligå spelare tidi-
gare ledare och nya intretsc.
rade kommer och gör en in-
sat6.

Träningen bedrivs soltl vtrr.
ligt - det betyder att tisdsgar
är det samling på Tångavallen
kl 19' oöh- dä'toirrtla-gatlffs-t
skolan, satn.1n1 ti$:

Slutarps lF
håller extra möte tisdaeen d
jan. kl. 20.00 i *lubbloiaten.
Vilitigt. Möt upp mangrant.
Styrelsen

Bordtennii o
Norm YÄetgötaserien

Istrum-N Härene 3-6
Kimarp-Järpås 6-3
Lidköping BTK-Vara 5-5

aot
851

834
822
811
801

0 41-15 13

2 41-27 rr
t 137-23 10

1 39-33 10
4 $-37 ej

7 tl-47 L

Skövde resen

Skövde-Kinnarp 6-3
Tiio-Töreboda 3-6
Falköping-Hörnebo 6-2

8
8

8
7

8

7

8

0
0
I
3

0
1

I

0 48-12 16

1 46-14 14

3 31-31 I
3 26-33 5

6 19*42 4
5 22-38 3
6 22-44 3

I
I

i

i

VerktUg
tör 1.7OO

Verktyg och elektriska kelslipmaskino två elb.rr'
hobbyrnaskiner till ett maskiner, en elsrnärgels-
sarnrnanlagt värde av 4.720 maskin, en elektrisk stick'
kr stals vid ett inbrott i Ar- sågo åtta hylsnyckelsatsero
vidssons Speeeri- och Di- sex polygriptänger, nio
verseaffiiri Kinnaipi slutbt' slcittnyeklar" ett skruvstäd,

eida och genorn hålet hakat 
"u". .tt dornkraft, diverse

upp fönstret varefter ve- srrrå"erktyg samt slutligen
derbörande krupit in. två .rllar till ett kastspö.
Bland det stulna rnärke ett Alltsamrnans värt 4.72O kr.
flertal elektriska elmaski' Polisen har ännu inte
neravbl.a.rnärketBlack& lyckats säkra några spår
Decken ssmt av tjeckiskt manärtacksarnförallatips
fabrikat. sorn kan sättas i samband
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Järpås
Lidköpings BTK
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Skövde
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Hörnebo
Brevik
Kinnarp
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Medlemmar i

$lutarps Elektriska lörening
kallas härmed till extra föreningsstämma i Lokal Frökind torsda-
gen den 6/2 kl, 19.00.

Ärende:
1 Styrelsens försiag om bekräftelse av fastighetsägares medlems-

skap.
2 Styrelsens förslag att föreningen skall fusioneras med Falbyg-

dens Elförening ek.för. Fusionshandlingar enligt $ 96 i fören-
ingslagen finns tillgängliga för röstberättigade medlemmar efter
hänvändelse till ordföranden.

Styrelsen

150 personer på MHF:s
julfest i Lokal Fröhind,

Balionger är alltid välkomna leksaker för de små.KriEet med dem blev
inledninsen till festen zzh-Vt.
Bland de sista i raden av julfester kom i söndags Falköpings

MHF-avdelning, likson förra året förlagd till Lokal Frökind i Kin-
narp. Tillslutningen blev över fönäntan, c:a 150 personer, inråkna-
de såväl små som stora, satt bänkade kring de fyra långborden då,
Conrad Larsson från Gudhem, efter Sixtens välklingande toner,
hälsade välkommen.

Såväl vestibul som lokal hade de- an de äldre lyssnade till musiken,
koreratsmeduppblåstaballongeroch som föregick servenngen.
det blev något av ballongkrlg bland När dansen kring granen sedan
de många små ute i vest itxlen rned- böriade fick Sixten Lundkvist spela

Årsmöte med Stutarps Miseions-l
församling z4t-F'

På tisdagen höll Slutarps missions-
församling årsmöte hos Märta och
Carl Wilhelmsson. Efter unison sång
och bön.av Folke Pettersson läste
Barbro Johansson ur en andakts-
bok.

Förhandlingarna leddes av Pastor
Rydberg. Av kassarapporten frarn-
gick att omslutningen under året
uppgick till 16.682 kr. Styrelsen och,
funktionärer i församlingen omval-
des. Ombud till SAM och VMF ut-
sågs och anslag till SAM och VMF
beviljades.

En viss mötesplanering för den
kommande verksamheten glordes.
Efter förhandlinlarna bjöd värdfol-
keJ på kaffe och-smörgåi. Årsmötet
avSlutades med gemensam bön.

Klasscupen
Klasscupen för flickor i fotbull, arrang-

erad av SGU, startade i fredags med fem
matcher'lnedföUandc resultåt.'
4 Kinnarp-4D Centraleholan t-2

Kvällens bästa match mellan två jämna

lag, där Ulla-Britt Dahl och Ingela Gus-

tavsson i 4D giorde rnålen och visade fint
tekniskt kunnande och understöddes lint
av sina klasskamrater' I Kinnarps fyra
var Ingela Ekbom farlig framåt.och gjor-

de också målet. I försvaret var Lise'Lotte
Johansson och Anna-Karin Svensson
duktiga,

5A Klnnarp-5D Centralekolan 5-0
I Kinnarps lag fanns kvällens båsta

målskytt i Eva Leifler, som gjorde fyra
måI. Hon r:nderstöddes fint av Marina
Ahl som framspelade fint flera gånger.
Det femte målet $ordes av Ewa Wallin. I
5D kämpade Katarina Eklöf fint och
Christina Andersson var farligt framrne
några gånger, men ett starkt Kinnarps-
försvar redde upp farlighetgrna.

5E Möreeberg-58 Kinnarp O-0
Som de flesta mållösa matcher en trå-

kig tillst2illning. Flickorna samspelade då-
ligt och körde ideligen fast i dribblingar.
Mer samspel, och målen kommer nog.

6F Möeseherg-6 Kinnarp l-O
En jämn tillstiillning som borde slutat

oavgord, men en olycklig bakåtpass du-
kade för målet som duktiga Barbro Gill-
sell i 6F slog in. I kinnarpslaget var Gunil-
la Westerberg duktig och alla flickorna
kåmpade väl och bra trots att laget sak-
nade en spelare. Med fullt lag hade det
noe hållit ända ut.

Skol-

Falköping
M: rotmos, saltkött, fruki. T: fisk,
ågg- och persiljesås, potatis, grön-
saker. O: köttbullar, potatis, sås,
iingon ocli grönsaker, T: leverragu,
lingon, potatis, kokt ris, vitkålssal-
lad. F: pytt-i-panna, röd betor, rå-
riven morot, frukt.

Att först provk()ra en begågnad bil är det bästa sättet att
bediima en ny bil.
Oeh just nu har vi n)anga fina begagnade Rerrault l6 inne.
Renault 16 är bilen clu kan frirvandla. På nån minut gör du
om den fran bekvärn personbil till lastvillig skåpvagn,
Expresserr prisar just komforten i sin 10.000 mila test,
Den har bromsrtjr av koppar för att koppar inte kan rosta,
sltivbronrsar frant, Den har torsionsfjädring och är
framhjirlsdriven. Omställbara strålkastare.
Som du hrir, är det inte bara bel<vänrligheten nran lagt sig
vinn on1 på Renault 16. Titta in till oss, så vi får berätta men

A AB Bil & Motor
V ;i:;:T,',883 Bobosr 141 oo

CNENAI|IT16



Slutarps lF
håller måte tisdagen den 4 febr.
kl. 20.00 i klubblokalen. Trä-
narfråga. .

Styrelsen

Festlighet i Kinrr""ff'--
då posten jubilerar

rades posten i Kinneved vid öpp
ningen av Falköping Ranten *
Limmaredsbanan till Kinnarp, För-
ste föreståndaren under det nya

neved till Vartofta och Börstig resp
I - 1,3 mil 2 gånger i veckan enligt
kontrakt nred A Borg "mot lega för
mil och håst 80 öre". Den äldsta
kvarvarande statistiken hårrör sig
från 1876. Av den framgår att det
inlämnades 221 rek, 49 ass, tl pa-
ket, 4.866 brev och 260 korsband i
den inrikes tratiken samt utrikes or-
ter 2 rek och 26 brev.

Sålda frankotecken var 1876 474
kr, 1925 hade siffran ökats på till
1,317 kr och 1973 var siffran 114.167
kr.

Nya lokaler
100 år efier öppnandet finns idag

posten i Kinnarp/Slutarp i nya och
åndamålsenliga lokaler, I samband
med omorganisatiohen den I sep-
tember l9?3 - då namnbyte till Fal-
köping 3 skedde * ski{ide sig posten
från SJ, Ilyttade från de gamla och
trånga stationshusen och hyrde eg-
na lokaler vid Kontorsmöbrer.

Extra festligt på posten blir det
alltsA nu på I'redag den 3l januari då
högtidsdagen firas. Dagen till åra är
öppethållandet förlängt I U2 timma
på förmiddagen: 9-12, därefter
15,30-f8. Förutom kaffe och hem-
bakat bröd låmnar man då också
goda råd om enkla betalningsruti
ner via brevlådan, hur bästa räntan
kan uppnås på sparpengarna, hur
man lånar pengar dubbelt mot vad
man sparat oeh hur ett regelbundet
sparande kan ge 100,000 hr i vinst,

Bernt Milron - sk)'ttekung i
lFh Falköping trntler flera .ä-
songier - har beslutat sig för
alt vårva ner med fottrollssPel i
rliv Vl-klubben F lobY IF.
Bernt bekräftade sent i går'
kväll för FT-sPorten att hån
skrivit på övergångshandling-
ar för Flobl'. Bernt har sPelat
lO säsonger i IFII:s A-lag och
under div ll-året inledde han'
som c€nter för att avsluta soln
baekspelare. Han år 29 år och
har tillhört IFK i l4 år.

Nyheten var inte helt n1' för
tFK. "Vi har hört ått något var
på gång" r'ar en ledares kom-
menlar i cår kr'äll, mcn vi hade
hoppats ait Milton skullc satsa
ännu något år på lFK-fotbol-'
len,

Ändå blev det kanske något
av en kallduich. Tränaren
Stig-Otof .Anrlerss-or_ lät be-

Samtliga syföreningar i pasto-
ratet inbjudes till syförenings-
dag å Kinnarps pensionat ons-
dagen d, 5.2. kl. 15, Föredrag
av missionär Arne Lagergren. -

Kaffesamkväm.
Välkompa!
Pastoreämbatet.

Milton till Flohy
Kinnarp får l nya

i
I
t
I
I
I
I
I
I
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kymrad när han nåddes av lre-
skedet under onsdagskvällen.
IFK har nu på kort tid förloiat
Bernt Palmqvisr, Lars-Erik
Svensson oeh Jan-Olof Odh.

- Vi har något på gång, men
' ännu är inget klart. Det sa

Sven Clenow - PR-man i för-
eningen.

De två föreningarna kom-
mer framöver att mötas vid
förhandlingsbordet. Två må-
nader eller ett år - det blir r. \

frågan. Klart är att Bernt en-
bart skall speta för Flohy-
klubberr. ,:'l

Från Flobl'går Bo.Rune Or:
losson. Han vill spela för FBK:
och föreningarna skall för.
handla. Från FBK vill Bo Me-
lander gå och n1' klubbadress
blir KinnarpsJF för vilka han
ritat på över.gångshandlingar.
Aven rlär skall fiirhandlincar
om kart'nstiden ske.

Kinnarp är atrraktiyr. Dit vill
oekså tlularpstrion Gustaf
Eckerlid - målvakt -. Jonn!'
harlsledt och Leif Ekbom eå
och förhandlingar onr korr k-a-
rens år långt framskridna.

Sorn s,'..nes rör det på sig.
Spelare oeh pengar bl ter äga-
re - så år den moderna fottrol-
lcn i rlag.

Aven i srnått, Tyvärr.. 
BÅSSE

PS
Sent i går kvåll fick vi också

besked om att Jörgen Petters-
son en av Flobys bäilre spelare
låmnar klubtren för spel i Ti-
daholms GIF.
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Kinneveds
pastorat

namnet blev Carl Viktor Sjöstrand
mellan 1906 och 1922. Dårefter kom

E Almqvist fram till 1925. 1925-r$8
var plakvakt Ida M T Johansson fö-
reståndare och efterträddes mellan
1939 och l9?3 av Greta Sand6n (Gre-

Sven R K L Ekblom en kort period
och följdes samma år 1922 av David

ta på station), Den L september 1973
namnåndrades posten i Kinnarp till
Falköping 3 och föreståndare blev
då Bengt Alexandersson. Nuvaran-
de stationsmästaren Ingrid Petters-
son trådde till 1974, och har tidigare
förestått post- och järnvågsstationen
i Slutarp, Den senare stationen har
varit i verksamhet från 1906 till 1973.

Ur historiken framgår att fr o m
den I januari 1875 fördes posten på
liqien Vartofta-Kärråkra från Kin-

Bernt Milton.

Kinnarps lF:s
Damklubb
håller årsmöte å Nya Pensiona-
tet, Kinnarp, måndagen L7

febr. 1975 kl. 19.30.

Förhandlingar. Kaffe och land-
gång.
$tyrelsen.

och 1897, fö{id av ytterligare en kro-
nolänsman fram till år 1904. Carl A
Reinholds. f904-1905 hette före-
ståndaren volontårkorpral Birger
F. Gustavsson, fö[d av hemmanså-
garen Gustav Henriksson
1905- 1906.
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Den här s.k. bredvidstämPeln
{inns tillgänglig på den..jubile-
rande KlnnarPsexPedtttonen
året ut.

därefter 1874 och året därPå var
det alltså dags för en expedition i
Kinnarp,

Jubil6et till ära har PoststYrel-
sen beviljat postexpeditionen i
Kinnarp att få anvånda en s.k.
bredvidstämpel som kommer att
finnas på Kinnarpsexpbditionen
året ut, varefter stämpeln maku-
leras.
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Posten i Kinneved (det hette så fram till 1906) var under ett par år
kring sekelskiftet inrymd i detta pittoreska,hus.som ägs av kamrer
Hildi"ng Våring. Fru Vårings morfar, Gustaf Henriksson' förestod pos-

: , f'expeditionerr, 1908 ;till 1906.

under den intetsägande benäm-
ningen Falköping tre.

Postexpeditionen i Kinnarp är
bland de äldsta på Falbygden.
Den allra äldsta återfinns i Floby
och grundades 1862. Därefter
följer Vartofta som fipk sin post-
service i form av egen expedi-
tion 1863. Torbjörntorp följde

:.iii::
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Föreståndaren för postexpeditionen i Kinnarp, Ingrid Pettersson, t v, och Christina Elmander, iklädd
ioitJ"af.t f.a" östeÅotten, serverar två bland de föista jubileumskunderna, Mahrtel Johansson och Bengt

H".-"n.ro.,, kaffe och hembakat bröd. Postmästare Harry Skalin fanns också på plats under jubileumsda-

gen. t/z -V.f,.
' Det blev egentligen två jubile-
up på postexpeditionen i Kin-
narp i går. Deis har postverket
haft en expedition i samhället i
ett sekel, dels var det På freda-
gen exakt tre år sedan Posten
fir'ttade in i sina nuvarande loka-
leir i centrala Kinnarp. Jubile-
umsdagen till ära bjöds alla
kunder på kaffe och hembakat
bröd. Föreståndaren Ingrid Pet-
tersson har verkligen gått in fö, r
och planerat jubil6et. Bl.a. har
hon bakat alla de kakor och bul-
lar som fredagens Postkunder
bjöds på. Ingrid Pettersson fick
också nöjet att överlämna en
bukett blommor till jubileums-
dagens första kund Karl Gran-
lund.

.fubilÖeto ,$s\'en extra festlig .

inlanining täck vare Lars Mag- '

nusson från Postens kundtjänst i

Skövde. Iklädd tidsenlig pegilt- r

niform från 1875 blåste han iri
högliden med hjälP av bl'a. ett
posthorn. I iubileumsaktivite-
ferna inEick öckså information
om PK-6ankenoch för det sva-
rade sparkonsulent Folke Ce-
derqvist.

Dåssutom visades för eleverna
i Frökindsskqlan två filmer som
indirekt anknöt till jubil6et. Den
.första "Posten i samhället"
skildrade postverkets historia

från 1600Jalet och fram till våra
daqar, medan den andra filmen
"EIt brev till morfar" visade
brevets gång från avsändare till
motiagare.

Posiexpeditionen i KinnarP
hette från början KinneYed,
åLnändrades till KinnarP i906.
Numera går PostexPeditionen



Kinnarp htrev hygdens attonde,,z.r

100-årsj *biler&nde poststation
KINNARP (VD)
Nu duggar de tätto.post"

stationsjubileerna" Få fre"
dagenr lOO-årsjubilerade
den åttonde poststationen
på kort tid i bygden. Det
var poststatio'nen i Kinn"
arp 6om celebrerade ein
I0O.årsdag. Vilket med"

förde att {öreståndarin"
nanv trngrid Fetterssono in-
te harul rned eå mycket
poetala sysslon. I]ör hon
svarade själv för &tt var-
enda besökare fick en kaf"
fetår med dopp.

Den har poststationen öppnadesdtn
1 januari 1815. Men, som postsmäs-

tare IIarry Skafin t Falköping sa,

är det lite wårt att fira ett sådsnt
här jubileum pÄ sjålvaste nyårsda-
gen. Så man föredrog att väurte lite,

Och celebrqa l0-årsdagen den sie-
ta i rnånader"

E Tänkte inte på
Få det sättet blev det förrerten

iindå ett jubileum på tusda8en. På
fredagen var det nämligen precis
tre år sedan post€n flyttåde från sta-

Henriksson ach efter honom tsirger;
Guotavsson föreståndare, Då var pos- 

|
tsr inrymd i ett hus på IIassIa Väs- [

tergård, en gård som också krono- |

länsmännen hade skött sina postala l;

sysslor från. 
11TiU järnvägsstationen -flyttadesl'

PostemåKinnarp
iradehundraår

På fredagen firade $ostkontonet i Kinnanp sin tr00-årsdag. IVfed kaffe
oeh hembakat hälsades kundenna välkomna av föreståndaren Ingrid
Pettersson, Chnistina Elmander och f d numera pensionenade före_
ståndaren Gneta Sanddn som servenade, Fostens historia hänger ihop
n:led järnvägens, och postkontonen.på [andsorten runt F,alköping har

Lite Ntf kanske!, tnarid Petterssora" dagen till iira utstyrd annn dazuinal
ly'uder lilfu St$ia Jnrtrsson, S år, på saft medanlilla,syster IJlrikaaäretar.

5th
möblers gamla byggnad.

1874-75 drogs järnvägen fram i lan-
det och ca 1 3fi) nya postkontor såg da-
gens ljus.

Ett evenemang att föreviga tyckte
Ingvar .Iansson som dök upp med smal-
filmskamera för att föreviga festlig-
heterna.

Dagen till ära fanns en special-
stämpel till hands. En liten utställning
minde också om gamla tider.

Me,il,an förestönilaren, IngrW_Pett,ersaoru., sereerad,e kalle tdl,l, al,La,som st@lt in nlisan lick öwiga
personalen klara kön uiil kassorna, som syna i bakgrwt'il,en.

tionshuset t Kinnarp till nuvarande
lokalcr som man hyr av Kinnartrls
kontorsnöbler.

Men det där tånkte men inte på
när men beståmde jubeldagen Dei
upptäckte man långt senere, berät-
tar posfunästare Skalh.

Från början hette lnte den här
poststationen Kinnarp utan Kinne-
ved. Frecis som mcknen elltså. Kin-
narp blev inte gtationens namn för-
råin 1906, då den flyttades till sta-
tionshuset.

EI Länsnoansjobb
Fram till 19M var kronoliinsmän-

nen i Kinneved poststatlondörest'ån-
dare 'Men 1904 blev först Gustav

poststationen i och med att jiirnvä-
Sen tr'alköping-Ulricehamn 1906 öpp-
nades, Kinneved blev förresten då
en unik församling tr landet. Den
ståtade nämligen rned två poststa-
tioner. Vilket var säregeL Förutorn
Kinnarp också Slutarp ett par kilo-
meter därifrån.

Men stationen t Sluterp blev ald-
rig 100 år. Den upphörde den 31 ja-
lnuari 1972 och det skedde på det
sättet att Slutarps och Klnnarps post-
ståtioner slogs samman och bilda-
de en enda statlon inrymd i nuva-
rande lokalerna i Klnnarp.

tr K"ftu med dopp
I Sticka in näsan på posten i Kin-
lnarp på fredagen utan att bli trugad
ikaffe med dopp av föreståndarihnan
I Irgrid Pettersson, var liksom en omöj-
iliåhet. Men det var inte bera kaffet
I som skvallrade om ått något sär-
skilt pågick på posten. Det blåstes

I i horn pr.ecls som för 1(X) år sedan.

garnla anor

Från början hette Falköping tre Kinne-
.ved. Fram till 1904 var det länsman
som hade hand om posten, berättar
postmästare Harry Skalin, Falköping.

Sedan tog Gustav Henriksson och so-
nen Birger Gustavsson över. 1906 öpp-
nades järnvägen och då delades post:
kontoret upp i två avdelningar i sta-
tionshusen i Kinnarp och Slutarp. Järn-
vägen skötte posten ända fram till 1972
då man ånyo slog ihop postkontoren
och flyttade in i Kinnarps kontors-



LAKANSVÄV
blekt och oblekt i bra kvalit6er till låga priser'

DAMKLÄNNINGAR
i reststorlekar utsäljes EXTRA BILLIGT'

KINNARPS MANUFAKTUR rel. 331 34'

lrII IIIIIIITI I rl

SyförenfngrdaS I ilz- tS.
Klnnevedr Pe!toret--:i-n 

E"..tit"m syföreningsdag-för
a" iv?ltig" sYföräningarna i Kin'

"Ä"pl 
Stulatp' Vårkumla, Börstig.'

ili; 
";ilB;å*ene 

anordnas nu-På

ä'i.o"g-a xi""arps pensionat' EIter
iäffisämkvam liommer missionå?

Äitiå t äcå'it"n, Falköpins, att tala
om missi-onsarbete i EtioPten'

Syförenln5rdaC ..'Kinneveäs 
oastorat inbjuder sam'

tliga syförenilngar till eyförenings'
J"? på KinnarPs Pensionat På one-

aÄä,'p"t blir bi.a' föredrag av mis'
sioåår Arne Lagergren'

Skytte o
;,,'* Skr".bo"g" luftgevärsserie

Div I Senior
Falk l-Tibro 2 1084-1017
Skara 1-tibro 1 1052-1105

Eangel l-Skövde Qarn 1064-1006 -
. Skövde*Fredsb Oldb 1050-932

Fredsb 1 -Skara 2 1003 -998

Div 2 Sen
Sörby-Od-Fredsb 521 -481
.'I]ålk 3-Falk 2 508-485
Fredsb 3-Sörby-Od 2 417-511

;,l Axvall l-Kinneved 1 495-500
Hangel 2-Tibro 3 496-470

Div 3 Sen

. Skara 3-Kinneved 2 443-4?6
Tibro A;MellbY 441-460
.Trved -Axvall 2 513-479
Hangel 3-MC 4?9-483
Fägre-Moh-FBU Falk 443-449

Ind sen div 1 B Boström, Tibro 377'

Rolf Karlgren, Hangel 375, G Persson'
F.ilk 3?3, L Johansmn, Tibro 367' B
Jonsson, Falk 364.

Sen övriga K Eidesten, SörbY 181' O

Gustavsson, Sö 1?9, S Larsson' Tived
l??, € Åkesson, Kinneved 1?5, L Gus-

tavsson, Sörb 1?6, A Borg, Hangel 173.

Juniorer: 200 JonnY Låtth, Ax, llak
Rågnarsson, Falk, 199 Lennart Blom,
Kindeved, Jan Gustavsson, Sörb' Su-

sagge Törnberg, Falk' 198 Jonas Pers-
.son,.Skara, R Abelsson, Hangel, M
Sundberg - K Lätth - Marie Edman - G

Lundholm, Axv, P Olofsson, Mellby' Icif
Ljunggren - Tommy Gustavsson, Sörby'

Juniorer div, 2
Fredsb. 3-Mullsjö r 550-579
Falk. 3-Kinneved I 580-584
Fredsb. Z-Mellby I 580- 575

Tibro 1-Axvall 5 592-589
Axvall 4-Fägre-Moh. I 591-576

5 vårliga

Trilpaner 4:95

Primula 2:50
Tollel 3: -

20Yo på alla övriga varor.
Torsd, 'Fred' ' Lörd'

Passa På och FYnda i våra butiker'

T

t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

il

Kinneved 1

Axvsll 4
Aniall 5
Fredsberg 2
Falk. 3
Tibro 1

Mullsjö I
Mellby I
Fägre.Moh. I
Fredsberg 3

4 4 0 02360 8
4 4 0 02355 8
4 3 0 1)345 6
4 3 0 12316 6

4 2 0 22326 4
4 2 0 22306 4

4 2 0 222ffi 4
4 0 0 42317 0
4 0 0 42218 0
4 0 0 422L1 O

4 4 0 02337 8

4 2 0 22292 4

4 2 0 22284 4

3 2 0 11728 4

3 1 0 21708 2

2 t 0 Lllr4 2

2 0 0 21131 0

2 0 0 21121 0

Juniorer div' 3

Mellby 3-Fägre-Moh. 2 563-565
Mellby 2-Kinneved 2 549-592
Skaa 2-Skara 3 581-566

I
II

KRUKVÄXTEN
Miit emot Roxy-biografen, S:t Olofs' 41

SLUTARPS HAN DEL9TRÄDGARD

IIIIIIII

Kinneved 2

Skara 2

Mellby 3

Axvall 6
Mellby 2

Fägre-Moh. 2

Skara 3

Mullsjö 2

Juniorer divl 4
Fredsb. 4-Tived 554-5?8
Tibro 2-Falk. 4 578-581
Fägre-Moh. 3-MellbY 4 - -555
Falk. 4
Tibro 2

Kinneved 3

r rveq
Fredsb. 4
Fägre-M. 3

Mellby 4
Fredsb. 5

rlr 1 2313 6
I l?14- 4

0 115? 4

0 1151 4

3 221t 2

3 1481 2

| 1124 2

3 1438 0

Ind. S. div 1: 367 Bj. Boström Tibro, G

Persson, Falk, 364 B Jonsson Falk, 363 R

Karlgren Hangel', 362 J-O Janneson

Falk, 359 L Johansson Tibro.
Sen. Övriga: 178 N-E Gustavsson Axv'.

O Gutavson SörbY, 177 B Alfredsson
Sörby, 1?6 Claes Åkesson Kinneved, 1?5

G Gustavson Hangel., l?4 L Lundgren
Axv., H Henriksson SörbY.

Juniorer: 200 Torbjörn Äkesmn
Ki-ved, Rolmd Abelsson Hangel., Jomy
Lätth Axv., 199 Christer Johansson Mull-
sjö, Lennart Blom Ki-ved, Anders Eriks-
son Tibro, Jan Helander Axv., TommY

Gustavsson SörbY.

430
a9n
220
220
410
410
210
300

Råiiitiit 1 2,s t rlililii i\;ri{n iit' tiii'iiV cl e bil l igii s te' station s-

VarJl)ill's()r)l filltls. ( )ch <lt'rr lir f|lrrrrhjtrlsd|it't'rt'
IillirrrhjLrlsdr ifl, s,,ttt bciiant, !{ef stiirre siilierhet ocil lllera
Lrtrynrrite. itrgett sl<r"yntlllitnde karclantttrlnel stjäl plats'

I)lmt golv, lägre trh beliväntare lasthi)jd' Ställbara frant'
stoiar'. ()ch fliilbara ont clu vill sova ell natt i bilen'
Slutet hvlsvstettt. Brrltust'i)r av lioppar (rostar inte)'
Tolvan finris äi'en solfr persollbil. Och det är en a!: de biiar
s()ilr Svensli 13ilprovrling haft mitlst lltl allmälka pä, En av
Sveriges hallbaraste alltsa.
DLr kan välja rttellan tva olika nlodeller' N{ed olika lrotor-
styrka och utrustrting. IJu kan fa den trled autonlatlada,
onr dr.l-vill slippa växla.

CNENAI|ITl2

Kinnevede Skyttefiirenings korpaerie i
luflgevör
Kvartemgänget- Getingarna ä)? - 198

Vådaskvttarna - KorParna 208 - 207

Ierduvågängät- Möbelsnic. 218- 196

Fånkallarna- Jågarna 164 - 193

Olctboys- Släktlagei 140- 161

RENAULT
Vid köp av nY eller beg. Bil

Vänd Eder med förtloende till

AB Bil & Motor
SLUTARP

Telefon'0515/333 30 bost. 141 00, 340 62, 333 62

2-rumslä9.
i Kinnarp, ledig.
Tel. 330 98 säkrast efter kl.
16.00.

A AB Bil & Motor((({ D)
\N. //// SLUTARP

V/ Telefon o51s/333 30
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Badet i Kinnarp
skall utredas etz'r''

Beslutet om bad i Kinnarp-Slutarp dröjer. Kommunstyrelsen be-
slöt vid sitt såmmantråde att åtenemirtera ärendet till fritidsnämn-
den för att dcnnå skall göra en toral kostnadsberäkning, för anläg-
gande av badet, för driftskostnader, personalkostnader och följdin-
vesteringar,

Den framställning som Frökinds ra komriundelen och väntas be-
kommun tidigare glort hos Statens hålla positionen som det största

Fritidskontoret som nyligen av-
slutat sin utredning om ett tempere-
rat friluftsbad säger bl.a. så här:
att den bästa geografiska placering-

en erhålles om badet placeras i
Kinnarp/Slutarp.

att den bästa sdmordningen med
övriga fritidsanläggningar och
skola erhålles i Kinnärp/Slutarp.

att Kinnarp/Siutarp har den skirsta
folkmängden av samhällena i söd-

åa'{tK" KINNARP
# Vatuardad enfamitjsvilla

.d&, byged 1969 och beklädd*l 
med fasadtegel. Inneh. 5

å rum o. kök. hall. bad-
rum o, wc, Tvättstuga

å *. tvättmaskin, pann-
rum m, oUeeldn. Vid-

* oygg, varmgarage med

nh iälli#;ff:#*

naturvårdsverk om statsbidrag för
badet skall återkallas men kommu-
nen har möjlighet att ingå med ny
bidragsframställning när kostnaden
för badet är'känd.

Fritidsnämnden besföt vid sitt ia-
nuarisammanträde föreslå KS att ett
tempererat friluftsbad byggs i Kin-
narp-Slutarp. Mot detta beslut re-
serverade sig Bo Jönebratt som an-
såg att det fanns angelägrrare fri-
tidsprojekt i kommunen.

Ford GXL 2000 1972
blå, 3.300 mil 19.700:-

BMC MG 1970
.grön, 6.000 mil' 8.400:-

BMC 1300 1973

blå, 800 mil, i nyskiek
Obs! dndast 14.900:-.,

Peugeot 404 B
vit, 13.000 mil

samhä1let
att placeringen av badet finns redo-

visat i byggnadsplanen för det ak-
tuella området i Kinnarp/Slutarp.
Därest ett tempererat lriluftsbåd

skall byggas i södra kommundelen
föreslås att detta placeras i Kin-
narp/Sluiarp.

Vid gårdagens kommunstyrelse
menade Bo Ericsson att frågan bor-
de avgjorts, men AU menade att
man vill ha kostnadsaspekterna be-
lYSia.

Arne Käll
Slutarps-

6lz-

tränare!
Arne Käll - under sina aktiva

år storcenter i Falköping - skall
törsöka få rätsida på Slutarps-
fotbollen. Det har blivit klart i
dagarna och Arne har redan in-
lett träningen med SIF:arna som
han nu hoppas möter upp i stora
skaror på tråningen.

- Ja, nu hoppas vi verkligen
på en uppgång igen. Det har va-
rit lite motigt för oss både på spe-
lar- och ledarsidan ett tag, men
nu ser vi med viss optimism
framåt igen.

Det såger föreningens ordf.
Giista Andersson, som nu också
kan glädja sig åt att samtliga
poster inom föreningen är besat-
ta med sådana, ledarkrafter att
det skall bli ordning och reda.

Ansvariga för. Tångavallen
och mateäelen blir triön Äke
Schön. Sven Ceder och Olle An.
derssori,

Le ledare för A blir Benet
Steril<vist och lagledare ftir B Lö-
if Svensson. I fotbollsektionen
ingår de två lagledarna samt vi.
dare Mats Andersson. Gösta
Andersson och nye tränaren
Arne Käll.

För den närmaste tiden gåller
följande träningstider: tisdagar
19-20 träningsplanen vid skol-
an, torsdagar l9 Tångavallen
(gamla festplatsen) lördagar
11-12 träningsplanen vid skol-
an. I samtliga fall skall spelarna
byta om i god tid på Tångaval-
Ien.

Kinnarp
Barntillsyn, deltid.
Tel. 336 07, kl. 9-11.

1909
5.600:-

AB Bil & Motor
SLUTARP
Tel. 0515/333 30 bost. 141 00, 333 62

REA.SKOR
finns ännu kvar

till nedsatta priser!
Darn- herr- o. barn.

NGA BRA SKOL.SKOR
i flick- o. goss,

VÄLKOMNA!

SLIJTARPS SKO
Falköp.vägen, SlutarP

Öppet: vard. 10.00-12.30
13.30- i8.00

lörd. 10.00- 13.00

Tel. 0515/335 98

Beg. bra bilar
Renault l6
vit, 3.300 mil

Renault 12

grå, 8.000 mil

Renault 5

blå, 1.000 mil,

Renault 4 L
vit, 1.800 mil

1973
2t.200i

1973
15.2(D:-

1974

div. extra utr.
19.500:-

1974
15.700:-
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Centerårsmöten
i Kinneued '!k.
Kinneveds CKF, c och CUF har

hållit årsmöten på Pensionatet i
Kinnarp under god tillslutning.
Från CKF:s årsmöte kan nämnas
att styrelsen omvaldes i sin helhet
och består av: ordf Margot Petters-
son, v ordf Ingrid Olsson, selr Bir-
gitta Lagerstrand, v sekr Ingrid
Adamsson, kassör EvaKarlstedt. bitr
kassör Rrrth Persson. Studiesekre-
terare Inga Larsson och tåvlingsle-
dare Kariir Hjortsäter, båda omval.

Avdelningen har 65 medlemmar
och under året har hållits 11 proto-
kollförda möten. Kyrkkafl'e, Iucia-
fest, trivselträff, cykelrally, studie-
rese m.m. har anordnats. I verk-
samhetsplaneringen för året som
kommer beslöts bl a att gemensamt
med partiet anordna naturstig och
cykelrally. Bidrag har utgått till
Cancerforskningen, Handikåppade
husmödrar, Kursgården Mem, se-
mesterverksamheten m, m.

Vid Center-avdelningens årsmöte
frck alla i styrelsen förnyat förtroen-
de för 1975. Ordf Sixten Lindberg,
sekr Bengt Nilsson, kas-sör Lennart
Pettersson, ledamöter Äke Anders-
son. Tord Thorstensson. Leif Lih-
nell, Harry Lagerstrand samt
Lars-Olof Abrahamsson.

Ur verksamhetsberättelsen kan
nämnas att en offentlig samman-
komst har hållits med kommunal in-
formation under medverkan av Ar-
ne Olsson och Bengt Fransson. En
bussresa till rikstinget i Lidköping
anordnades, liksom en resa per
buss till Scandinavium i Göteborg
för att se ishockey. Vidare har ei
hemlig resa anordnats med mål i
Hökerums bygdegård där en trevlig
familjefest hölls för resenärerna.

CUF-avdelningen valde ny sekre-
terare och kassör vid sitt årsmöte.
Styrelsen ser ut som föijer: ordf Ar-
ne Thuresson (omval), v ordf Leif
Lennartson (omval), sekr Elisabeth
Lagerstrand (nyval), v sekr Gerd
Silvander (nyval), kassör Carina
Andersson (nyval), v kassör Mats
Lindberg (omval). Informationsle-
dare: Lars Gustavsson och pro-
gramledare Rolf Lindberg b?da
omval.

Efter respektive förhandlingar
följde kaffeservering, varefter
kommunfullmäktiges ordförande
Valter Ekström höll kommunal in-
formalion. Sist på programmet stod
gratis-bingo.

Dryga 40-talet damer, väl be-
vandrade i handarbetandets svåra
konst och samtliga tillhörande Kin-
neveds pastorats syföreningar, sam-
lades på onsdagen till en syföre-
ningsdag på Kinnarps Pensionat.

Kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud

hålsade dämerna från de sex syfö*
re4lngarnå välkomna och höil en
kort andaktsstund. Damerna fick
därefter läska sig med kaffe och till-
hörande dopp och sedan lyssna till
missionär Arne Lagergren, Falkö-
ping som hgll 9tt mVckglintressant

För fjärde gången på
kort tid har en livsmedels-
affär i Slutarp under nat-
ten mellan lörtlag oeh sön-
dag utsatts för inbrort. Den
hår gången stals fern back-
ar rnellanöl till ett värde av

trle-?4..

25O kr. Ett vittne har" trört
och sett en bil vid affrr'en
slrax efter kl 0(r på sön-
dagsmorgonen då veder-
börande {örst hörde ett
klirr när glaset i entröclör-
ren elosg sönder. En kort
stuncl därefter hördcs även
r:n bil lärnna nrnrådet mocl
en rivstart.

Tjuvarna tog sig således
in genom att slå sönder
glasrutan i entr6dörren
och väl inne i affären har
man plockat mecl sig fem
bar:kar mellaniilr l)et är det
encla sorn saknas.

Förra gången lioln saln-
nra affär fick påhälsning av
inbrottstjuvar var i rilutet
av tlecember då pellanöl
och rolrak för flera tusen kr
stals.

Grupp 3
Kim.Kont.möb1.4 4 0 0 31-3
Kättilstorp 3 2 0 1 10-5
Bilfirm. 2 2 0 0 7-3
Flobyverken 2 1 0 1 2-8
Fred.Åsarp 3003 3-11
Torbjtorp 2002 2-11
Iastb.centr. 2 0 g 2'2-16

8

2

0
0
0

Gatukontoret medde!ar
SoptlpB-arna I Gudhem, Kättilstorp och Fröklnd är stängda. Sop-
contalner är uppställda på föllande platser:
FRöKIND: Soptippen, Slutarps reningsverk.
ASARP: Industrigatan vid cementfabriken.
KÄ?TILSTORP: I korsningen mellan allmän väg och infart till
soptippen.
GUDHEM: Soptippen.

Syfr;reningsdng i Kirylurp

ii,:: .

,::: j.1#''{
Glada syföreningsdamer på glatt samkväm. sittande fr.v. Ingrid Andersson, Shrtarp, Anna Andersson, Slutarp,
och Vivan Nilsson, Slutarp. Stående fr.v. Majken Johansson, Kinnarp, Sara Gustafsson, Kinnarp, Gulli Arvids-
son, Brismene, Ragnhild Granlund, Vårkumla, Gunni Oskarsson, Vårkumla.och Britta Johansson, Kinnarp.

föredrag om missionsarbetet i Etio-
pien. Efter det uppskattade före-
draget framförde kyrkoherden de
församlqdes tack till missionär La-
gergren och en kollekt upptogs till
de kristna i Etiopien.

Damerna hadä förstås också han-
darbetena med sig och vi vill lova att
flinka fingrar förfärdigade flera fina
föremål denna eftermiddag!

Korphockeybockeyrr
Resultat måndag 3/2: Bilfirmoma --

Lastbilscentralen 5-2: Monsun Tison II
- Byggnads 2-7; Gelangs Plåt - Sigge
Palm 1-3; Torbjöih6if -"'l'lobyverken
1-2; Kättilstorp - Fredals Äsrp 2-1.

Onsdag 5/2: ,P.gtte.F .,qqg€,0-2, *G,l{tl-. ,.
messon - Tele-"dj8'; Kö'rtifr"Linal - SIIF' '

2-2, Polisen - Morou.-Tison I 1-3,
Kimarps Kontorsmöbler - Kättilstorp
4- 1.

Fjärde inbrottet
på kort tid
i Slutarps-affär
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Glimtar från Frökind
Go morgon! " fortfarande tast' Jonanssurr

Någon har förs6kt att sqäla na1fa9 instruktionsboken,
min a"ntika Volvo. I upptacfiäs medpassageraore Andersson
stund varjag fö"b"nnää. N; h;; ;kryvad"e - två damer i baksätet
jag perspektiv tiil handelsen åc'h hade svårt att hålla skratten till-
ä""*i"d"e arg. Tänk er Johans- o15:'^.^- ,,^*,, En s[or amerlKanare Komson, iroil, erler cragens veoermo-
å;;: H;; n";;ä;-;L'Våi""" :i":lq'"]: f:jtY,l':g; T:i-
- han finner den inte i det skick oe, vl' Ä^en lormoolrgen olev sa-

vät rorare som passågerare I oennan larrlnade den lva dygn uoF , ",,r r :ollen sa illl Cren mlroa gra(r ror-gare..nan rrnner oen meo dor-
i-cn öppen, med ventilationsru- l,:::.:^'-::"Jj1'::3i::-:" :.1tan ti'åsig' och med sladdar :IiYT::,i:"re vrq rappen' arr

ha"e.JJh". r"* n"r"t-"iJl"- lt-"-llt-":o:9: :ic T9d att iägga

strumentbräda.r..rorr..rr"oriuti. beslag,,påen.,bit från 9n p-ap-

vred. Jobansson ringer 6liä persrulle' Möjligen var han för-

Polisen kommer. KYld',

* sä kom då räddningerr i form

ovanrigt obegåvade tjuvar. il#*'-#s'ååxif;;å'JTs;Ingen_kan köra Johanssons bil ?i"i."i'åff.i"åess närhet. Han
utom Joha{rssou sjålv. D- -et säger ,'d';ä. ;'i;ån och grep tag ialla mina vänner, som då ocn dä ;-3 '. -;-;--';, "vill låna bilen. De lämnar start- locRet'..rJet satl,råst'

nyckeln tillbaka - oanvänd..De h.il' ååt"frä'h'"f;"#jl'"ä"'iå:kan inte knepet' Det kunde inte 
"ttaå"".. rås locket och snartheller tjuvarna. De fick kortslut- ;ä;;;;l.ät vår bensin för en

ning och kom ingenstans. *;;- 
---- '- ----

Mina vänner på Bil och Buss, 
'.som vid det här la8et är-hårt påssjukan härjar i Frökind -prövade-och håller på att klä sig i irittå-"'rrå.t.r"d" från Vilskeigelkottskinn .när Johansson i:;;;ä. il1ig.;bben såe unäårkommer. fixade tjuvqnas för- ;;';;;{;r-rie-ut som en av tre-

ödelse.
B' cich tsuss visste au de,h,ade ,;Ää": lt:T:Tä,j$x":lfllia

med en raritet att göra. Storlarm ;ilå;;;. ö;t linÅ Åånga påsargick ut. Tennis-Ung.fö:",,llk^T ;'rffi;åJ;,;håil och"lilfurab-startanordningen så skickligt att il;ä; ",ii." mesta ledigaj1B ifrågasätter om han inte bor- iiää" åi.i"t;"Onde doktorera på det här att -. 
Hä.;;ä;; hade lillgrabbengömma starten i en bil. ..

* besök av en jämngammal kom-

, rohansson är-en besvärlig !f,;"3,S"ilL:.1"'j-'1,åf,,u,""
KUnd ror ört ocn öuss. Jnarr rar
jas inte ens tvätta bilen - dom .,---Y.: )?l-l'::-tff?..|1^"'i:ff
irör att det är något sattyg på 1ul:"*Y111":ar 

passJuKa' r rcK

gång. omgående svar'
- ITdl karriär - i varje.fali i , , P:I,!yj'lae mej inte om'
kärriär - låt oss enas o- trJtl" {?.g behöver,ha påssjuka nu'
kilometer, kom jag t"upotää1" Förre.sten är det,på tiden attjag

Men insidan är nrrust lika trevlig.
1. Den sk)ra bakcl(irren, gilr äncla nel till goivet -liittl;rstld.
2. F'äller du ihop baksätet kan clu lasta hela 900 liter:
li. Ingen kardantunnel. Rynrligt baksiite.
4. Breda dör'rar sa barnen lätt kan slinlta in trh ut,
5. Motortyngdery över clrivhjulen, gcr l,):ittfe r,åigglepp.
6. I.'ramhjulsdriven.
7. Slutet kylsystenr. Spar pengal glykol och lleli1'tnnier:
8. Torsionsfjädring. Det är därf(lr den iir sit sliirt ltt itkit i.
9. Stiitskirldar sorr kan ta en st(it,

Nu vet du lite om insielan r)a Femllrau. Korn uu till oss
och ta en titt på utsidan,

(NENAI|tTS

kilometer, kom jag t"upotää ii Förre.sten är det-på tidel attjag
på macken i -rö""gai. eife" får $n^ barnsjukdom' Jag har
Lrann. Volvon alltså.-Gtista kom inte haft varken mässling eller
störtande - såg hur det pyrde vattköpper"'
rök och luktade pyton. Gösta
luktade, tog nio tag-med skruv- ..Det ser.ut..9om om vi här ute
mejseln-och"sa:Köidubara. slipper att..likt Egyptens-gräs-

Johansson kör och är glad. It"p4gt välla in i Stadshusets
Volvo 17.660 mil - den tuffaioch korridorer Air" att propagera,fö.r
oår Van bad. Vl lar Vart bacl vao tl-

' * den lider. Det kan man utläsa av
Det händer ibland att Johans_ de handlingar som nu.lagts i må-

.o', ra. lt; "fiit;;t ;if'f"å; 1,"_t::'5,P',lfl_f"ån Fritidsnämn-

"ag"" 
ia".tågä"u 

"o"i 
r-'rit^'ir- d:::,|åll: M:i,tåink vad papp-er

ntrig. oet håide sis hä'o-t;ål- 3:!'l*"_T så-tt åt innan ärendet
len"att samåe Jo6.nsso.,--i'.r, kommit.så här långt'^Tid och

;l;s;;t -r"ä't""s-'-u-iil--;J; pappel ai1 .qengar - så det blir

"a"?". åir' 
""åi""riäil åkta l:g'llllqi4fintbad'.Ilördags

hälften på biltirr till SkOvde.Tul annonserades det också i FT om

;";l;ki;;;;å" a""" "iil."or. 
att Slutarp. har container. Den

på dän'araädu ".,ryutub1iu-*- 
står gyl.g:h 

,granrr vid renings-

mang. Redar-r på dit"esan bå4i- , yul\,"i' Utnvttja den - så får vi
de dät hända säker och ting. Gul behåua den'
Iampa i bilän lyste. *

Kvinnan vid min sida blir äld-
Oljan! Pass upp, tänkte Jo- re och vackrare. Hon hade

hansson, men bredvidsittande dambiudninehäromkvällen.An-
piassagerare_ snabbläste i. in- ledningen år att tjejerna på
struktionsboken att bensinen jobbet skramlat tiil fOdLlsedags-
höll på att ta slut. Reryn först - -nresent. 

Salladsskål och bestiäk
bensineirsen.Detvarviöverens iom även herr Johansson kan
om. gagna. Bjudningskvällen fick far

På hemvägen blev vi varse en sitta i köket och äta resterna. Då
bensinstation i Skultorp. En sån . och då susade eleganta damer
där som tuggar tior och så kom- förbi och distraherade. Far var
mer det en slatt för 9.70, om man a.1ie och konverserade - an-
inte håller ett fast grepp i slang- n""J få" man inte salladsskåI. ..
en. Fruntimmer och bjudningar -* det är ett surr. Jag har uppfiickt

Det var nu sen kvåll -.mor att de kamouflera--r sig ååa."
bidro_qtned,en tia och_så skulle massa virkgarh och v'erktyg -det då te. Men hur Johansson men handaibetet blir soaÅämt
skruvade så satt tanklocket på utfört. Eller är det inte så...?
samma plats. Den manlige pas- I varie fall kallar inte vi killar
sågeraren vid min sida ryckte till det föriviunta.
undsättning. Men locket satt *

AB Bil & Motor
SLUTARP
Tel. 0515/333 30 bost. 141 00,333 62

KUPTRYGGHET
O Granti 3 mån. alt.6 mån.
O Varje bil är traflkeäkerhetskontrolterad

Gör.ett besök eller ring gärna vid köp av ny eller beg.
Vi har för tillfället god sortering av beg, bilar.

AB Bil & Motor
SLUTARP. Tel. 0515/333 B0

aukt, återförsäljare för B,enault,
världens största tillverkare av framhjufsdrivna bilar,

bil.

Just nu pågår i TV-tvåan ett'program som benämns Lördags,
Det skalt vara ett proeram För
barn. Ovanligt obeg?vide TV z
som är vridet åt mer än ett håll.
Nu går jag och ringer Otto
Nordenskiöld - big boss för
dyngan som tvåan spirider kring
srg.

Go morgon!
BÄSSE

otaof ttaaataaaaoataolaao,f ott
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12 Är o. äIdre

Kinnarps skola

Åsalps ::iio la
Kiiulairps sl:oIa

Lokal llrökind

Kirurarps skola
Start klubblokalent
Åsarp

Pensionärsbo städ erna
Klrurarp

Kinnarps skola
Se badreseProgranmet

Klubblokafen, ÅqarP

Kinnarps skola

Pensi-onärsbo st äd erna
Kirxrarp
Åsarps skola
Kinnarps skola

He:n och SikoLa-
föreningen
--9li. -\saIpj Ltjl

Hen och Shoie-
. f örenir-iger

r-.PA

Kinnarps BTK

Asarps rrf

Kinnevetls Skytte-
I UI Eurrr6

Ki,nnarps 3TK

tr'rit idsnåinnd.en

Åsarps IF

i{em och Skola-
föreningen
Kirurevecls Skytte-
f,iinenl,ng

N. Åsarps OUF

Hem oeh Skola-
föreningen

Bo rdt ennl s

Bordt ennis
Bordt ennls

Skönhetsvård, make uP m.m'

Enhelliga
heslut orn
elfusion 'flå-

Medlemmarna i samtliga tio elfö_
reningar på Falbygden här vid ex_
tra.stämmor i början av februari en_
natllgt beslutat bifalla förslaget om
en fusionering. med Falbygdäns el_

Io"ujllg. Beslutet väntas träda i
KraIt tldlgast nästa år.

För de 4.5b0 elabonnenter som år
anslutna till de tio föreningarna in_
rrebär fusionen att enhetliga taxår
r<ommer. att tillämpas inom Falbyg_
oens eltorenings område. Dessutom
erbJucler fusionen ökade möjlighe_
ter till samarbete.

För att beslutet om fusionen skall
vinna laga kraft måste det konfir_
meras vid en -extra stämma och då
med mrnst två tredjedelars majori_
tet,. Vlcl extrastämmorna var beslu_
ten i samtliga fall enhällisa.
_ Förslaget orn fusion -har väckts

dels av respektive elförening, dels
av .t albygdens ellörening. De tio el_
rorenrngarna är, i sturleksordning,
Asarp, Slutarp, Grolanda, Vartoftä,
roro.Jorntorp, Asle. Kåttilstorp.
Gökhem, Vilske Kleva samt Markä.

GDv-stYrelsen omvaldes
vid år**Ot, i Frölcind 'I;

de som sitter är Hilding Våringrperrrt Bertilsson och Ulla Dapiqlssg\ 
-

S.';r"atira*. C$tihå"iiäirt n"oÄai. | - 
Till stvrelsesuppleanl e r omvatdes-i,";;;;;;ör;.t;;;d;;K;;i-c'.- Berit^ Joelsson' Birgit Friberg'

tav Ahl. A' verksamliebb;;;tt.l";; Karl-Gustav -4.h1, Berit Bertilsson,
framgick att föreningen ";J;;t;; 4rne Andersson och Birg-itta Ahl-

ånordna{"; siu,'eu*ffiota";ri{r"tiix- Sl-T^^ft:?:.*rna sven-olof Fri-

äl+,prixu"å?"".p?.rur,qq;{r}t'r,jäiJt'* P.':lu"::.1,1*l"n 
Nvman' liksom re-

narcs- och Stutarps rä;åitti#ä- ' visorssupp[ Lars 
, 
Westerberg och

'ingar. En gammaidanskurs med I ^h:,f:T^',,:il:'jiii ..^,r-- o--,,,rungar. l'n gammaloansKurs meo d.r,
ett;jutriotal äeltagarc' hade anord- I - '-::i-1T*,*ommrlte 

varoes berur

-^+- \rir^-^ "-r^ **.--r^-l-*,-li-- | Bertilsson, Lilly Andersson, Eivornats. Vidare hade föreningen inbju- | "ilYii"ftL -"uv 
ölucrssuu' Lrvur

dit tili ett samkvåm för pensionärä., | '"? 1|l-:,f-T'::3i" .^ e- .^^. a:,,
samt en julfest för barn. | , 1i:?iglt:::,t-"^1 l."i:: ar lasrsrau-

'"r srrJurrsrr
Medle'msan,.alet hade trnde - e-^. I des tlll oloråndral ):- Kr'

=^ ''='I Till valberedning utsågs slutligenvarit}Tg, I I'rll valberednlng utsågs slutugen
. -^- ..:-^ I Gun-Britt Westei6erg, -Lilly Än-vlnst- och lorlustraKnlngen vlsa- | , __ ^^_ _^*. D^".: ^^L D^Ii^ \rå,,

cle en omstutning på 28.lpiiä ffi- | 1::"o" samt Bengt och Bellis vår-

nor. Balansräkningen visade e?j:; | "ä;af tackade slutligen alla som
hållning vid årets slut på. i?:itl..li | -ä;.k;;';Iö.u.,i.,g". under der
kronor.. Ansökningar o_m bia"11c-,tjt] [ ;å;;;'il.'Fö.u.,i"rrg"r,. tack till
!i' ungdomsverksamhet ltitelåg I ;;åil;;;;s 

-förtjansifulla 
säu au

från Kinnarps och slutarps Idrotts- I i"ä ää;hlten tolkades av se-
föreningar sam.t fråu Kinneveds I i.J.;;;;;.
Skytteförening. Ett bidrag på etlu-
sen kronor till vardera föreningen I

gersss:s=gs2=1213

1O-12 3o1lsPe1, Pojkar, åk 1-5

Luftgevärsskytte

Sordtennis, 11 år o. Yngre

Badresa

Frit iilsgårclsv e rk samh e t

luftgevärsskytt e

Sortlterrris
Bollspel, pojkar, åk 4-6

Logen Sigurd i fahöping
slogs samman med
Kinnarps IOGT-I{TO

. Kirurarps IOGT-NTO-förening Slutarp, sekr Maj-Britt Johansson,
har hållit årsmöte under mycket god Falköping. Studieledare Lennarf
tillslutning på Pensionatet i Kin- Sandberg, Giiteve. övriga ledamö_
narp. Kvälle-ns stora fråga var för- ter: Ingrid Andersson, Lofsgården,
utomsjälvaårsmötesförhandlingar- Margareta Silvander, Kinnarp,
na om en sammanslagning mellan John Clausson, Falköping oöf,
föreningen i Kinnarp och logen 1099 Kurt-Ove Brodd, Kinnarb. Feviso-
Sigurd i Falköping. Då denna fören- rer: Harry Johansson, Hålsarp och
ing en längre tid haft svårigheter att Sigvard PGustavsson, Kinnarp.
hålla verksamheten igång, och då Ombud till distriktets årsmöte i Ska-
de aktiva medlemmarna redan in- ra den 5-6 april Ingrid Andersson
lett samarbete med Kinnarosföre_ och Maj-Britt Johansson. Ombud till
ningen hade man nu besluiat "1; 

kretsens årsmöte i Vartofta den 21
föreningen borde gå upp i förening- llars-, Giiran Andersson, Lennart
en i Kirinarp. Vidårsmåtet beslutå- Sandberg och Ingrid Ahlkvist. Ordf
des nu etrhalligt om en samman- Sven-Andersson avtackade de av-
slagning av de 6åda f d NTO-fören- g-ående styrelseledamöterna Arne
ingärna. Begäran kommer t-t, ut1 Karlsson, Franz Svedberg, Håkan
inSå till distrikts- och riksstvrelse för Silvander och Per-Hugo Clausson
att få beslutet slutgiltigt staäfäst. och välkomnade de närvarande

Kinnarpslöreningen har 1 n 62 medlemmarna från 1099 Sigurd till
medlemmar. Verkiamheten är till sin nya föreningshemvist. Dessas
största delen inriktad på studie- tack framfördes senare under kväl-
verksamhet i samarbete med NBV, len av Karl Johansson, Blidsberg.
Nykterhetsrörelsens bildningsverk- Sedan föreningen bjudit de när-
samhet. För närvarande är tio qilk_ varande på kaffe sjöngs allsång och
lar i verksamhet, En fyradagars tävlades om en av distriktet anord-
bussresa till Gotland har anordnats. nad frågesport. Och så hade man en
Kassan visade en behållning på kvällens gäst. Det var Harriet En.
23.088 kr. Sedan styrelsen beviljats gelhed, musiklärare i Falköpins och
a-nsvarsfrihet valdes ny styrelse. boende i Grolanda. Harriät ijOng
Valda blev ordf Sven Andersson, negro spirituals till eget pianoäckl
Lofsgården, v ordf Ancy Gunnars- ompanjemang inför- andaktsfullt'
son, Karbo, kassör Sten Ahlkvist, lyssnande auditorium. Stor succ6.

SkyttG ,rp-,r. O
Kir..t.d" Lorlrekytte i lullgevär

Korparna-Kvartersgänget 182- 223'

Möbelsnickarna - VådaskYttarna
196-213, Lcrdweskyttarna-Jägama
2 19- 185, Släktlaget- Fårskallarna
158- 1??, Getingarna-Oldboys 190-159

Efter nästa omgång följer tabellerna

tt/2.7d'

Grupp
Kinnarps Kont. 4
Bilfim. 3
Kättilstorp 4
Flobyverken 3
Torbjörnt. 3
Lastbilcentr. 3
Fredahb Åsarp 4

0 031*3 8
0 011-6 6
0 213-9 4
024-tz2
025-732
026-182
045-140

Dessa sex utgör Frökinds GDV:s styrelse under året. Stående från vän-
ster är Rtrne Karlsson, Karl-Erik Andersson och Gösta Andersson, och

beviljades.
Till styrelse för innevarande år

valdes, till ordf Bernt Bertilsson,
övr! a ledamöter Ulla Danielsson,
Rune Karlsson, Karl-Erik Anders-
son, Gösta Andersson och Hildirig
Våring, samtliga omvalda.



Lisbeth Vecchi.s ks mftLclrtrio

ger lörrlugskonserter ut/t-'>rf,'

i Lohul Frökind och FlobY

Lisbeth Vecchi, Lotii Olofsson och tsodrl Sjögten'

I-isbeth Vecchis kammartrio ger
på lördag konserter i Lokal F rökind
och Församlingshemmet i FlobY.
Det är ett arrangemang av kultur-
nåmnden. Lisbeth Vecchis kam-
martrio består av Lisbeth Vecchi,
violin, Lotti Olofsson, violoncell och
Bodil Siöeren, piano.

Lisbeih Vecciri tillhör Göteborgs
svmfoniorkester sedan 9 år. Lotti
Olof"to., studerar vid Musikhögsko-
lan i Göteborg, där hon har Guido

Vecchi som lärare. Också pianisten
är elev vid Musikhögskr:lan i Göte-
bors.

Tiion bildades 19?3 oeh har stu-
derat för en av de främsta engelska
kammarmusikernä genom tiderna,
professor Al1'redo Wang.

Trion gjorde ett mycket uppskat-
tat framträdande i Falköpings bi-
bliotek i höstas. Längre frarn i var
kommer Lisbeth Vecchi att fram'
träda sorn solist vid Orkesterföre-
ningens vårkonsert.

Äsarps och Frökindsmoderaterna
samlas till årsfest i Församlingshemmet Åsarp tisdagen den 25

februari kl. 19.00. Förhandlingar. Förbundsordföranden Stig

Aaby Eriksson talar och visar film från Berlin ,_ (den kluvna

staden). Kaffeservering.
Styrelserna.

FRöT{IND
2L/z-75.

Kinnarps Missionshus '
Under den gånga veckan har en

serie barnmöten Pågått. Dessa av-

slutas på söndag i KinnarPs Mis-
sionshJs med familj egustjänst. Sång
och tal av Barbro och Inger.

Kinneveds
Jaktvårdsförening
håller årsmöte torsdagen den
27.2 lg75 kl. 19.30 å KinnarPs
caf6.
Styrelsen,

Arsmöte
Klnneyeds SkYtteförening hål-

ler f"redagen d,en 2812 1975 kl'
19.30 årsmöte På Pensionatet i
Kinnarp.

Kinnarp - Slutary
Sönd. 11.00 Gemensam fa-

miljegudstiänst i KinnarPs
Missionshus. Ett omväxlande
program.

VÄLKOMNAI

Kinneveds
Pastorat
Församlingsdelegerade sam-

mantråder i Lokal Frökind den

3 mars 1975 kl. 19.00

0idr.

Ung gudstjänst
i Kinneveds k:a sönd. 23 febr.
kl. 19.30. Medv. av gitarr-sång-
grupp ur Kyrkans Ungdom,
ungdomssekr. G. Götlind och

kh S.-E. Hagnerud.
Alla välkomna!

oArets
BOKHYLLE

nylrel!

till fynd

,9l.
Bestående ov 3 seklioner, löngd 255 cm, höld 165 cm.
Tillverkod i volnöt. l,lqr dekorlist på dörrorns: och

inbyggd belysning. Svensk tillverkning.

Passa på, hos

Tär. 0515/335 65

pris!

OBTIHUSET

Polisronden
stöld i biljardhall zolz"?S' 

I

Omkring 400 kronor i kontanter' i 
I

huvudsak-enkronor, har stulits il
Slutarps biljardklubbs lokal. Inbrot- 

|

tet har skett någon gång mellan kl
21 i tisdaes kväll och l7-tiden i går'
då stöldei upptäcktes. Det är oklart
hur vederbörande tagit sig in efter-
som det inte finns något sPår av
åverkan.
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Rita Skoog från Kinnarp var en av de 100 skaraborgare som var 1l9d o-ch _diskuterades Sveriges Radios - et
programve-rksamhet vid veckoslutets "Publikforum" i Helenaskolan i Skövde. Hiir hälsas Rita välkommen av u (t-2€ .
radiochefen Otto Nordenskiöld. Id<,L att aft(,r,"L)
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Kinnarps IF luftade sina nyförvärv i lördagens möte med Grolanda. Nve tränaren S-E Bliicher kollade
in vårformen hos Bo Melander, Jonnl' Karlstedt, Gustav Eckerlid och Leif Ekbom. Lf/l--+2,

Kinnarp luftade
nyförvän

Kinnarps IF luftade för första
gången i vår sina nyförvärv Bo
Melander från FBK och trion
Leif Ekbom, Jonny Karlstedt
och Gustav Eckerlid. De rned-
verkade i lördagsmötet med
Grolanda IF - en match som slöt
med 2-2 som resultat.

Grolanda rog ledningen ge-
nom Hans-Ake Eliasson och
kvitteringen svarade Bengt
"Bleck:r" Georgsson för på nick.
I andra halvlek pressade Kin-
narp tillbaka Grolanda och gjor-
de 2- I genom "Blecka". Det
följdes småningom av 2--2 ge-
nom H:rns-Ake Mörk.

Tony Persson, "Blecka" och
I Bo Melander var vassast i Kin-
i narpsgänget och i Grolanda var
i Leif Kjellander duktig i målet.
I Ingvar Larsson spelade en lram-
i trädande roll i fyrbackslinien
j och Hans-Olof Gustafsson hade
I viss framgång i anlallet.
I K-E Emanuelsson, Trädet,
, gjorde sin femte domarinsats i
i vår. Matchen spelades på grr,rs-
I plan i Kinnarp.

@



I Skytte oi Div. 3 Sen.
Hangel. S-Skara 3 467-440
Axvall 2- Mel)by 467-479
Tibro 4 -Fågre-Moh. 437-3?8
Tived-M.C- 5r0-476
FBU Falk. -Kinneved 2 4?9 -441

N

; SLaraborgs luftgerÄrssr.rier
! fireds seniorer vann toppmöter med
I Vt.C. och är dårmeti klara serresegrare r

I div. 3. Laget går säkert obesegrat igenom

! och har sk.iutir mycker jämnr. Yrrerligare
I fem lag är utan förlusler men reduce-

I ringar torde komma. Ind. Ieder B.iörn
I Boslröm skvtteligan: dir'. l. Tomas En-
I gström Falk. div. övriga med Gunnar Bo-

| "tröm cch Leif Custarsrcn nånnast. Ju-
! niorerna Jonn.v Lällh,Axv..Lennarr Blom
I Kinneved har tappat 3 resp. 4 poäng på 6

I ser.
: Div,2 Sen.
I Axvall l-Sörbv-Od.l 506.5t9
I Sörby-Od.2-fatL. Z aSS-q88

! Falk. 3-Hangel. 2 518 .497

I Fredsb. 3- Kirrneved 1 442 S}J

I Tibro 3-Fredsb. 2 500-4?2

I so.t y-oa. r

! sg;:P:;
t Axvall^l

I ;:';*,i ,

Ir;:*;

Tived
M.C.
Axvall 2

Mellby
Hangel. 3

FBU Falk.
Kinneved 2

Skara 3
Fägre-Moh.

r Tibro 4

Fredsb. I
Skövde
Hangel.

0 0 3503 14

0 i 3351 12

0333018
0332658
0332428
0431786
0431646
0530544
0630022
0629982

7

7

7

7
7

7

7
a

7
a

70
60
J1
Jll
4L
30
20
20
00
00

0 3604 14

I
I

2

7

7

3512 12

3496 11

3553 r0
3486 9

3457 4
3430 4

Axvall 3
Falk. 1

Axvall 2
Sörby*0d.
Axvall '1

. Skara L

l'pfif1 it;,,:'tt r

7 6 0 t 414712
7 5 I 1 415?11
7 5 0 2 413210

-.. L4"-r!2. 4153, 9åF
? 4 0 3 4i40 8._-
7 4 0."3 4137. 8'

' .r ,ir '4 d!'s ,äit, aS
710640852
710640682
700740690

0 4126 14

L 4126 12

2 4090 10

2 4062 r0
3 4072 8
4 4046 6

4 4025 6
5 3909 4
7 4036 0
7 3870 0

Slantsingling i Kinnarp: Domare K-E Emanuelsson lottär.avspark
och sidal lri,q..'ar Larssbn, Grolanda IF och Bengt "Blecka" Georg-
sson, Kinnarps IP, följer pengens gång i luften.
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Axvall 4
Kinneved 1

Axvall 5
Tibro I
Falk. 3

Fredsb. 2

Mullsjö I
Fredsb. 3

Mellby 1

Eägre-Moh. I

Kinneved 2 6 6
Skara 2 6 4
Axvall 6 5 4

Mellby 3 7 2
Mellby 2 5 2
Skara 3 5 2

Mullsjö 2 5 I
Fägre'Moh. 2 5 |
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Juniorer div. 3
Mullsjö 2-Fågre-Moh. 2 560-0
Skara 2-Mellby 2 575-574
Mellbv 3-Skara 3 554-5?7
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Juniorer div. 4
Kinneved 3-Tived 580-581
Fägre-M.3-Tibro 2 433-569
Fredsb. 4-Mellbv 4 564-559

Falk.4 6 5 0
Tived 5 4 0
Kinneved3 5 4 0
Tibro2 5 4 0
Fredsb.4 7 2 0
Mellby4 5 r 0
Fredsb.5 5 r 0
Fägre-M.3 610

3485 l0
2887 8
288? 8

2856 8

3702 4

2820 2
2550 2
2538 2

o

Ar smöten med, Frökönd,s
oe|r-Äsa rpis modelro,rter 24'c'-zs'

Äsarps- och Frökindsmodera-
terna vår i tisdags samlade till
årsmöten i Äsarps församlings-
hem där mån till en början
kunde"var för sig, sköta sina val.
Några större föråndringar blev
det inte, och Åsarpsmoderater-
nas styrelse består av följande
perconer3 ordf Alf Nilsson, v
ordfKarl-Åke Larsson, sekr Jan
Äseskog och kassör Stig Johans-
son, I styrelsen ingår åven Rolf
Ivarssono Lars-Ola Äkesson,
Berrrt Gustavsson och Per-Erik
Abrahamsson. Man valde. en
kvinnokomrnitt6 bestående av
Gun Nilsson, Inger Gustavsson
och Gun-Britt Akesson.

Frökindsborna fick som säster
hålla till i den mera ombönade
mindre salen och där fick Ivan Gus-
tavsson i fortsättningen. svinga
ordförandeklubban med Helge-Olof ,

Karlsson som v ordf, Sven Anders-
son sekr och Lars Eckerlid som kas-
sör. Frökindsborna glömde inte hel-
ler sina damer utan Birgit Gustavs-

son, Majken Johansson och Kajsa
Ehrenius fick bilda kvinnokommit-
t6. Dagen, eller rättare sagt kvällen
till ära, var förbundsordföranden
Stig Aaby-Ericsson närvarande och
deltog som en god rådgivare i för-

Stig Aaby Ericsson, Ivan Gustavsson och Alf Nilsson tittar här på den
betongbit från Berlinmuren som Ericsson hade med sig hem. Som
byggmästare kunde Nilsson inte godkänna den undermåliga betongen.

handlingarna och manade till med-
lemsvärvning. En ansluten medlem
är en säker röst, menade han, och
risken var mindre att det gick som
för honom när han skjutsade en,
som han trodde sympasitör, till val-
lokalen och denne ändå röstade
med centerpartiet.

Efter förhandlingarna var det
Aaby.Ericsson som tog med de när-
varande på en Berlinresa som han
illustreraäe med färgbilder. Han,
tillsammans med nio andra. var av
M:s riksorganisation uttagen till en
studieveeka i Berlin på inbjudan av
Moderaternas tyska motsvarighet
CDU. Tillsammans med studie-
grupper från de övriga nordiska
länderna tillbrineades en vecka i
väst och även lite-i Östberlin, och på
programmet stod när det gällde
Västberlin studier av byggnadsfrå-
gor, skolfrågor, kultur och dess-
utom politisk organisation. Hans
bilder visade dock mest historiska
platser och en mängd nybyggda och
restaurerade byggnader både från
väst- och östzonerna. Många min-
nen från kriget visades av guiderna.

Efter en kaffestund blev det en
allmän pratstund innan man skiljdes
åt för kvällen.

Juniorer div. I
Fredsb. 1*Axvall 1 588-592
Axvall 2 -Falk. I 589-595
Sörby-Od. -Skövde 592-590
Falk. 2-Skara 1 503-589
Axvall 3-Hangel. 596-571

Juniorer dir. 2
Tibro 1-Mullsjö i 585-579
! reqsD. z-I alK. J c,J*)/ö
Fredsb. 3-Mellby I 575-571
Kinnev. 1*Axvall 4 578-594
Axvall 5-Fägre-Moh. 1 581-553

Ind. Div. I Sen,3?1 p. Björn Boström
Tibro, 366 B Jonsson Falk, 361 G Persson
Falk., U Pahl Tibro. 358 Janneson Falk.

Sen. Övriga 1?8 Leif Gustavsson Sör-
by, t?5 Claes Åkesson Kinneved, T En-
gström Falk., 172 G Johansson Falk.

Juniorer 200 S Engström, 199 Rag-
narsson-Härström Falk, Tommy Gus-
tavsson Sörby, Laila Hofbauer Kinne-
ved,

En del av den kvinnliga pulliken bestod av fruarna Inger GustavsSon,
Gun Nilsson och Gun-Britt Akesson.



Ung gudstjänst
i Kinneved- -i-.a"a"st 

hölls en ungdomsguds-
tiänst i Kinneveds kYrka, som var
åvcket välbesökt. Vid gudstjänsten
mådverkade Kyrkans ungdom un-

der ledning av ungdomssekreterare
ä""""" G6ttittd Äed mYcken sång

och musik. Ungdomarna läste även

i"*tut o"h bönår, medan kYrkoher-
å. S. r. Hagnerud svarade för Pre-
Jit"". outi annorlunda gudstjän-

sten blev mYcket uPPskattad'

LTt?..rs.
Kvrkans Pensionäner
samlas nu på fredag i Lokal Frökind'
Efter sedvanligt kaffesamkväm
kommer dagens gäst KYrkovärden i
Gökhem kriminalinsPektör K G Jo-
hansson att berätta minnen. Sam-
lingen ledes av Kh Hagnerud,

Kinneved-
Vårkumla
LRF-avdelning
håller årsmöte på

Kinnarp den 3/3 kl
Välkomna!
$lyrelsen.

Pensionatet,
19.30.

Kör du 1500 rnil om äret sitter du rrer än 300 timmar i din
bil. Så det är ingen dum id6 att läta ryggen och stjärten
få vara med och välja bil'
Fä bilar kan konkuirera med Renault 16s komfort. Den har
torsionsfjädring, som ger en mjuk och behaglig-gang"
Fatölierna serördentligt stöd at ben och rygg. Senast var
det L-ennarlÖjesten i Expressen som prisade 16s komfort'
Och om stjärtön och ryggen lätt later sig övertygas, fär du

inte svårare med huvudei. Det är den enda bil du kan
förvandla. Pä nån minut gör du om den frän bekvänr
personbil tili lastviliig skäpvagn. Framhjulsdrift, otttställ-
bara strålkastare, bromsrör av koppar.
Och detfinns flerfinessersom vi sågärnavisarnärdu tittar in'

fred. 19.30 Evangeligruppen
r alan.
Lörd. 19.30 Ungdomskören
Trädet-Åsarp.
Sönd. 19.30 Sångare från
Åsarp Barbro, Inger, Kurt.

Välkomnal

Pensionärsträff i Kinneved

AB Bil & Motor
SLUTARP
Tel. 0515/333 30 bost. 141 00

il Skytte o På bilden ses fr v kyrkoherde Sven-Erib Hagnerud, kyrkvärden G<iran

Div 2 Sen

Sörby-Od 1-SörbY-Od 2 507'.4S5

Falk 2-Axvall 1 458-510
Fredsb Z-Hangelösa 2 482-504
Tibro 3-Fredsberg 3 517-420

Kinneved l-falk 3 515-506

Div 2 Jun
Mullsjö 1-Fredsberg 2 563-5?7

Falk 3-Tibro 1 585-583
Fägre-Moh l-MellbY 1 56?-579
Axi'all 5-Kinneved 1 591-5?2

Axvall 4-Fredsberg 3 593-563

Andersson och K G Johansson.

Kyrkans samling för pensionårer i
Kinneved hade denna gång samlat
ett 40-tal intresselade pensionärer

-i

Kinnarpe IF C-jun.: Kenth Johans-
son, Kent Ek, Bo Andersson, Benny An-
derson, Per-Ola Westerberg,..Morgan
Karlsrcn, Mikael Darius, Bo Johansson,
Tommy Berglund, Thorbjörn Äkesson.
Obsl Gymnastikskor.

Inomhusfotboll. Samling 7 lördag caf6-
ei.

Kinnarpsbor."
OBS ingen pappersinsarnling
t.v. p.g,a. överskott'hos pap-
persbruken.
KinnarBs lF.

rla -?f.
som hälsades vålkomna tlll dukade
kaffebord av kyrkoherde Sven'Eric
Hagnerud. K G Johansson i Odens'
berg, som också år känd som Po-
lisman, visade färgbilder från, och
kåserade om GökhemsbYgden och

Falan. Det var en trevlig skildring
av bygden och som Pensionårerna
uppskattade.

Kyrkoherde Hagnerud avslutade
med en passionsandakt.

Slutarps Missionshus
En serie veckoslutsrnöten har in-.

letts i Slutarps Missionshus. I kväll,
lördag, blir det sång av Ungdom-
skören från Äsarp-Trädgt. På sön-
dag är det sångare från Äsarps Mis-
sionsförsamling som svarar för
sång, Vidare medverkar evangelis-,
terna Inger och Barbro samt pastor
Rydberg,

Sörby-Od 1

Kinneved 1

Axvall 1

Sörby-Od 2
falk 3

Hangelösa 2
l rDro J
Falk 2
Fredsberg 2

Fredsberg 3

8 I 0 0411116
8 ? 0 l492714
8 5 1 2399611
8 5 1 239911r
8 5 0 3405910
8 3 0 53961 6

8 3 0 5394? 6

8 3 0 53899 6

8 0 0 83?18 0

8 0 0 8347? 0

Axvall 4
Kinneved 1

Apall 5
Falk 3
'lrbro I
Fredsberg 2

Mullsjö 1

Fredsberg 3
Mellby I
Fägre-Moh I

Div 4 Jun
Tived-Fägre-Moh 3 -5?1-0
Tibro 2-Kinneved 3 586-55t1

Fredsberg 5-MellbY 4 il4-fii

8 8 0 0471916
I 6 0 2469812
8 6 0 2468112
8 s 0 3465110
8 5 0 3464510
8 4 0 44623 I
8 3 0 54592 6

8 2 0 64472 4

I 1 0 ?4615 2

8 0 0 81143? 0

Div 3 Sen
SkaaS-Axvall 2 459-483
Meltby-Hangelösa 3 494-486
Kinneved 2 -Fägre-Moh 483-426
FBU Falk-Tlved 441-4%
MC-Tibro 4 488-433

Tived 8 8 0 0399?16
MC 8 7 013839 14

Axvall2 8 5 0 33?8410
Mellby 8 5 0 33?59 10

Hangelösa3 8 4 0 43?28 8

Kinneved? 8 4 0 43&17 8

FBUFalk 8 3 0 53618 6

Skaa3 8 2 0 63513 4

Tibro4 r 8 1 o 73431 2

FåSrd"Möh ' :8 10 73428'A

Falk 4

I Tived
I Tibro 2

I Kinneved 3

I Fredsberg 4

I Mellby 4
I Fredsberg 5

' Fägre-Moh 3

3485 r0
3458 10

3,142 10

3441 8
5 3702 4
{ 3385 4

5 3094 Z

650
650
650
640
7 20
620
610

Missionshus

OfrENAUlI16

? 1 0 62538 2



Fest på frökind,sgård,€ft,,,.o.

\p+,',i: "

Äntligen kunde nu de församlade
i Fröhindsgården, KinnarP, fira den
julfest som på grund av sjukdom och
annat mellankommande blivit något
försenad. Man kunde nu för första
gången samlas till fest i den nY-

byggde delen som bl a innehåller en
störe samlingssal, varm och ombo-
nad och mycket länrpad för det än-
damålet den är avsedd för' Når
i^lnga och gamla, personal, inbjudna
och pensionårer samlats vid mat-
borden, hålsade samrådsgruppens
ordförande Verner Granlund vål-
hommen, och man lät sig dårefter
rnaten väl smaka.

Så var det sedan sångaren Thorb-
jörn Lantz som underhöll de försam-
lade med en sångstund, för att se-
dan avlösas av en annan av FalbYg-
dens kånda, läraren Ivan Gustavs-
son.

Gustavsson började med att läsa
dikter av den nu bortgångne
"Jönn" som så mästerligt skildrat
det liv och den tid som många av
pensionärerna upplevt som sitt
eget. En del västgötahistorier blev
det naturligtvis också berättade,

Den kanske åndå mest uppskat-
tade underhållningen svarade
vaktmåstaren Olle Andersson för,
nämligen filmförevisningen där
pensionårerna själva medverkade
som aktörer, Olle Andersson hade
filmat midsommarfesten med folk-
dansuppvisningen, sommarutflyk-
ten till Habo och $io samt julfiran-

i\,: rrs Yristtötnse rien
l{iFnår}} - $kara }l-6

Slr.rtslillnin*:
Skarl tZ 11

N Hårene l: 8
Vata l2 li
l\lnna|u rz ;,

Jarpås L< r
Li{lk.RTK l,l 3

lstnrm 1? 0

Vid de dukade borden'

det på Frökindsgården, och igen-
kännandets glädje var stor när man
kunde se sig själv och sina bekanta
på film.

Kaffe och tårta hann man med in-
nan sociala centralnåmndens ordfö-
rande, Åke Ohlsson, talade om so-
cial- och åldringsvård i den nya
kommunen samt avtackade före-

ståndarinnan Lisa Johansson som
inom kort skall låmna denna befatt'
ning.

Kh Magnusson framförde gåster-
nas tack, inbjudna var ju även reP-
resentanter för de kyrkliga och fri'
kyrkliga organisationer som brukar
medverka med andaktsstunder Bå
Frökindseården.

JJ

Slutarpe kyrkl eyförening
har hållit årsmöte hos Vivan Nils-
son. Hela styrelsen omvaldes. Ordf:
Berit Samuelsson, v ordf kh Hagne-
rud, .kassör Ingrid Adamsson, v
kassör Ruth Persson, sekr Margit
Pettersson. Revisoren Edla Abra-
hamsson och Ingrid Andersson. Re-
visorssuppl Valborg Clausson och
Gunn-Britt Filipsson, Kh Hagnerud
tackade hela styrelsen för hängivet
aroele,

Fö[ande medel fördelades av
1974 års medel: Sv Kyrkans mission
1.300 kr, Kyrkan och judendomen
50, Samerna 50, Sjömansvården
100, Göteborgs kyrkl sjömansvård
100, Göteborgs stadsmission 200,
Stockholms stadsmission 100. Lut-
her\älpen l.100, IM 300, Flämslätt
300, Itrjo folkhögskola 300, De blin-
das förening 100, SSKF 50, Spetäl-
ska barn i Etiopien 50, Försam-
lingshemsfond 200. Sammanlagt
4.400 kr,
t Dessutom har bl a blommor och
tidningar skänkts till pensionärerrra
på Frökindsgården, Samlingen slöts
med andaktsstund av kh Hagnerud.

Kinnarp vann
Kinnarps IF besegrade i lördags

Äspered med 2-l efter 1-0 för As-
pered i paus. Båda KinnarPsmålen
gjordes av Roland Jansson. Bäst i
segrarlaget var mittfältsspelaren
Kent Bengtsson i ett KIF, där man
eiorde en <1el bvten under rnatchens
gårrg

ao(}*toaaottaataiataaooatao'oQö?

I Beg. bra bilar ia?
i Renault 16 1973 | Vw Passat LS 1974 O
Ö vit. 3.300 mil I gul, 2.100 mil O
ö _ .^-" | :,..,., .^-. ?
i Renault 16 autom. 1971 | VW Variant '1971

O gut, 5,200 mil I vit. 8.500 mil

! nenautt 12 Combi 197a I Votvo 1a5 1971

ö e"t. 1.900 mil I Srt, 6.600 mil

Q Renault 6 1972 | Yelvs 142 1970

! vit, 3.?00 mil 
I 

vit, 7.500 mil

1 Renault 5 19741 Fiat 125 S 5 växl. 1972

! rrr", 1.ooo mil I nta. s.+oo *it,) __ |
i Renauft 4 1974lOpet Rek. Car.
I röd, 2.300 mil lerå, 12.000 milc
Ö m. fl. andra beg. bra bilar'

i lN AB Bi! & Motor

Yb-?s.
Oavgjort för SlutarP

Slutarp och Hällstad mötte i lör-
dags på Timmeles grusplan och sPe-
lade oavgjort 1-1. SlutarP förde
matchen under större delen av ti-
den. Målet för Slutarp giordes av
Roger Andersson, som också tili-
hörde lagets bättre spelare tillsam-
mans med Tony Skoglund.

Kinneveds RK
haller årsstämma på pensiona-
tet, Kinnarp, måndagen den
10/3 ki. 19.00. Kh Hagnerud vi-
sar bilder från en resa i Norr-
land.
Styrelsen

3

v

I
1l

?r-- 25 23

6?- 39 r?
58-,lS lO
$5-48 l?
48,56 I
3?-59 ?
l5--?t I

i \lZ SLUTARP rel. 0515/333 30 bost. 141 00

3 Y/// aukt. återförsäljare för Renault.



Solen har varit vänlig mot sven-
ska lblket den senastö'tiden och
på nätterna har en full måne spri-
dit ljus över bygden. lläromkväl-
len när jag vandrade hem från en
något sen kvällsutflykt på Mösse-
berg märkte jag inte ens att de
slåckt belysningen i elljusspåren.
Mitt mörkerseencle är annars inte
av den hår världen - så fort det
blir mörkt får jag treva mig fram.
Jag känner mej helt övergiven och
vilsen så snart jag inte har ett ljus
att följa. Utan belysning i trapp-
uppgången när jag tassar uPP På
nattkröken - det år ett elänt{e.
Jag river ner gardinstänger och
trampar sönder allt j min väg - jag
år helt förblindad.*

Senvintern har varlt bra. Allde-
les utomförtråfflie för dem som
gagnar skridsko". Jag tycker om
att åka skridskor. Hela familjen
beundrar Johanssons framfart på
stålskodd fot. Då blirjag glad. Jag
gladde mln omgrvnlng meo att
snöra på mig rören från 5O-talets
mitt. Hederliga hockeyrör, men
något skamfilade efter en aktiv tid
som hockeymålvakt. Jag minns att
far skötte slipningen och det mås-
te ha varit rejåla sliptag. De står
sig än i dae.

Uiie spolade is i Slutarp. En
personlig fin insats som gladde
många unga. Men han kan inte
råda över förvårens hårda dags-
meja - spolad is och starkt sol-
sken det går inte länge. Nästa år
kombinerar vi bad i Frökind med
konstfrusen isbana...

Många har iunnit att det gått
bra att utnlttja Gustafssons ls i
Kinnarp och därmed har kombi-
nationen fi skesjö-skridskois blivit
en verklighet. T.o.m. skolan har.
förlagt sina utflykter dit. Fast tje-
jer tycker inte om killar med
hockeyklubbor så de valde att av-
sluta lektionen rned en titt på vå-
rens kläder hos grabbarna på La-
qerftirsäJjningen... De blev glada
oa. Lret nar Jag nort.*

Sven-Ture Alexandersson, vital
pensionär uti Falköping, bor i det
närmaste på stålskodd fot vinter-
tid. Nästan dagligen har han
kommit med rapporter om de go-
da möjligheter som finns för folk
att sträcka ut på Bergsjön och
Skogssjön. Jag valde Skogssjön el-
ler "Pankis" som vi alltid sagt se-
dan barnsben. Nu sedan det blev
ädelfisk i sjön år det ingen som vet
vad "Pankis" år för nåt.

Vi var fyra som åkte dit en
vacker sen februaridag. Lillgrab-
ben hade med sig ölle s Jonny,
f'arsan hade med sig sin fersa. Vi
var en kvartett, som fann att
"Pankis" gick bra att stråcka ut
på" Vår utgångspunkt för övning-
arna på isen var en bänk alldeles i
närheten av sjön. I dess nårhet
faru1s en skolklass - ungar i lill-
grabbens ålder. Den anfördes av
sin lårarinna, som hade all möda i
världen att förklara varför'Jo-
hansson åkte skridskor dår det
stod varning för svag is. Johans-"
son såg skylten först efter avslutad
tur. Fröken förklarade för de
unga på ett mycket korrekt sätt att
anledningen till att Johansson be-
fann sig på svag is var att han för
tidningens räkning testade isen.

Och det var en alldeles riktig
förklarine. Johansson testade.
Johanssoä testäde isen. Såg att
vinterbadare fortfarande borrar
hål och doppar sig under isen.
Huvalieen.

V\IX.T,

*
Sedan vi senast sågs i den här

spalten har också det hänt att Jo-
hansson blivit äldre. Han har fvllt
år och uppvaktades av goda grån-
nar, som dukat upp till angenäm
måltid och dessutom författat en
födelsedagsvisa. Därtill förärades
jag fyra fina erbjudanden i form
av prydligt utskrivna "checkar".
Vid åskoväder får jag fritt dispo-
nera bil under tiden juni-augusti.
Som särskild anmärkning noteras
att det erbjudandet gäller hela
dygnet. Jag är inviterad att med-
följa på flygtur till Redberga. Blöja
skall medtagas - enligt det erbju-
dandet. Vidare: en dags tjuvfiske
på kungliga Hökensås. Giltigheb.
tid 13-15 maj (Kunqen kommer

dår. Eit krav är att jaig kan "hålla
masken". Lite mer fundersam är
jag över erbjudandet att deltaga i
badutflykt per luftmadrass under
tiden 25 juni-5 augusti. Än mer
fundersam blir jag över klädseln:
"näck".

Jag har erfarenhet av det här
med bad på luftmadrass och
kornmer att vid varje sådan tur
klä mig i illröd flytväst.*

Ef'tersom jag vid tillfället var
rörd uv all den vänliga uppvakt-
ningen, vill jag bringa tillftillet att
genom FT:s spalter tacka för alla
bidrag stora som små.

*
Barnen i familjen kan inte smäl-

ta att Lasse Berghaqen kommit
upp på första plals i-svensktop-
perr. Det borde varit Ted Gärde-
stad eller Björn Skifs - Bengha-
gen är ute och har Inle en ehans
när den stora sångfinalen med öv-
riga iänder siungs upp. Bergha-
gen är bra säger mor - Bergha-
gen år bra, såger far. Fast det vo-
re kanske bättre att skicka Jo-
hanssons unga protestkör till fina-
len - för husfridens skull.

*
Johansson hade sett fram emot

en lugn lördag i hemmet. Det blev
inte så. Det var TV:s fel. Varför
måste de sända Gyllene år eller
vad det nu år för märkliga år i
TV-tvåan samtidigt som ettan har
rivit cupfinal i fotboll från Eng-
land. Varför måste de förstöra
husfriden med barnprogram när
det år som mest spännande på en
engelsk arena.

Johansson böjer sig för mqiori-
teten - fnr Johansson. Lillgrab-
ben står mellan två hötappar, ser
fars venrodiga blick och ger tröst:
Du farsan, du har ju sett fotboll
tidigare i dag. Du har ju sett IFK...

För husfridens skull väljer jag i
kväll kommissarie Keller framör
Sportspegeln.

Just nu hör jag Evie Tornqvist i
apparaten. Raskt dit. Sång och
gläclje - visst är det riktigt,

Go morgon!
BÄSSE

PS. Det blev inte Keller. Det blev
TV-aktuellt och Sportspegeln. För
husfridens skull...

Glimtar från fr.rökind Tjuv på ryrnmen
togs av polisen
på har gärning

Polisen i Falköping grep Det visade sig senare att
vid O4-tiden på tisdags- rrion rymt från en uns-
rnorgonen en l7-åring in- domsvårdsskola i Uddeval-
brottstjuv på trar gärning_i latrakten och genom ett
Kinnarp. l7-åringen och flertal 6ilstölder hade de
två kamrater höll just på slurlieen anlänt ritt Kin-
att fylla en stulen personhil .r".r-r.-På väeen till Frökind
med mellanöI, när polisen hade de stainat till i Trädet
slog till. l7-åringen_greps där också en affrr fick på-
omedelbart, rnen de- två hälsning. Där kom går-
andra )'nglingarna lyck- ,rirrss*Inn"n över en
ades springande ta sig från mir"d.e s',,.ma pengar och
platsen. De är alltjämt bor- ett lO-tal paket cigarretrer.
ta' I ni.. . r

r ?- årin gen, som är hemm a frci:.- | o,3f ?,1,',1 l#:'.",i J, Jöliii" liå1i;
de i Karlstad, anhölls på tisdagen. | ;;;:;;;;;;;

Det var alltså i början av veckan I - E;ll;;-;;äålr.ffar i cenrrala Kin-
som trion avvek från un8dolns- | 

"ö;;;-iydliåen ett intressant ob-

åT$'*:H,,".'å'" tf5'"J"tii,jäå:: I'j ;k; ;; eä" åå 
"tt 

k asta en rotskr a-
I pa qenom lönstret i entr6dörrenva[a och lor rr[ 'boras "": ::j,.".:,t I iyckädes rymlingarna ta sig in. Menj::: til ,!,,"i:;f*""ä*"t"s;"I";: I ilJ'i,:l: iiåi'i!',"p nck känne.,onr

var dags för "bilbyte" och i dän||:f:::,::Tv€rpasansocnrvcKre
stutna Votvo Amazonen il; j.i;; ! uj, oc{r kom lagom för att lägga be-

norrut mot Trädet och Kinqarp. I t]19 p1:" av Uuvarna'

olz-zs.

Nej öKilnneaed,
fillönd,ragnöng
o',et pråhst.tiåinst

Den vakanta komministertjänsten i Böretig hotas av indragning.
Yid eammantråde med för.samlingsdelegerade i Kinnevede pastorat
häromdagen beslöts att enhälligt motsätta sig för:s laget. Det kom_
mer ursprungligen från kammarkollegiet som nu givir för,samlinge_
delegerade tillfätle atr inkomma med ytrrande.

Vid sammanträdet tillsattes en
kommitt6 på fyra personer, kyrko-
herde S-E Hagnerud och som ad-
jungerad Helge Duvander, som fick
i uppgift att sammanställa en skri-

velse där man klarqör att försam-
lingsdelegerade besåmt och enhäl-
ligt motsätter sig ett indragande av
komministertjänsten. I skrivelsen
skall ma-n bl.a. ange att Börstig är
en bygd med gammal och djup
kyrklig förankring och att ett ind-ra-
gande av komministertjänsten skul-
le innebära en stor förlust för såväl
pastorat som för församlingsborna.
Dessutom föreligger i byfden ett
stort intresse för kyrkan.

Om komministertjänsten trots
detta dras in kommer gudstjånster
att anordnas i bygdens kyrkor en-
dast var tredje söndag.

Tjänsten som är vakant, upprätt-

hålls för närvarande av prosten Erik
Malmensten, Falköping.

Detta var huvudfråean vid sam-
manträdet där också iäkenskaner-
na för pastoratets tre kassor'för
verksamhetsåret 1974 föredrogs och
godkändes. Kassorna har totalt ba-
lanserat på 704.000 kr och med en
total behållning på 495.000 kr.

De nya taxeringsvärdena på pas-
toratets fyra jordbruksfastigheter
presenterades och godkändes.

Vidare antogs entreprenör för
uppsättande av stuprör på ekono-
minbyggnader tillhörande pastora-
tet.

Vidare beslöts att hrr Sven An-
dersson och Karl-Arne Adamsson,
båda från Slutarp, skall represente-
ra församlingsdelegerade vid en
konferens i Stockholm 22 maj om
"skilsmåssa" kyrka - stat. På kon-
ferensen skall också finansieringen
av kyrkans jord diskuteras.



Lägg inte ner styckego+set
Floby, Kinnarp och AsarPI

Lånsstyrelsen i Skaraborgs län
vill att regeringen skall förhindra
atr SJ lägger ner styckegodstrafi-

- Godsutvecklingen vid Floby
har varit gynnsam under 1974,
framhåller lånsstyrelsen. Styck-

ken vid Floby, Kinnarps och egodset ökade m'ed nio proeent styckegodstra$ken virl Floby,
Asarps stationer. Länsstyrclsen är mellan 1973 och l9?4. Kinnarp och Asarp skall firrtsäna
nöjd med atr SJ gått med på att Falköpings kommun har tidi- eller inte.

gare överklagst SJ-beslutet. Kla-uppskjuta indragningen av lrafi-
ken vid Floby till I juni 1976.

en3

gonrålerr komrner att priivas på
kornmunikationsdep.lr{eme ntet
varefler regeringen argör om

FRöKINM F!

Tipspromenad El3'lt'
På söndag arrangerar Slutarps

IF:s damklubb en tipspromenad
med start från Lokal Frökind.

| . Kinnarpe IF A: Gustav Eckerlid, I*if
, Ekbom, Tony Persson, B O Engsfmd,

Christer Johansson, Bengt Ceorgsson,
Roland Moberg, Bo Melander, Rolud
Jansön; Bengt Pemson, Tord Torstere-
son, Jonny Karlstedt, Uno Karlsson,

Match mot Vegby SK. Smling Kin-
nemo idag 13.

Kinnaipe IF B: Tomy Pettersson,
Steve Kulsson, Conr\y Qvist, Rune Tor-
stensson, Ingem Johansson, Staffan
Niels6n, Rolf Andersson, Uno Karlsson,
Tommy Fredriksson, Thomas Milerhag,
Crista Eek, Jonny Karlstedt, Lsrs Holn,
Mats Bemerhag, Dan Simorcon.

Maich mot Floby B. Samling sdndag f
11.15. Kimemo. l

I
,.p fl."rylllc[.a

ö

å-r uvar vtr-7s.

grrpna

617-7f,.

I

Skara 3

Mellby 3

Mullsjö 2

FägreJvIoh.2

40
20
10
10

601

5U
c
0
U

0

3 3987 8

5 3963 4
6 3900 2

6 3077 2

"Barometertävlingen" i fältskytte
Stållningenitoppen när de tre bästa re-

suliaten av fyra råknats: 1) Jan Olof Jan-
neson Falköping 84 poång; 2) Göran
Persson Falköping 82; 5) Ingenar Svens-
son Mullsjö 79; ?) Kurt Nilsson Falköping
?8;8) Lennart Oskarsson Vartofta 78; 10)

Leif Svensson Mullsjö 77; 11) Ove Gus-
tavsson Sörby-Odensberg 75; 13) Matti
Hurri Sandhem 74 22) Ellk Hellberg
Sandhem ?1; 24) Karl Erik Hägg Tida-
holm 71.

Falbygdekretsene
vinterfältskj. går nu på söndag i V. Kleva
och gillets skyttar smlas idag för ord-
nande av de tre sista målen,

Gillets skyttar tävlar om två vdr. pris på
denna tävling. Fältskytieskålen för alla
klasser och Fäliskyttekannan för kl. I -2
I fältskytteskålen har Janneson två in-
teckningar liksom Gtiran Persson som
vumit de två senast€ åren så det gäler
för övriga skyttar att skärpa sig så det
inte går ut för alltid.

Även om fiiltsklteskålen är det intres-
sant. Skall Ingemar Andersson ta sin
tredje inteckning och ta den för alltid?
Han får som tredjeklass skytt tävla om
den första året hm tillhör denna klass om
han har två int. förut, Detta vadrpris har
tävlats om i 20 år. Tävlingen ingår även i
gillets poängtävling. En stilla undran
skall dimman som legat tät över Falbyg-
den hela veckan lätta och försvinna före
söndag så att vi slipper att ämu en gång
uppskjuta denna tiivling?

Yolvoträffen
i söndags var även Falbygdskretsens vår-
fåltskj. För gillets skyttar var det även
första tävlingen om mästerskapeilåter-
igen var .Ianneson båsi med 33 tråff, men
veteranerna K Elf och Gösta Lundin var
inte långt efter med 32 tr. liksom gillets
nya stjärna Stefan Engström med samma
träff i juniorklassen. Dårefter följde S Y
Gustavsson med 30 tr, Håkan Ragnars-
son, T Billman 29, G Persson 28, K Nils-
sorr, G Håkansson 27. Två tävlingar åter-
slår om mästerskapet - vinter- och höst-
fälLskj.

PoängtÄvlingen
för de tre gmpp€rna inorn gillet bör-
jade även i söndags. Janneson är även
dä i ledningen för klasserna 4 och 5:

J O Janneson 30 poäng, S Y Gustavsson
29, Th. Bilhnan 28, Göran Perssotr 27, K
Nilsson, Giista Håkansson 26, Nils $å-
kansson 25. För kl. 2-3 vet blev poängen
K Elf, G Lundin 30, Torsten Mattsson 29,

Stefan Noren 28, Ingemar Andersmn 27.

Kl. 1 och 14-16 årr S Engström 30,
H Ragnarsson 29, Conny Andersson 28,
Thomas Engström 2?, U P Johansson 26,

Göran Johansson, Kjell Hjerp. 25.

rBL

sb-rt.

Skaraborgs luftgeviireserier
Tibro 1 avslutade årets serieskjutning-

al med ny notering av lagrekordet hela

1112 poäng summerades och var därmed

välförtj:dnta seriesegrare i div 1' Sör-

by-Odi2 vam div 2 och Tived div 3' Samt-

tiät utr. matchförluster' Axvalla lag 3

olh 4 erövrade medaijer bland junio

r rerna genom yjAl!-i.ds". hog"tt div' och
t Ki.ruu"d z. råik n-iog de två ålerstå91de

grupp",ig;ditä. h" a.Ii^u.tt"-"koll åter-

J,ui *"t samtliga topplag är dock klara'
Resultat slutom gången:

Div 2 Sen.
Falk. 2 - Sörby Od 1 49?*512
Ktnnev*d 1 - SörbY-Od 2510"513
Axvnll I' Hmgai. 2 4E8-491
Fredsh, 3 - Frerdsb. 2 450*485
!-alk. 3 * Tibro 3 512-492
Sörby-Od I
Kinneved I
Sörby-Od 2
!-alk.3
Äxvall 1

l{angel.2
Titrro 3
! aiK.z
Fredsb.2
Fredsb.S

99
ot
96
96
YJ
94
93
93
91
90

I)iv 3 sen.

0 0 46?3 r8
0 2 4537 14

1 2 4504 13

0 3 4571 13

1 3 4484 11

0544558
0 s 4.139 6
0 6 4391 tt
0842032
0939270

Meilby - Skara 3 484 -4å7
MO .. Åxvall?474-.493
Hangel.3 - Fågre-Moh. 452^448
Tived - Kinneved ? 494-456
Tibvo 4 - FBU Falk. 446*452

Jun. div 4
Tibro2-Tived573-580
Kimeved 3 - Mellby 4 580*566
Falk. 4 - Fredsb. 5 58?-550
Falk.4
rtveo t

Kinneved 3
Tibro 2

Mellby 4

Fredsb.4
F redsb.S
Fågre-Moh.3

5 3951
5 3702
6 3644
6 2538

Ind. sen. div 1: 375 Ulrich Pahl, Tibro, R
Karlgren, Hang. 373 B Boström, Tibro,
3?0 G Persson, Falk. 364 L Johansson,
Tibro, 359 S Andersson, Tibro, 357 Ulf
Hjerten, Skövde, 356, Einar Holm,
Fredsb.

Sen övriga 180 C Akesson, Kinneved,
179 A Borg, Hangel. 176 G Boström, Tib-
ro, 172 G Johansson, Falk. O Andersson,
Tived, Krister Eidesten, Sörby. Jun. 200

Rolf Andersson, Falk. Jonny Läith -
Ann-Ch Gustavsson, Axv. 199 Torbjörn
Äkessor, Kinneved, Gumar Lundholm,
Axvall. Stefan Engström, Falk

Resultat från Törebodaskjut4in g:

Huvudtävling klass A 9-12 år: 1) Stefan
Gustavsson, Sörby-Odensberg 198 p, 4)

Anette Andersson, Kinneved, 197, 8)

Tommy Berglund, Kinneved' 195, 11)

Kenneth Ekblom, Falköping, 194, 13)

Glenn Svensson, Mullsjö, 193, 14) Per Ola
Westerberg, Kinneved, 192, 16) Per
Hermansson, Kinneved, 191' -18) Laila
Hofbauer, Kinneved, 190, 19) Äsa Rund-
löf, Fatköping. 190, 20) Katarina Äkes-
son, Kinneved 190.

Klass B 13-14 r: 1) Margareta Sund-
berg, Axvall, 200 p Hdpr,2) Tommy Gus-
tavsson, Sörby-Odensberg, 199, Hdpr, 4)

Torbjörn Ähesson, Kinneved, 198, Hdpr,
10) Toms Gidmyr, Falköping 195, 13) Bo
Johansson, Kinneved, 195, 16) Bo An-
dersson, Kinneved, 194, 18) Mikael lars-
son, Sörby-Odensberg, 194.20) Lars
Persson, Falköping, 193. 21) Mikael Jo-
hansson, Mullsjö, 193.

Finalomgång klass A + B: 1) I\4ikael
Lantz, Axvall, 199+99+99-397 p' 2)

Tommy Gustavsson, Sörby- Odensberg,
199+99+99-397, 5) Torbjörn Äkesson,
Kinneved, 198+97 +99-394, 9) Stefan
Gustavsson, Sörby-Odensberg,
198+95+98-391, 10) Annette Andersson,
Kinneved, 197+97+916=390.
Klass C 15-16 år: 1) Jan Gustavsson,
Sörby-Odensberg, 199, 4) Leif Ljung.
gren, Sörby-Odensberg, 198, 5) Håkan
Ragnarsson, Falköping, 197, 9) Morgan

Jamson, Falköping, 196, 10) Stefan Eng-

ström, Falköping, 196, 13) Christer An-
dersson, Falköping, 195, 19) Per Lind-
kvist. Mullsiö. 194.

Finalomgång kla"J'c: tl r.6ii ljirhddr.r,
iörby-Odensbeig.' 1$8 +-98'* 1'00;:396 2r

:{åkanl L,Rågnässon, ..fän<öping,

i97+98+100-395, 4) Jan Gustavsson,
iörby-OPdensberg, 199+98+S-395, 6)

Itefm Engström, Falköping,
i96+99+98-393, 9) Morg an Jansson,
lalköping, 19ö+94+94-384

7601 4A72

4038

2 4021
2 4015

12

tt2
10

10

4
A

2

7

7

7

7

7

7

Juriorer div 2
Falk. 3 * Mulisjö I 585-567
Axvall.l * Fredsb. 2 583-571
Tibr'o l * Mellby 1 579-586
Kinneved 1 * Fågre-Moh. | 573*532
Fredsb. 3 .- Axvall 5 565-591

I I 0 0 4489lE
I ? 0 ? 431314
I S 0 3 42??12
I 6 0 3 424212
I 5 0 4 418010
940541038
940540?l 8

920739404
910838772
91083876?

9900
97 02

I lVCd
MO
Åxvail 2

Mellby
Hangel. 3
Kinneved 2

FBtl Falk"
Skara 3

Tibro 4
Fägre-Moh.

Kinneved 2
Skara 2
Axvall 6
Mellby 2

Axvall 4
Axvall 5
Kinneved I
tr'alk.3
Tibrc I
Fredsb.2
Mullsjö 1

Mellby I
Fredsb.3
Fägre *loh. I

970
960
960
9d0
9306
g2$7
9297
9009

5302 18

5272 t4
62ir 14

5241 t2
5224 tZ
5194 I
5159 6
5201 4

5037 4
4969 0

De trå tjularna sorn awikit från
rn ungdomsvårdskola i Uddeval-
i:rtrakten och som under tisdags-
3r!orelonen tillsamrruns rned en
kaurrat gjorde ett inbroil i Kin-
nar'ql. har nu gripits, l)uon lyck-
arir., rom bekant springade ta sig
från platsen då polisen dök upp.
En nv de tre lyckades poliserta
dock få tag på.

Duon har lyckars ta sig till
Vörmland där de greps härornda-
gen och sitter nu antrållno hos po-
lisen i Karlstad. Båda är i 20-år
såldern" Fömlom inhrottet i Kin-
narp, trion höll som häst på med
att losta över rnellanöl i en stulen
bil då polisen kom, har de också
åiort ett inbrott i Trädet dårlil.a.
cigarrelter slals,

Kinnarp- Slutarp
Vägförening
l.rar årsmöte i Lokal Frökind
torsdagen den 20 mars kl. 19.

Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsen.

Elva tolvor i Slutarp t' /C-TS'
Tipspromenaden som anordnats

av Sluiarns IF:s damklubb samlade
112 deltagare i söndags.'Rätt rad:
X22 lxl X21 XXX. Skiljefråga: 464
sidor. Elva tolvor noterades.

12 rätt hade Annette Jarlsson,
Box 3060, Falköping, Kerstin och
Ailan Ahlqvist, Slutarp. Denna trio
får pris. Tolv rätt hade vidare Sibyl-
la Jarlsson, Jan Gustavsson, Dick
Söderberg, Britt-Marie Andersson,
Lars Holrn, Per Drake, Christer Jo-
hansson och Catarina Äkesson.

Pris för bästa resultat På skilje-
fråean eick till Inea Nero, Dalgatan
2, Kiniarp, som gissat 463 sidor.
Vinster på lotteriet utf<ill på följande
nummer: Serie K nr 39 (blågrå) och
serie K nr 23 (gul). Priser kan av-
hämtas hos Samuelssons i Slutarp;

Juniorer div 3
Mellby 2 - Fägre-Moh. 2 583-482
Mullsjö 2 - Skara 3 544-574
Kinneved 2 - Axvall 6 585-585

7 6 1 0 408613
7 5 0 2 403110
74t240i79
740340118
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$åväl enklare som exklusivare möbler i stor sortering
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BOKHYLLA I VALNöT ssEKrroNER
med bar- och vitrinskåp. 2:a sortering ENDAST FALKUPING$VilGE]'I, $LUTARP. TEL. 0515/335 65
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Slcarpa protester
mot dåliga vägar

Vid Kinneved-Yårkumla
LRF : s årsstämrna framkorn
en rad klagomål på det då-
liga skick vägarna inom
området befinner sig i.
Man kritiserade starkt väg-
verkets "underhåll'o av vä-

Åt styrelsen

. t\13'>s:'
Kinnarp avgiorde efter paus

Kinnarp tog i lördags emot Vegby
och vann ganska lätt med 4-2, efter
0-2 i halvtid. Som siffrorna antyder
var det efter pausen som Kinnarp
fick ordentlig fart på spelet. I första
halvleken var spelet ganska jämnt
men Vegby gjorde två mål. Det
första tillkom efter en misslyckad
bakåtpassning i kinnarpsförsvaret.

Efter paus blev det således fart på
Kinnarp, och efter två mål av Ro-
land Jansson och varsitt av Bo Me-
Iander och Bengt Georgsson blev
det en klar seger.

Bra i Kinnarp var Tony Persson,
Leif Ekbom, Bengt Georgsson, Bo
Melander och Roland Jansson.

Slutarp stowann
Slutarp vann sin andra tränings-

match genom seger över Värsås i en
match som spelades på tråningspla-
nen i Kinnarp på söndagsmiddagen
Segern grundlades i första haivle-
ken då hemmalaget efter ett bra
spel kunde ta ledningen med 3-0.

Bäst gick det på mittfältet där
Christer Stenkvist - Tony Skog-
lund och Kjell Karlstedt uträttade
ett fint arbete. Gåsterna som ställde
upp med ett förstärkt B-lag kunde
efter pausen hålla halvtidssiffrorna
till 1- 1.

Målskyttar för Slutarp: Roger
Andersson 2 Stefan Ekman 1 samt
sjävlmåI. ft>ls-b. cESoN

drogs att uppvakta vägver-
ket. Man trör kunna kräva
att vågarna skall vara i nå-
gorlunda fartrart skicko då
även landsbygdens befolk-
ning nuförtiden år motori-
serade.
Av styrelseberattul"*n'f"a-gick

att medlemsantalet är 99 (ökning
med 8). Tre studiecirklar med 31
deltagare har varit i verksamhet.

Som styrelseledamöterna omval-
des Lennart Petterson, Hallag., Six-
ten Lindberg, Axtorp, Harry Jo-
hansson, Halsarp, samt Allan Jo-
hansson, Alarp. Till suppl. omval-
des Kurt Johansson, Västarp, Hel-
rner Andersson, Österg.,^ Birger
Andersson, Axtorp, samt Äke An-
dersson, Alarp.

Till avdelningens ordf. omvaldes
Lennart Pettersson.

Tiil revisorer omvaldes Bengt
Nilsson, Kotarp och Karl-Erik An-
dersson. Svenstorp.

Till studieorganisatör nyvaldes
Gunnar Hjortsäter, Fröje. Som
ungdomsrepresentånt omvaldes

, Arne Turesson, Halsarp. Att jämte
j ordf. representera vid lånsförbun-
I dets ståmma valdes Bengt Vård6n,
lVårkumla. Stämman beslutade att
I avil. skall ingå som medlem i Stu-
idieförbundet Vuxenskolans lokal-
i avd.

Efter kafferast följde sedvanlig ut-
r lottning av hemartiklar. En frågetäv-
lling "Räcker maten?" med tio frå-
i gor var anordnad . Arne Olsson,
; Alarp, segrade.
' Stämman beslutade att välia en
kommitt6 bestående av styrelsen
jämte suppleanter att diskutera och
sammanställa svar i ett frågeformu-
lär i ämnet "Markens och bondens
framtid" som delades ut till med-
lemmarna. Kommitt6n samlas den
l2 mars på Pensionatet. Kinnarp.

Till sist visade Alexis Boman,
' Synnerby, ljusbilder och berättade
i orr en resa i Amerika.

rrlT-Td.

1970

1974

1974

1973

VW Passat
röd, 2.000 mil

VW Variant
vit, 8.500 mil

Volvo 145
grön, 7.000 mil

Mercedes 220 D
blå, i0.000 mil

1974

1971

1572

m. fl. andra beg. bra bilar.

AB Bil & Motor

SLUTARP
Kyrkliga $yföreningen ånord-
når försåljning av handarbeten
och skånkta varor onsdagen
den 19 mårs 1975 ki. 18.00 i mis-
sionshuset,
Kort andaktsstund av kyrko-
herde Hagnerud. Kaffeserve-
ring, lotterier. Paket mottages
tacksamt till ett värde av minst
4 kr,
Välkonrna!

Påskbasar
i Lokal Fröklnd
fred 2"t mars kl 19.00.
Ungdomar med ledåre med-
verkar. Auktioar, lotterier, ser-
vering. Gåvor och paket motta-
ges tacksamt. Alla välkomnal

Slutarps lF
håiler möte tisdagen den 25
mars kl. 19.30 i klubblokalen.

Frökinds Soc.-dem.
förening
har årsmöte den 17 mars
19.30 på Kinnarps Pensionat.

B"eg. bra bilar
oaoIa

Renault 16

vit,8.200 mil

Renault 12 Combi
gul, 1.800 mil

Renault 5
bIå,

Renault 4
röd, 2.100 mil

SLUTARP Tel. 0515/333 30bost. 14100
aukt. återförsaljare ft;i Renault.

$lutarps Kvarn
BROR JOHANSSON. Tel.331 03

ALLT FöR LANTBRUKET I

fodermedel, utsäden, gödning, fröer.

RENSNING och FöRMALNING
av spannmål rn. m.

"Bror i kvarnao'
är ett. begrepp för
befolkningen i Slu-
tarp-Kinnarp med

ornkringliggande
orter. Vi har hälsat
pa hos Kvarnagaren
i Slutarp också
han född mjölnare.

1-plansvilla
På ett mycket trivsamt område i Slutarp säljer vi en välutrus-
tad villa med 4 rum och kök samt klädvårdsrum med grov-

entr6. Momsåterväring med 13.500 kr' Välkommen med en

påringning för mer information!

@ULLRIN@SHUS
Skövdekontoret, T,{nggs1.t 14

telefon 0500/84 850, 84 8?0.

Slutarps
Missionshus

Sönd. 15.00
UV.INVIGNING

UV-kårens medlemmar och
ledare medverkar.
Offer för UV-kåren.

Välkomna!

kl.



Mvclcet har hant sedan
al

Frå ga "Bror i levawra)'

Men Bror lärde sig yrket re-
dan som mycket ung mjölnar-
pojke i Hudene, där fadern drev
Trollebo kvarn. Det där med
kvarnar har funnits med i släkt-
bilden i många år. Pappa Oskar
stammar från Brokvarn i Härja.

- Mormor var mjölnardotter,
Sven Axelsson i Dala var kusin
tiii Oskar och Svens pappa Axel
drev Slutarpskvarnen under ti-
den 1910-33. Det var där Sven i
Dala lärde sig till mjölnare.

Slutarpskvarnen har under
åren utvecklats till ett välskött
storförtitag, där Bror nu har
medhjälp av Äke Andersson se-

dan tio år tillbaka och Olof Tor'
stensson sedan fyra år tillbaka.
Mygket, hFr,i:hånt sedan ång-
kvarnens tid då kva.rnen elda-
des.rnbdr,*ysk ,antracit som al-
strade ånga. Om den tiden min-
ner nu endast en 16 alnar djup
brunn på kvarngården, Under
krigsåren 1916-18 fanns inget
bränsle att få tag i och rörelsen
stod still, Så 1918 drogs elektris-
ka iedningar från Falköping och
en trarrsformatorstation bygg-
des inne i kvarnen, Med kvar-
nen kom det elektriska till Slu-
tarp.

Kvarnstenarna som malde
foder och brödsäd finns kvar
som ett minne av den gamla go-
da kvarntiden. Intill 1926 var
stenärnä de enda "maskiner-
na". Första valsverket för bröd-
säd insiallerades detta år och
1937 fanns ytterligare ett vals-
verk i ky.ruvren.. lnvid kvarn-
byggnaden, sonr vid markytan
nräter 450 kvadratmeter ochär i
tre våningar, finns det gamla
stallet, där bondens häst fick tak
över huvudet medan husbon-
den väntade på att få mala. 1935

byggdes stallet om till magasin
ocl'r här startade man året därpå
med utsädersrensning, 1958 in-
köptes blandmaskin för foder-
säd och något senare eller 1965

ångkvarnens tid

Konsten att förädla spannmål är gammal - lika
gammal som åkerbruket sjålvto vilket skulle betyda
från senare stenåldern. Till att börja med krossade
man spannmålen mellan två stenar, som fördes fram
och tillbaka. En första förbättring av detta system kom

'sedan automatiskt, nämligen genom att den undre ur'
holkadeso så att den samtidigt fick karaktären av be'
hållare. Metoden i fråga tillämpas som bekant ännu i
dag av vissa negerfolk. Men det var inte om kvarnens
historia jag skulle berätta utan istället stanna inför ett
kvarnföretag på Falbygden, som grundadee 1910. 65

Nästan som att åka linbana, Kvarnägare Bror (i kvarnöppningen) bjuder Olof och Åke - kvarnpoj-
karna - på en åkiur.

l'o/tt.

rflt-ts-

år fyller i år Slutarps kvarno som drivs av Bror Johans-
son. Till en början drevs den dåvayande ångkvarnen
som ett aktiebolag och ägare varjordbrukare på byg-
den. 1933 togs rörelsen över I kornpanjonskap av Os-
kar Johansson - Brors pappa - Ragnar Johansson
och Viktor Pettersson. Tio år senare blev Oskar ensam
ägare. Under åren 1957-1963 arrenderade eönerna
Bror och Göte rörelsen, som helt kom i Brors ågo
1963. Då hade Bror jobbat som mjölnare i Slutarpe-
kvarnen i trettio år.

;gil:,

+



fr,fts'

började Bror mala med ham-
markvarn, vilken ersatte de tre
paren kvarnstenar för fodersä-
den,

Fordom fungerade saker och
ting annorlunda .än i dag på
många håll. Mjölnaren fick inte
betalt i rena pengar av bonderl
som kom till kvarnen för att ma-
la. Den så kallade tulltaxan fun-
gerade och den fungerade på så

sätt att mjölnaren fick procent
av det som maldes. Sålunda 7

procent för finmalet, 3,5 procent
för gröpe och kross och 12 pro-
cent på brödsäd.

- lid högproduktion kunde
vi bokföra cirka 500 kilo för
egen del per dag.

Det mesta skickades sedan i
säckar om åttio-kilo till gryn-
turrrra.tt i Stockeby (Axa) och
Vårgårda. I\{jö1 levererades
också till de många privata me-
jerierna i bygden. -

Det fanns inga rensmaskinel
på den tiden - för att skiija "ag-
narna från vetet", användes en
s.k. vallaharpa.

Jag nämnde något om utveck-
ling tidigare i artikeln och det är
en riktig syn. Kvarnrörelserna
* inte bara Brors Slutarps-
kvarn - har utveckiats och fun-
gerar nu också som välsortera-
de lantmannaaffärer.

Det var omkring 1950 som
Slutarpskvarnen började sälja
fodermeddl och säljsidan har
blivit en stor rörelse. Så stor att
Bror 1971 byggde lagerlokal för
gödnings- och fodermedel - en
lokal som har en golvyta på 560

kvadratmeter och i kubikmeter
råknat 2.800.

Kundkretsen är stor - Slu'
tarps kvarn betjänar cirka 180

gårdar i Kinneved, Göteve, Gro'
landa, Brismene, Vårkumla och
Luttra._

Under L974 försvann den
tungarbetade säcktorken och.
ersattes av en torkanläggning
för iöshantering av spannmåI.

Härtill kommer den automatis-
ka invägningen.

"V{hpu säck" var både slit-
samt'ööh tidsödande - skriva-
ren av de här raderna har pro-
vat. .

Vi mal efter kunciens önskan
- det skulle man kunna sätta
som en devis över kvarnrörel-
serna av det här slaget. Utöver
malningen av foder till nöt och
svin tar Bror emot spannmåI.
från jordbrukarna för rensning.
Malning av brödsäd förekom-
mer, men i mindre omfattning'
Tio ton om året tili jordbrukare
som så önskar är en mycket
ringa del av jobbet, om man
jämför med 30- och 40-ta1et då
100 ton maldes. Bröd köper de
flesta numera färdigt i affdrer-

- November och halva de-
cember var förr om åren otroiigt
arbetssamma månader. Arbets-
tiden var i stort sett obegrärt-
sad. Vi började mala brödsäd till
julbaket klockan 5 på morgnar-
na och slutade först fram-
åt l-snåret,p,å natten.

1.050 ton färdigbiandat foder
till nötkreatur framställdes i SIu-
tarpskvarnen under fiolåret. På
svinsidan 65'/ ton och oblandat
foder cirka 200 ton.

På fodersidan köper Bror in
spannmåi från bönder och fir-
mor för att därigenom också
kunna hålla sin service att sälja
till jordbrukare som är i behov
av foder.

Som i alla rörelser tar kontors-
iqbbet en del av tiden. AIl
brödsädmalning skall rapporte-
ras till Statens jordbruksnämnd
en gång i månaden. Rapport
och statistik på allt bland foder
skall finnas och en gång om året.
rapporteras till samma nämnd.

Från ångkvarnens tid skall vi
slutligen berätta följande sa4,na
händelse ur livet:

Det hände sig en sen kväll att
en rallare var på väg från Slu-
tarps station till en gård i närhe-
ten av kvarnen. Genvägar är of-
ta senvägar - det fick den här
rallaren erfara. Han tog genvä-
gen över kvarngården, såg inte
upp i mörkret utan hamnade i
den 16 alnar djupa brunnen,
som höIl en temperatur av åt-
skilliga värmegrader. Rallar:en
hade tur. I fallet ner i brunnen

fick han med sig en plankbit och
dessutom föil han så lyckl.igt att
han kunde sätta sig på ett
brunnsrör. Natten tillbringade
han på plankbiten och röret -
på morgonen hörde folket i
kvarnen tillrop och eder från
gården och fann rallaren i nöd-
situationen.

Det är err sannberättelse. Fle-
ra år efter händeisen kom en
man upp till kvarnkontoret och
undrade om han möjligen kun-
de få se på gårdsbrunnen med
det varma vattnet.

- Min farbror 1är ha suttit i
brunnen och värmen en natt för
många år sedan. . .

Säkerligen kan den gamia
kvarnens ägare_ "Bror i
kvarna" berätta mycket mer om
händelser som hör forna tider
till.

Men det är en annan sida av
kvarnsaken.

BÄSSE

GARDINER
nyinkomna och andra till

EXTRA r,ÅCt pnrs

Klt'lt{ARPS
MANUFAKTUR

Tel. 331 34

Det var då det begav sig -- utrustningen från kvarnstenens epok.

Kyrkans pensionärer : i..,ri ;j
lanllås i Lokal Frökind fredag
k1. 15. Dagens gäst: Josef Ja-

Modernt och smidigt sätt att tippa spannmålen på.
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Omfattande uerhsamhet
i Kinneueds RK-krets

Kinneveds Rödakorskrets har
haft lokalstämma varvid förening-
ens funktionärer omvaldes. I fiol
gästades stämman av.Josef Jacobs-
son i Äsarp, som visade våltaqna
bilder och kåserade. Årets stämla
inleddes av kyrkoherde Sven-Eric
Hagnerud som visade vackra färg-
bilder från Sorsele oeh Tårna pasto-
rat, där han en gång verkat.

Från verksamhetön kan noteras
att cirka 200 personer kom till kret-
sens valborgsmässofirande i Lokal
Frökind. Talet till våren hölis av
komm. Bengt Kullenberg, Skar-
stad. Unga dansare under ledning
av danspedagog Kersti Koldberg,
Skövde, medverkade också.

Sångarpastorn Torbjörn Lantz
medverkade i en pensionärsträff
som hölls den 2 maj på Kinnarps
pensionat. Kretsens resa för pen-
sionårerna, som gick den ? juni, ha-
de samlat 46 resenärer. Resan gick
över Börstig, Kårråkra, Möne,
Hällstad, Södra Ving och till Ulrice-
hamn, där prosten Hillström förevi-
sade kyrkan. Besök gjordes också
på Kurhotelletri Henrikssons tråd-
gårdar oeh på Vistaholms vandrar-
hem. Gunnar Karlsson och Karl
Tornemar underhöll med musik på
dragspel och fiol.

Ärets klädinsamling gav ett gott
resultat. 750 kilo kläder packades
och skickades till katastrofförrådet i
Göteborg.

Kretsens syförening har varit i liv-
lig verksamhet. Den har haft 24

råedlemmar. Syauktionen hölls i
Lokal Frökind under mycket stor
tillslutning. 150 personer var närva-
rande. Programmet inleddes med
sång av kyrkans miniorer, dårefter
sång och musik av 4 flickor ur Bar-
banells Brokiga Band, Falköping.
Det ekonomiska resultatet blev ut-
omordentligt i inrop 4.325 kr, lotte-
rier 2.039 kr, kaffe och läsk 393 kr,
brutto 6.757 kr, utgifter ?94 kr, netto
5.963 kr.

Riksinsamlingen har i huvudsak
genomförts med insamlingslistor.
Insamlingen gav ett bättre resultat
än någon gång tidigare: bössor 130

kr, iistor 2.892:50. Sumrna 3.022:50,
vilket gav kretsen en hedrande 9:e
placering i distriktet. Kretsen har
till julen ihågkommit 3? ensamstå-
ende och sjuka pensionärer med en
julblomma.

Fotvården på Frökindsgården vi-
sar oförändrat god tillslutning. C:a
30 pensionårer får behandling per
kvartal.

Radioanläggningen mellan Kin-
neveds kyrka och Frökindsgården
har under året tagits i bruk.

Kretsen har nu 3 civilsamariter.
Någon kursverksamhet har ej förq-
kommit i kretsens regi. Kretsens
hemvärnssamariter har deltagit i
repetitionskurser i Falköping i kå-
rens regi. Av rikslotteriet har. sållts
300 lotter.

Röda Korset har under året fått
nya och reviderade stadga!. Över-
styrelsen benämns centralstyrelse,
årsmötet har blivit stämma och sty-
relseledamot sk1!i väljas på 

1""".1:,

Kretsen var representerao pa Ols-
triktsstiimma i Skara och vid re-
gionskonferensen i Falköping.

Kretsen har åven under det
gångna året anslagit avsevärda
summor till internatio"4!_ "UåLE-
verkdamhet, Genom ärshcitets be-
slut 2.350 kr.. Till översväm.-rringens
offer i Bangladesh har styrelsen an-
slagit 500 kr, 1.000 kr till Katastrof-
fonden är också medel som kommer
u-hjålpen till del liksom riksinsarn-
lingens medel som är obundna och
även kan användas för detta ända-
måI. Klädinsamlingen går oavkortat
till u-hjälpen. Till ett fadderbarn i
Sydkorea anslår syföreningen varje
år 600 kr som till en del bestnides av
medlemmarna. Kretsens medlem-
stal utgiorde vid årets början 573
och vid årets slut 579 en ökning med
6 medlemmar. Medlemsantalet ut-
gör 35,5 7o av befolkningsunderla-
get.

Kassaomslutning 17.687:60. Årets
vinst L747:55. Kapitalbehåilning
18.979:82.

Styrelsen
Ordf. Göran Andersson, vice

ordf. Astrid Andersson, sekr. Brita
Vilgotsson, övriga ledamöter: Val-
borg Clauson, Inger Johansson,
Anna-Greta Oskarsson, Inger Karl-
sson, Lilian Andersson. Verkstäl-
lande utskott: &iran Andersson,
Astrid Andersson, Brita Vilgotsson
och Gurli Sjöberg. Suppl. Birgit
Andersson, Arne Gustafsson, Bengt
Vård6n, Karin Samuelsson, Inga
Nilsson, Valborg Larsson, Torsten
Gustafsson, Lydia Sand6n, Ingrid
Olsson, Sigrid Brodd, Karin Brandt
och Gun-Britt Filipsson (ersatte Ma-
rianne Engdahl) rev. Bengt Sam-
uelsson, Lennart Karlen, suppl.
K-E Eriksson, K-E Torstensson,
förrådsförvaltare Valborg Clauion,
Inge Eckerlid, ledare för syföre-
ningen Brita Vilgotsson, Valborg
Clauson, valberedning Sten Ahl-
qvist, Inge Eekerlid.

Kommittå för de äldres resa: Val-
borg Clauson, Brita Vilgotsson, Gö-
ran Andersson, kommitt6 för pen-
sionärsträffar: Inga Nielsen, Gurli
Sjöberg, Anna-Greta Oskarsson,
kommitt6 för valborgsmässofiran-
det: Inge Eckerlid, Astrid Anders-
son, Rut Persson, Giiran Anders-
son.

Ombud till distriktsstämnran i
Lidköping 24 maj; (lijran Anders-
son, Brita Vilgotsson, Valborg Cla-
uson, Lilian Andersson, Gurli Sjö-
berg, suppl. Dagny Silvander, trrrger
Karlsson, Astrid Anderssnn, Rut
Persson, Anna Greta Osakrsson.

Anslag beviljades enligt följande:
katastroffonden, Gambia, Indonesi-
en, och Nepal 1000 kr till vardera. .

Påskbasar i Kinnarp
I Lokal Frökind i Kinnarp anoicl-

nas på fredag kväli en påskbasar,
varvid ungdomar rned ledare med'
verkar.

ttle-\f.

Dubbelstryk för Slutarp
En ny bekantskap för SlutarpsJaget

blev lör{agem motståndare på tränings_
planen i Kinmrp, Trässbergs IF, vilka
också tog hem segern i matchen med
2-1.

Några bättre betyg kan inte utdelas till
någon i laget denna gång om man undan-
tar målvakten Arne Ekbom, vilken gior-
de en övertygande insats.

Ställningen i pausen var 0-0 och gäs-
terna gick upp till 0-2 innan Roger An-

,4r,ri:.rl \unde,göra, Slutarps enda mål' cich'äarmid .edu"era iiu t *1.

tsi"r;io':. 
värsåe 2-'i'' " $ll'Tf,'

På sörrdagen fortsatte Slurarp på trä-
ningsmatchandet mot Värsås. Denna
gång ställde gästerna upp med sitt Alag
och de visade sig bli ftir svåra mh vam
matchen med 4-2.

Slutarp gjorde hyggligt ifrån sig före
pauseri och höll stiillningen 1-Z där
Thomas Rehn var målskytt. Roger An_
dersson svrade för det andra målet som
kom i mitten av andra halvleken. Bäst i
laget dema gång var Bengt Hemansson,
vilken giorde en utmärkt ireats i fyr-
backslinjen.

GESON

Kreaturs- och
Lösöreauktion

kommer att hållas tisdagen den 25 mars 1975 kl. 11.00 då

lantbr. Rune Svensson, Mellomgården' Slutarp, tel.
0515/332 12 på grund av gårdens försäljning låter försälja:
16 st. nötkreatur SLB därav 7 st. prima kor i olika kalvställ-
ning, 3 st. bet. kvigor, 3 st. kvigor ll2-l är,1 st. kvigkalv o. 2

st. tjurkalvar. Besättningen seminansluten sedan år 1953.

Maskiner o. redskap: traktor Volvo T 25 bensin 1957 års,

traktorplog Sesam J. 2 skär 12", kupaggregat Underhaug 3

rod., käntplogsstativ EBT, fiäderharv Rögle 18 p., lättharv'
ringvält, gödselspridare Tive 20 hI., 3åmaskin MC 15 bill,
skiv, självbindare Herkules, löspress Vety, hövändare MC,
släpräfsa, hästräfsa, slåtterskära Aktiv, slipsten, stör, st.stol-
par, ett parti virke, taggtråd, 2 st. gummihjulsvagnar, 2 st.

håvor. frösåningsmaskin, hyvelbänk, 2 st. mjölkmaskiner
Manus, diskapp. Alfa, mjöIkfl. sil, hyvelbänk, kapsåg, div.
handredskap m.m.
Loginventarier: kross Nirvana K 350/125, el.motor 10 hkr.,
säcktork, hisspel, 2 st. fläktar 800 mim, halmfläkt, injektor,
tröskverk, hackelseverk, remmar, tomsäckar m.m'

Till säkre kända köpare lämnas 6 mån. kredit mot ägande-
rättsförbehåll. Övriga villkor vid auktionens början.

Nyrenoverad
enfamiljsvilla
vackert belägen i Kinnarp, in-
nehåliande 5 r o k, hall, ute-
rum, källare samt uthus med
garage och hobbyrum säljes
omgående.
Ytterligare uppl. genom bank-

ldir. L. Andersson, SE-banken,

'Falköping, tet. 0515/121 15 eller
bostad 0515/182 68.

UV-invignins i z,
51",'""3iiii"3rä'.h.r. ctlt'>s'

Under musik och fana i täten tå-
gade Slutarps UV-kår in i Slutarps
missionshus för att från esiraden
sjunga ut "Här är Unga käcka Vil-
jor". Kåren startade under hösten
och fick en god rekrytering. Regel-
bundet har samlingar hållits en
gång i veckan. Invigningen förrät-
tades av kårens kaplan Kurt Ryd-
berg, assisterad av Barbro Johans-
son. UVJagen upplåstes och
UVIöften avgavs. Första stjärnan
erövrades av Anicka Filipsson. En
avdelning körer sjöngs under led-
ning av Jan-Ove Claesson. Pastor
Rydberg predikade om Samuels
kallelse till att bli en Guds nrofet.
Högtiden leddes av evahgelist
Barbro Johansson.

#swRrcu FAsTTGHETER
BANK : FöREN INGSBAI.IKEN

Storgatan 5 A, Falköping. Tel. 0515/170 25,123 48

Biittre och börtre för Kinnarp
K:innarp mötte på hemmaplan Fristad

ch vann med 2-l efter l-0 i halvtid.
Kinnarps spel blir alit bättre för varje
match, och allra mest utmärkte sig denna
gång backarna Kent Bengtsson, Leif
Ekblom mh Staffan Nielsön, mitil:iltets
Bengt Georgsson samt anfallaren Bo Me-
lander.

Målen giordes av Bengt Georgsson oeh
Gösta Eek.


