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Presitliet vid kretsmötet Fr,v' Karl A Samuelsson, Bengt Johansson och
Bengt Lennartsson.

"hybridavelsprogrammet" på svinFalkioingskretsen åv Scan Väst siclan inom Scan Väst. Från nredhöll på "sdagen ordinaric med- lemshåll franrhölls att mindre goda
lemsmöte i i.c.kal Frökind. Det var erfarenheter framkommit - hur är
försLa gången kretsmötet gästade det nu med den saken? Det utlovaFrökind efier många i,r i Friggerå- cles en fullständig redovisning i slukers bygdegård. Det stalldes nu i tet av året. Bland diskuterade fråutsikt att rnedlemsrnötet i for{s.itt- gor var organisationens anläggningen skall hållas på olika platser ningar i StenstorP"
inom det vidsträckta kretsområdet,
Närvarande från Scan Väst sty-

Ett enhålligt beslut vid kretsmötel

var att ändra tiden {ör bokslutet'

relse var Nils Grenabo, Hjo' och Detta skall i lbrtsättningen framlägfrån "svarandesidan" vidare för- gas pr t oktober inte som hittills pr
valtningsrådets vice ordf. Nils Mar-

tin Karlsson, Götene, satnt

ombudsrnan EIof Johansson och platschef'en i Skara Sven Nilsson.

Scan Väst. l)e närvarande med-

lemmarna visade sig välorienterade
crm och intresserade av organisatioi nens angelågenheter, och detta
II präglade överläggningarna vid
sammanl<omsten. Man lät 6t.a.

orientera sig om det Pågående

Slrtr.p".Å. fick tjuvbesök

För femte gången i år hernsilktes

STOR SORTERING
AV PLANTOR
FENSdER m. m.

Plantera Eder

Öppet hela helgen

Kretsrådet

landa. Ur stYrelsen avgick Ruue

Andersson, StenstorP, och Anders
Nilsson, Marjarp. De ersattes av Gillis Fransson, S KYrketorP och Lars
A Fredriksson, St Västerbo, tidiga-

re suppleanter. NYa

blomste.,:*.n.t

suPPleanter
Högstena

blev Bertil Gustavsson,

och Bengt Kullander, Friggeråker'

oss

* jord utan kost-

Jordgubbs- och hallonpiantor inkommet.

3l december.

Till kretsordf. omvaldes Bengl
Den senare lämnade en utförlig Johansson, Kyrkeslätt och till vice
översikt av styrelsens redovisning kretsordf, Karl A Samuelsson, Grol'ör l9?4, som för övrigt är det första
I'ullståndiga verksarnhetsåret inom

En bild av en nästan överhöljd container i Kinnarp. Vem eller vilka år skyldiga till att ha slängt allt det här
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utarps Handelsträdgård
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under natten meilan söndag

och

måndag lCA-affären i Slutarp av
tjr.rvar. Vederbörande hat tagit sig
in genom att krossa ett stort sk.yltfönster som bara det vårderers till
1.000 kr. Trots att det bor folk relativt nåra tycks det inte vara någon
som hört när fönstret krnssades.
Väl inne i afflåren har samtliga
växelksssor lånsats på tilisamraans
c:a 200 kr i srnåvaiörer. Vidare s;rknas cigarretter iill ett sarnrnanlag(
beräknat belopp på 2.000 kr"
Affärsägaren överväger nu att in-

stallera tiuvlarrn.
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Allt tytler på att tlct Iar
glöd i trossbtrtletr rnellan
första och andra våning
från
torstlagskvällens
brand i Möbelhusel i $lutarp soln onsakade fredagsnattens exJrlosionsartade eldsvåda som så gott
som totalförstörde hela
byggnadcn. Värclen för
fem miljoner kr uppges ha
gått till spillo. Ett par nattvahter upptäckte vid
O1-tiden att rök trängde ut
från ett öptrret {önster på
andra r'åning och skyndadc

sig att larma branrlkåren i
Falköping. Ögonblieker
senare slog lågorrra upp
och på ctt p$r lrinr.rler'\s!,

hela b"nggnaden övertind.
När brandmånnen från

,;.,""u.*"*;";r..r,.-

Falköping och Floby an-

lände kunde de inget göra
för att rädda clen överrända

fastigheten. Bnandstyrkan
sorn uppgick till l5 rnan,
fick i -ctället inrikta sig på
att hinrlra lågorna från att
spri<Ia sig till intilliggande
bebyggelse. 'fack vare
f,örrnånlig vindriktning var
de villor sor'. ligger etl
l00-tal meter från brand$farsen aldrig direkt hota-

{*.

Exakt hur stora värden
till spillo är ännu
inte klarlagt, En summa på
fem miljoner hr har
nämnts i sanrmanhangeto
rnen rlcn nppgiften år icke
verilierad, Vid torsdagskvällens br.and uppstod
skador
för
errnkring
500"000 kr.
Huset ägs av en tirma i
sonr gått
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Huskvarna.
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Kriminalpolis från Falköping giorde under måndagen undersökningar på brandplatsen i sarn;rrbete med teknisk expertis från Skövde. Tr:ion t v är från polisen i Falköping och består av"fr v
Erik Westling, Rune Johansson och Sigvard Gamberg. T h Sven Rosander, brandexpert från
Skövdel i samspråk med bl a en av de industrianställda, Evert Ahi.
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Branden fick ett våldsamt förlopp och byggnaden var snabbt övertänd.

Rrandmännens släckHuruvida riran kornmer
ningsarbete försvårades
fastighe'
att åtr:rupPbYgga
-denär: inte '
också av risken för atr de
t'efi' eller riva
sex 2oo-litersfat med keklarlagt. Byggnaclcn är att
mikalier som förvarades i
betrakta som i det rtärimas-nedre plan
tryggnadens
totalförstörd.
te
Någon
skulle
explodera.
Når trranden var som
dock
inträffade
explosion
O2-tiden
vid
intensiv
mest
vid
undersökoch
aldrig,
syntes lågorna milsvida
ningar under måndagen
kring. Först efter fem timdet att samtliga
framgick
mals ihärdigt raltenbegjufat
med
sitt giftiga kesex
tycktes
tantle av eldhärtlen
var intakmikalieinnehåll
lågorna avta något. Efterta.
kunde
släckningsarbetet
Sed"r, släckningsarbetet
brandsty-rkan dock Påbör'
ja först under förmidda'
var avklarat under lördags'
förmiddagen revs den del
gens lopp. Släckningsartre- !
av fasadväggen som man
tet vår förknippat rned
befarade kunde ha rasat
,stora risker. föp brandkåsamman.
Bl.a.
rens r personal,
beI samband rned släck'
.sprängdee., en .rlel ..av
tongväggarna sönder på'
ningsartretet skadades en
grund av'värrnen och hotatank som innehöll giftiga
de att rasa ned. En del av
kemikalier. Där-vid rånn
väggarna föll också samen del av det farliga inneman, men föll dessbåttre
hållet ut på en gräsmatta.
inåt. På grund av risken l'ör
Genorn hälsovårdsnämnras såg sig polisen nödgad
dens försorg anskaffades
att slänga av länsväg 46 sorn
skyndsamt en grävskopq
går endast ett tio-tal meter
som skrapade undan den
vid sidan om den eldhärjaförgiftade matjorden som
de byggnaden. sedan fördes bort på en
last bil.
,

Företaget sysselsätter i
Slutarp elva mån. Dessa
kommer, enligt vad FT ervet ovanför den lagerbygg. , far, att sysselsåttas
med
nad .där torsdagskväIlens
röininssarbete en tid
brand började, Detta styrframöver. Företagets chef,
ker polisens teori om att
dir Evert Sjöqvist ko'-nmer
det kan ha varit glöd som
eventuellt att överföra tilllegat och pyrt i tr ossbotten och som slutligen an- : verkningen av plyrnåer till
huvudfabriken i Huskvartänt golvet.
Enligt vad polisen kom.
mit fram till pekar allt på
att branden började i gol-

na.

En grupp på fyra man
från
Skövdekriminalens
tekniska rotel gjorde i
samarbete med kriminalpolis från Falköping undersökningar på brandplatsen under måndagen.

I lllöbelhuset i Slurarp är
tre lirmor inrymda. Förutom tlen firrria somhar
möbelutställning på andra
och tredje våningen fanns
också enskoaffär samt Slu-

tarps Industri AB. Den
sistnämnda firman tillverkar plymåer till möbler i
konstskumgummi, Vict tillverkningen använder man
sig av de giftiga kernikalier
som förvaras i 200-liters
metallfat.
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Oklart lcrirng
första hranden
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Teknish brandexpertis
från Skövde har rillsarn-

mans uued kriminalpolis
från Falköping giort nog-

grånna under.sökningar. på
brandplatsen i Slutarp ran-

der måntlagen och

tisda-

gen. Därvid har man kom-

mit fram till att brdnd två
med största sannolikhet
uppstått på grunel av gtöd i

I

En yngling från Vartofta körde vid 22,30-tiden på lördagskvällen av vägen mellan Slutarp

och Mönarp. Polie från Falkö.
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Inbrott i bil{img
En bilfirma i Slutarp blev

19li.Or,-dtl

Singelolycka
vid Slutarp

ping fick meddelande om den
dikeskörda bilen och fnr dit för
gtt konstaterå att föraren hade

kr i kontanter vid ett inbrott ut-

låmnat olyckeplatsen. På söndågen tog Vartoftabon dock

der natten mellan söndag och måndag. Pengarna stals ur en oiåst kassaapparat.Tjuven har berett sig tillträde till lokalerna genom ett fönster.,

olyckan intråffade. Föraren har
haft för hög fart i en kurvo med

100

av med

kontakt med poliserr och beriit.
tåde stt han var ensam i bilen då

påfötjd att bilen gick av vägen
och slog runt. Trots att fordonet
blev illa åtgånget klarade han
sig helt utan skado^r.

ett trjälklag. Vad som orsa-

kat den första

trranden,
som uppstod på torsdags-

kvällen, är alltjämt oklart.
lJtredningsarhete[ är dock

långt ifråtr avslutat.

Str*n

håIler. nu på art trearFreta
rnaterial scrn polisen srnåningom hoppas skall ge besked om hur torsdagshvällens brand rned skador för
c:s 500.000 kr, uppsrod.

Vid derl andra branclen,
som uthröt vid l-tiderr på
freelagsnatteno uppstod
skedor som troliEtvis
kornrner ätt stanna vid
drygt fem rniljoner kr,
Bland de företag i Möbelhuset
Slutarp som på grund av bränderna

tvingas flytta sin produktion, hör
Slutarps Industri AB. Vid samtal
med dess chef, dir Evert Sjöqvis$

på onsdagen uppger han att tillverkningen av plymåer kommer att
överföras till huvudfabriken i Huskvarna.'Företaget har sysselsatt elva
personer i Slutarp varav tre eller
fyra har blivit erbjudna fortsatt ar-

På gru nd av

ELD$UÄDA
hålles vår affär

$TIINGD
TILLS VIDARE

bete vid Huskvarnafabriken. Ett

par kvinnor har blivit

Skador'för uppskattningsvis fem milioner kr våiiäd-es däMiiljelindustri i Slutarp i det närmaste totalförstördes vid en exDlo_
sionsartad brand på lördagsmorgonen. Samma fastighet diabbades av en brand så sent som på torsdagskvällen. Polisen
befarar att glöd från den första biranden orsakade miljonbranden på lördagen. '

arbetslösa

medan den övriga styrkan, enligt
dir Sjöqvist, har beretts arbetg vid

bl.a. Kinnarps Kontorsrnöbler.

OBETHU$ET

Crolanda
"klädd e av"
crl
Drularl}

Kinnarp
Ett srraffmål efter elva minuter
i andra halvlek och med Bo Me'
lander som eäker skYtt gav Kin'
narp dubbelpoången i söndags'

middasens möte med StenstorP i

fotbollifemman. Tvcker inte det

{inns'mycket att invånda mot den
här segern för KinnarPsPojkarna

rm man ser till helheten och

matchutvecklingen. Stenstorpha'
de chanser-det år inte tu tal om
annat, men två solklara i första
halvlek rnissades omsorgsfullt.
Rustan Andersson och Kenneth Olsson

var inblandade och Kenneth hu säkert
mardrömmar efter sin miss. Hela Kin-

narpsfömvaret var överspelat niir Kenneth lossade skott i stolPen.
Stenstorp bjöd Kinnarp en bra match'
Hela första halvlek var jämn ch ser man
till chanserna hade inte Stentorpsledning
varit någon'orättvisa. Men helheten
fanrs hos Kinnarp, som utvecklade spelet på ett anrnt sätt i andra halvlek, då
srabbuna var först på boll4rna ocf .yrp{åe äu lite'a{' tbfnfröt'a&i sn&tsBheudii ffån
furanspelet fanns där. Ta "Bleckd"-öch

'tiennån Palmqvist - nu inhoppue som två exemPel.

Stenstorps feta chanser i första halvlek

var två. KinmrP hade en halvbra når

Thomas Westerberg krutade på efter en

halvtimme mot ilanne Aberg.
I andra handlade det betydligt mer om
framgångsikt KlF-anfall. Christer Johamsons kanonfrispark till hörna var
äen fOrsta efter fenminuter. Offsidemål
av "Blecka" efler tio minuter kan noteras
innan etian och segermålet föll Thomas
Westerberg vältes över ända och straffsparken stt sedan perfekt genom Bosse
Melander.
sqdan:

Melan-

der-iniägg, två fräsiga skott av Thomas
Westerberg tått utanfiir. Stenstorps båsta
möjlighet var en, den genom Kjell Hoff-

man. Bollen rullade nästan intill kritstrecket sedan KlF-försvaret kommit

Slutarps IF "kläddes av" totalt i lördacseftermiddagens
match på Ciblanda lP. -där
hemmalaget krossade sitt rnotstånd med giffrorna l3-0 eller
halvdussinet fulkräffar före
paus. Efter l-7, O-7 och nu
0- 13 ser det föga ljust ut för ett
åderlåtet SIF-lag, som rned en
tunn och på vissa poster orutinerad besåttning får det evårt
alt hävda sig i sexan. En rad spe-

lare har av olika anledningar

hoppat av det sjunkarrde skeP-,
pet och det är inte lätr att hålla
ihop trådarna för dem som frnns
kvar.
13-0 är mycket. Dominansen från Gro'

IVIånga

av målen kom på kontringar, ,-

Slutarpsförsvaret
som kolosser På

upPtradde

lerfötter
nåir Hans-Olof Gustål'sson och Co kom

farande. Sju mål av Hans-Olof - det blev
en stor dag för den rappe och skjuLskicklige Grolandaiten, som ju längre matchen,
led framstod-som planens främste aktrir.
Mycket mer om individuella insaker är
inte att orda. Siffrorna tålar klårt ett
Vi skall
språk som inte kaq

Paret, som bor i en villa i
g

,1)f_aji=io

FRöXIND
Svalan

E

här

Svalan har kommit till bYgden.
Thure Pettersson, Halsarp, Kinnarp såg på onsdagen fYra svalor
vid reningsverket i SlutarP. De är
välkomna.

4ie

ge

minutdn Hans-CJlof Gustafspn' L-0, 22:a
minuten Hans-Olof Gustafssori 2-0, 25:e
minuten Jan Blank 3-0, 34:e minuten
Åte Ö"t 4-0 (hiir solcraidade Hans-Olof
G över hela planen och rnålskottsreturen
hamnade hos Äke) 35:e minuten Jan
Blank 5*0 och 43:e minuten Ham Olof
Gustafsson

6-0.

Andm halvlek
4:e minuten Hans-Olof Gustafsson

?:e minuten

Ingvr Larsson 8-0'

?-0,
34:e

minuten Haro-Olof Gustafspn 9*0, 3ti:e

Ny{ikna hil}rurna

,. Arbetena med rivningen av den
I brandhärjade Möbelfabriken i SluI tarp påbörjades i veckan. Brand-

ptlvll eLl
platsen IlaIför
har blivit
ett utflyktsmål
uully[lörlrdl lur
i pralsell

I många och t.o.m. nattetid kommer
"gäster" för att bese förödelsen. Eller är det'rnöjligen så att de letar
efter ev. något att ta med sig. Bilar
brakar i alla fall omkring i området
och det är skirande för omgivningen.

minuten Kjell Hallin (straf0 10-0, 40:e
minute Hans-Olof Gustafsson 11-0' 42:a
minuten Ham-Olof Gustafsson 12-0 och
Kurt Larsson 13 -0.
Matchen dömdes av Henry Johanssön'
Gudhem.

44:e minuten

|
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Kinnarp ställde ut skorna
och fick dang i Vreten
Det går

som i sin tur förvarades i en

gen.
Forts på sid

Investeringsfo.d t?ti:"ås*ii
AB Slutarps kök i Falköping bör
få anvånda sin investeringsfond till
byggnads- och markarbeten för en

beräknad kostnad av sammanlagt
165 000 kr. Det skriver AMS till regeringen. En-l,vå personer kan få
nyanställning.

Kinnarps -. Slutarps ssk på utflykt
Missionsförsamlingarnas

sön-

dagsskolor i Kinnarp - Siutarp avslutades för vårterminen med en

familjeutflykt. Målet för utflykten

var förlågt till

sommarhernmet

Bloms\olm, Trädet. Vid framkoms-

ten hälsade Folke Pettersson vålkommen och gladde sig över en god

tillskrtning. Anders Fernkvist svarade för en tipspromenad och därefter blev det kaffeservering.I den

efterföljande andakten blev det
sång av barnen och pastor Rydberg

talade om "Biljetten till himlen"
Biblar delades ut till Anette Tors-

tensso-n, Carina Engdal

och

Kjell-Äke Filipsson.

Thomy Pettersson i målet, Staffan
inte bara att stålla ut skoÅa
ordm sig säkert med pe Nielsen och Tony Persson i ftirsvuet

mh tro att det
ängen.

Så kritisk var Kimrps

lagledare
Marthel Johamson mot sitt lag efter förlusten i Vreten med 2- 1 i lördags.
Kinnarp uppträdde mycket slätstruket,
även om laget långa stunder förde mat
chen, men det var ändå halv$ärtat på
alltför många fötter.

samt anfallets Thomas Westerberg samt
Bo Melander får godkänt, men inte mer.
Vreten tog ledningen på ett självmål
och ökade i inledningen av andra halvlek

chen på annandagen mot Tomten. Det sa

kinnarpsledaen, som tillsammans med
till 2-0. Kinnarps reducering kom på några spelare och ordöranden,Gösta
Me'
Bo
krokades
Westerberg
straff,
Andersson förgäves letade efter brister
lander var skytt,
- Nu måste vi skärprc i hemmamat'

hos Tomten i söndags.

'.

3

aamhållets utkant, har sedan decennier förwarat sina kontanter i en plånbok

Ert äldre par, bosatt i
Kinnarp, har blivit bestulna på en plåntrok med
3.OOO kr i. Tillgreppet har'
skett någon gång under tiden27 april till andre maj.
Stölden anmäldes för polisen i Falköping på månda-

måltillfiillen skapades.

Åld"itrgär...
Forts från sid

bestulna
på 3.OOO

landas sida var störst eftgr paus. Det

qvist, som har mycket kvar att ge ännu.
bort.
Janne Åbergs såkra målvaktsspel doKinnarp har i år satsat på G<ista Ek i minerade Steretorpsförsvaret, där Claes
inittenförsvaret oeh Staffan Nielsen på en Forshmd var bra i mitten. Annars handbackplats. Två vettiga lösningar på frir- lade dei mycket oni Kjell Hoffman i msvars.problem' Giista blev dock skadad i fallsväg och Rustan Andersson på mitten.
andra halvlek och {ick utgå. Han haltaCe Men Kjell såg illa upp vid flera ti{f;illen
orovåckande även efter matchen - det och blev blåst på flera bollar i offsidelåverkade inte bra för fortsättningen'
gen.
Kent Bengtsson på mittfiiltet var duktig
Publiken uppgick till cirka 125.betamittfältare'
halv
som
roll
där och i sin
lande, Domaren Giista Jårlström, Tidahalv anfallare var "Blecka" Georgsson holm, blåste precis så mycket som been tillgång liksom Thomas Westerberg på hövdes för att hålla matchen i sin.hand.
BÄSSA
topp. Figg inhoppare: Kenneth Palm-

-

i Kinnarp

fanns liuselimtar från slutarissidan i första haivlelem irrledningsskede då t.o.m.

ett par klaa

,'d5-e7

fta nngarI

t_

avgjorde
på straff

Tre bra tillf?illen fanns
"Blecka-nick i inderliggaen på

q

ekrivbordelåda i hallen.
Det var när mannen skulle
hämta några sedlar ur
plåntroken i fredags som
pengarna spknades. Makarna hjälptes åt att letå,
men utan resultat. Art någon av dem skulle ha för.
lagt plånboken anees som
uteslutet, Plånboken är av
svart ekinn och de 3.000 kr
soin fanns i bestod av l00-o
50- och tiokronorssedlar.

.
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[JV:ar på, hajk
I strålande sol och intensiv vårme,
samlades en qrupp förväntansfulla
UV-ar vid Kin"naipis missionshus på
fredagen.
Det stod "Hajk" på programmet
och sådant vill ingen riktig UV missa. Holmstorp har blivit en känd och
omtyckt hajkplats och är en stor till-

gång för

missionsförsamlingens

ungdomsarbete.

När hajken var
i topp och det

öppnad och flaggan

mesta av logeringsbestyren var
crdnade blev det en liten uppmjuk-

ning inför den kommande

stora

spårningen på eftermiddagen. Middagen, som bestod av köttbullar och
potatlsmos lagades över öppen eld.
ett det smakäde mer än bi-å fOrstår
vi då det gick åt 50 portioner för att
mätta 30 UV-ar!
Giista Claesson samlade UV-arna
omkring sig och visade hur man i
vårens tid lätt kan göra sig en visselpipa. och sr-rart var tillverkningen
i full gång. Biännboll och sp årning
hanns också med innan kvållens 1ä-

gereld. Sent på kvällen blev det

lugnt på hajkplatsen, flickorna sov
under varma sol'täcken inne i hajk'
stugan medan pojkarna "drömde"
om kommande militärliv På grund
av att de sov i ett militärtält.
Den alltigenom lyckade hajken
bröts på lördasens förmiddag, och
nu ser'UV-arnä fram mot en hel lägervecka på Ungdomsgården Miss"
veden utanför Hjo.
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På annandagen möter Kinnarp Tomten. "Vi ska inte ställa ut skorna som i Vreten", försäkrar fr.v. I
iagledaren Marthel Johansson, Roland Moberg. Staffan Nielsen, Bengt "Blecka" Georgsson, Bo Melander, Thomas Westerberg, Bengt Persson, Kent Bengtsson, Roland Jansson, Thomy Pettersson samt It
tränaren S-E Blucher.
' I
på.den norra fyran, där tr,röie_l
lörsta poäng, år i det närmaste
red i sin comeback tagit tre po_
ett fiasko för FBK-gänget som
Fotbollshelgen för falköpingsäng på fyra matcher. BOIS:aina
rymmer
ett
manskap
som
borde
lagen var över måttan dyster. Infrån Mariestad har parkerat sig i
gett laget en placering på öwe
te en enda liten futtig pinnq för
botten,
halvan redan lrån start. Sture
herrseniorernas fyra AJag, IFK,
Hjelm, lagbasen, påpekar still_
FAIK, FBK och Rapid. LjusKinnarp stållde ut skorua mor
samt att även i fiol våras startade
glimten kom från darnsidan.
Vreten och då gick det galet i
FBK
svagt.
Kom
på
sedan
hös_
SGU-tjejerna som nu möter mer
lemmanmatchen i södra Skara_
ten och var med i slutitriden.
kvalificerat motstånd i hela västborg. På annandagen handlar
Tror
säkert
att
såväl.FBK
sonr
ra Sverige gick sta och dängde
det
om Kinnemo-möte med
FAIK
arbetar
sig
uppåt
i rabel_
till GAIS på gamla Ullevi. Nästa
Tomten och då kornmer Kin.'de
len,
men
det
gäller
art vinna
gång blir det._ publikmatch på
narp enligt vad vi erfor på tislätta" matcherna i första hand.
Odenplan - Oxabäck kommer
dagskvällen art placera även
Till_cl_en
kgtegorin
jag
räknar
för
på besök.
spelarna i skorna. Även om illvilFAIK:s del hemmamöteL med
IFK:arna har gått ut lite osäliga rykten giort gällande att nåTroiihättans
FK, som inre var
kert i treanfotboilen med två negra av dem glömt skorr-ra i Vre_
märkvärdigåre än att ett normalt
derlag - mot TGIF Alingsås ten.
soelande
FAIK-lag skulle klå
och ett oavgiort resultat mot
- Kanske var det ändå en nvtdom, Jag trodde att jag i år skulOlsfors - nykomlingar. Segrartig påminnelse för oss, -.n.äe
na har komrnit mot Gitene och
re-srppa var_annan-dags-spe_
lagledaren Marthei Johansson.
let" från FAIK-sidan. Ickdheiler
Skene, båda på hemmapian.
som kunde konstatera att hans
ser_det ut som om lagledningen
Redan i kväll spelar IFK-pojkarlag fortfarande håller topplatsen
skulle få behåila ett heh las .na upp på Odenplan. På besök
i-serien. Ser man till tabellen är
Anders Medirr och Tommv -Sokommer Skultorp, en nykomling
det här en tidig vårfinal eftersom
nestedl är två av de sargadå spei de här sammanhangen som nu
T&nten i poäng står lika med
larna. Synd på så rara ånor.
senast förlorade med 4-0 till en
kinnarpslaget. Såg Tomten i
'Tråvad snuvades i fiol på konannan nykomling, Vårgårda.
söndags och det är möjligt att
fekten
på rnållinjen. Laget åir i
Och just Vårgårda biir den 22
tomtarna kan hota toppeh, även
topp nu igen. Det kanske blir
maj IFK:s motståndare. Två nyom Jåg trar en känsla av att Kin_
Tråvads år i år... Det säller
komlingar i möte med eti mer
narp håller sin position serien ut.
FBK på Falevi i morgonl
"Blecka",, Wöst.erberg, Tony
rutinerat IFK-lag - det bör vara
Töreboda med "Spiken,' Talsäkra fura poäng, om vi skall våPersion, Bo Melander,iiösta Et
ga hoppas på en ljus framtid.
lqqrk som tränare har gått i topp
och några tili är ,,överkvalifice_

*

*

IFK Tidaholm tr.onar överst i

treantabellen, men jag tror

knappast att laget håller

i

lång-

den däruppe. En vink om det
fick vi {tirresten på tisdagskvållen då Norrby knep båda poängen - S-0-seger på Ryavallen. Vi skerll ha klart för oss ari
tidaholmslaget tidigare inte mött

kvalificerat motstånd...

Jas

närrrnde Vårgårda som en nykomling. Laget har hittills klarat
sig fint med sex poäng på fem
matcher och kanske blir svårflirtat på sin hemmabana för TGIF
på lördag. Båda lagen star just
nu Lka i poäng. Än är det inga

större poängskillnader

lagen

emellan - snabba omkastninear
kan ske. Jag tror fortfarandeåti

ett stjärnspäckat Norrby blir
topplag.

*

Varken FAIK eller FBK har
rosat marknaden i den västra
div IV-gruppen. FBK gick på
nogvarv I llcra av sjna träningsmatcher och höjdes tiil skyaÄa
ftir sina insatserl Nu är dei i det
närmaste nollställt. 1-4 krorta
mot Hol. som därmed tog sina

t

:l I

;rI

lagt av - a'/ andra

orsaker.
inte mycket. men trogna
5y"",ä.f
ledarkämpar

ll
It
tf

r"- n."gt

3te"rlq_

vist och Mats Anderssä gör så
gott de kan med det mäterial

som finns. Det är tunt och intres_
set har.inte blivit bättre av fyra

I

raka förluster med S-82 bäk_
länges. Nu gälfer det att rätta

I
I

mun efter matsäcken och

t

I
I
I

Slutarps IF har fostrat mångaa!
. gå^ngar
årgångar
folhnll"cnot,.^
av fina fotbrrllsspelare.
Avgången under senare ^år har
varit m-arkant och få, ytterst få,
har lvckats fvlla luckoina. Soe_
lare har vandrat till andra klub-.
bar, fallit fOr ålderssGcket etter

även
9m jag inte vill uppmuntra
"gnetfotboll", är det enda IOs_
laget inte skall skriva
lPg"l,om
hlstoria som "braknederlagare.'.
Jag.-elterlyser också lite mer

I
I
I

I
I

l"ln{?,"r3_d. satsni ngar från spe_
Har en känsla av att äet
på nägra håll finns dolda resur_
la^rhåJl.

ser.

l

:l

Det såg inte helt.möqki u! när_r
Arne
ne Käll tidi_gt.
ri.lid ii ,våps
.,å.-- engagenl
rades som trä-narä,'men Arne :T
hoppåde av Iör ett tag sedan.
Han ansåg att han hadä för lite
fotbollsfötter på träninAen och
inte.kunde ge vad han ånskade
ull de tå som tränade. Arne var T
omtyckt som tränare * det kan

I
I

jag skriva under på. Nu

har
det hänt att Siutarp dragit
tillbaka sitt B-lag från reservse_
rien. Det vore synd om seniq,
lotbotlen helt skulle dö ut efter_
som en livaktig ungdomssektion
om några år är mogen ati ta
över. Om nu inte mo-peder och
annat illtyg förstör bilden.
ocl<så

*

Det var något om situatronen

för ett av Falbygdens tidigare så
rargstarka lag, som närmast på
sin lott i dag har derbvmöte måd

Trädet.__Matchen spelas på

Asaros IP.

Pingsthelgens fbtbollsomgång
-i
rullar
-så smått igång redän
Kvau, lortsätrer
för fullt 'oå fre_
dag, lördag och måndag.

r r -sporten har resultatservi_
eller
kom,. till depeschfönstret på
ce alla dagarna. Ring 134 50

Landbogatan.
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IF har många ungdomar i sitt led,

I ;If:"t
[-::
rrrt

-."
rrrrrrGrrrrr-rrrEr-rr

O* dröjer innan de är mogna för spel
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De ungas högtid

.:

Tommy Sjöstrand från Kinnarp, i kungatröja,.bre,w.äxlar med kungen och"passad.c försLås på att låmna blommor i Falköping'

trRff{SGÅTÅN
t'/ssofrc ffiÅsv
oo

tan var den när den var

tast blir spontan, glömmer den
ofhciella minen och de olficietrla

det på onidagskvållen i Lidköping dar 15.000 var samlade. De
officiella uppvaktningarna i stå-

rädd för g)-ckal kc'!rJ

po-

Fall fmmåt för Slurar?
Fredaqskvällero match på Tångaval-

staki intryck, och framåt var
Skoglmd b äst.

TommY

Larv hade en ganska jämn besåttning

fffiEc"Ir"ftffia

Christer Strömfeldt giorde fura av larv
målen mh dgt återstående giordes av
Conny Holmgren. Domaren Erik FreCriksson, Tidaholm, var planem bäste ak

,'iA':"ct;--tJ

Slutarp
utan
vatten

Många hushåll i SlutarP var under fredagen ulan $atten' då en
ia.ku op["tålt på den ledning
som sår invid riksvägen mitl i'
.^mhållet. Läckan uPPtäcktes ti'
men
dist på
'senrfredagsmorgonen
i går kväll var flera
äÅu
-hushåll
utan vatten. Sammanlagt
ärabbades ett l0o'tal hushåll av

,

läckan. lrtJ5.o5-ll :=

Konfirmationshelgen

framför andra är pingsten.

FT besökte bl.a. Kinneveds
kyrka på pingstafton, en härligt ljuv försommardag. De

ungas

konfirmationsPräst

kyrkoherde S-E Hagnerud
höll förhör och ungdomarna
visade goda kunskaPer' På
bilden ser ni i täten Lisbeth

Ek med

processionskorset
på väg in i kyrkan.

SLUTARP
VÄLKOMMEN tiII

OPPMARKNADE
I DAG KL,

1O.OO

Ni kan göra många fina fynd. Vi ha plastmattor, nya i metervara samt stuvar. Stor sortering i RÖRSTRANDS porslin.
Nya möbler. Soffor och bord m.m'

av de bästa.

tör.

il ii.r::tan

men den risken ä, r1.)'j tri;i !{
stor. Man vördar sin klrng. ;natr
t""'cker otri sirl kttr,g, irran vill se
ho"art , $vertge. '$rar:k;ir'i 'ti1a
dr:tri st.t:t cllötiriu,:r olrt l i:il'rirjikI

lismästare sql,n 1..,'1ktt 3tt ftll(llt'
sjö, Kturgslena. och Kavlås var

len inneb-ar ett fall framåt för Slutarp om
man ser till de senaste matchernas höga
målsiffror. Det såg dck till en t$rjan ut
som om historien skulle upprepa stg, se'
dan gästerna tagit ledningen i första perioden med 3-0.
Efter pausen kom dock hemalaget
starkt och gick upp till 2-3 med mål av
Tony Skoglund mh Roger Andersson,
den senare på straff. Vid denna stållning
hade faktiskt Slutarp de främsia målcharoerna, och de farligaste kom på'hörnor.
Men så råkade man få en straff På halsen, och denna gav 2-4, och stru före'
slutet kom så 2-5.
Slutarpselvan visade hetae vilja i fina
aktioneidenna gång, och i det bakre försvaret visade Per-Olof Gustavsson, Kjell
Komadsson och Kjell Carlstedt ett käm'
paglatt spel. På mittftiltet gjorde Roger
Andersson och Christer Stenkvist ett

.li:i

orden. foIan är från Jlrvet lite

derna har väl i ärlighetens namn
varit lite tråkiea.

orll en

l:ri.:j,l::l

som

båst. Det är också då l<ungen Iät-

folk där han drar fram, mest under Erikseatan i Skaraborg var

bcrätt;.:r.r

::i::::11::::::

bästa exemPlet På hur Eriksga-

Det är en omåttligt PoPuiär
kune vi har. Överallt mYcket

Vi hörde

?s.

GESoN

Samhällslöreningen/ldrottslöreningen qlfOf:r
I

l?$:"ag'gg

I{onfirmundj ubileu,m

i V århumla

1935 års konfirmander i Kinneveds pastorat firade i söndags 40-års

i Vårkumla kyrka. Konfirmationsläraren komminister Olof
Magnusson Borås förrättade högmåssa, vid nattvardsgången assisterad av kyrkoherde Hagnerud. Efter
gudstjänsten nedlades blommor på
avlidna kamraters gravar på kyrkogårdarna i Vårkumla och Kinneved.

+jubileum

Vid den avlutande middagen på
Kinnarps pensionat hälsade

Karl-Gustav Gustavsson välkommen. Komminister Magnusson hade

Från vänster: Evert Larsson, Åke And.r""on, Nils Neriman, Britta Johansson, Karl-Gustav Gustavsson, Elsie
Vård6n-Lindahl,_qggny Svensson-Silvander, Edit Johansson-Lillerskog, Bror Torstensson, Margit Andersson-Gustavsson, Gillis Andersson, Gunborg Johansson-Lindgren, Lars
son, komminister Olof Magnusson.

Ai, Allan Andersson, Carl-Aine Adams-

upprop och höll ett varmhjärtat tal
till sina "läsbarn". Ett kärt återseende blev det mellan eleverna och
deras lårarinnor Elsa Karlsson och
Anna Sandin och man beråttade
många glada minnen från skol- och
lästid. Bror Torstensson framförde
koniirmandernas tack till initiativtagarna tilljubileet och hoppades på
ett återseende om l0 år.

18 ko"fiiiädffdn, i lfinnened,
Kinnarp började bäst. Bo Melanderöppnade balen med att rulla upp Tom_
te-ns vänsterförsvar ett par gånger, men
elterhand kom Tomten igång.
Målskyttet inleddes i den första halvle_
kens 22:a minut. Giiran Karlson
- Tomtens och planens bäste spelare - slog en

frisprk till en totalt fristående
i,::il,iililr:; i

::, ! i,i:i:l:::ri::.::r::r:::

rtr:iiriiili!ii:,!!:
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i:l,it;r:tit:ii::iit :t

Roeer

Karlsson. Denne hade all tid i världen-att
rulla bollen i måI.
Andra halvlek var inte mer än två mi_
nuter gmmal då Tomten ökade iill Z_0.
och man hade en känsla av att drabb_
ningen var avgjord. Jan-Åke Johansson
spelade fram Tommy Fihn; som ur miss_
tänkt .,ff-side-position spelade bollen till
Roger Karlsson, som lyfte upp den i nättaket.

Men Kinnarp kom igen, efter att ha
spelat gareka virrigt under första hälften
av den andra perioden. I 20:e minuten
gav Roland Jansson matchen nytt liv ge_
nom att skjuta ett löst men välriktat skott
intill Tomtenmålvakfens vänstra stoloe.
Efter en halvtimmes spel drog så iomten ifrån igen. Roger Karlsson skarv_
.,. nickador.aru boll,rdl Jan-Åke Johansmn,
som satte in 3- l-bollen.

@pTT?mm

mmans med srn

15 unga från Kinneved, 2 frän veds kyrka. På pingstafton hölls
Börstig och 1 från Vårkumla kon- förhör med konfirmanderna inför
firmerades i pingsthelgen i Kinne- en ftillsatt kyrka och på söndagen

gick de unga till sin första nattvard.
Aven då var kyrkan fylld med gudstjänstbesökare.

den väl nådde Blecka så var målet öppet.
och siällningen blev Z-3.
I slutrninuterna pressade KrnnarD som
furier. och lön för mödan fick man i slut_
minuterna, då Roland Jansson klappacle
bollen i nättaket, och så var det oavgort,

Div V Södm Skaraborg
Blidsberg-Vreten 4-0 re"!

vartorp_Ekedalen3_å , ,15, ö6 ä,*
VåmblVartofta 4- 1
Norra Fågelås- Sterutorp I -4

Kinnarp*Tomten 3-3
Ekedalen-Sterot. 1-2
Kinnarp
Tomten
Våmb

Valtorp
Stenstorp
Ekedalen

Blidsberg
Vreten
N.Fågelås

Vartofta

53 r 111-6
5,2 3 0 9-?
63 0 211-7

53 0
0
52 o
DI
2
0
2
)l
0
JJ

2
2
3
2
3
2
4

9*7
9-6
7-7
7-8

7

6
6
6
4

7-10

6-10
tr-12

2

;c17$-9;r"-åo

Oavgjort i dramatislc
seriefinal på l(innemo

\

Detlärintevaramångaavdedrygt400Kinnemogästernasom
en topparrsr." sitt annandagsbesök' Det de ffck se var nämligen

en lnatch med
r div. V mellan Kinnarp och Tomten, oclrJillika

-'."r'
ut
dramatik ända till slutsekunderna' Tomten såg långe
""ft
""*
man spelade den bästa fotbollen och ledde två
som segrarlag€t'
3-l h"d" man så sent som tio minuter före
ä;;;Ji'a'-at,
under slutskedet
slutet. Kinnarp p"u"""dt t*tllertid som besåtta
och lyckades också kvittera i slutminuten'

cupbetonade drabbning. Bengt "Blecfta,,

Georgson fick en boll som gårt som ett
biljardklot mellan en massa ben, och när

var det bättre lagei, hade de
" Lomtenchanserna, men Kinnarpsspe_
ranlgas{e
larna kämpade hela tiden och gav aldrig
en boll förlorad. Kanske dårför att resultatet var rättvist.
Bäst i Kinnarp var Kent Bengtsson, Bo
Melander och Bengt Georgsson, medan
Tomten hade sina främsta i Giiran Karls-

son, Cmny Nilsson, Tommy Fihn och
Roger Karlsson.

, Domaren Roland Ekvall,

Tidaholm,

hade stundtals ganska marigt i den tuffa,
men inte särskilt ojusta matchen, men
kom ifrån sin uppgift med gott betyg.
Frågetecken dock för Tomtens andra

fl{,'rtli,

.'.'p',',.1r,0s4i."!g:Eilr,i:...:t

}r.,.r: . .
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AV MUBLER
BöRJAR I DAG TISDAGEN DEN 20 MAJ KL. 10-19

Div Vl Falköpinggsgruppen
Trädet-Slutarp 15-0
Grolanda*N. Vånga 2-0
Edsvära-Äsarp 1-1
Rapid*Floby 2-2
Larv-Hällstad 2- 1
I raoet

Åsrp
Larv
Grolan{a
N.Vånga
F loby
Bapid
Edsvära

Hällstad

Slutap

-

'

5 4 0 1 27- 4 E
5 3 2 019-4 q
5 4 0 114-6 8
5 3 I 116-3 7
5 3 1 114-6 7
5 2 2 | 7- 7 6
5 i 1 3 8-11 3
51i35-143
50057-180
50053-4?0
lql$-"c:i-g.<-r

l.t?f-og-tl
Kyrkofullmäktige i Kinneved
har hållit ord sammanträde i för-

filälfflfiffil]r30-50ru
RöK- och VATTENSKADADE

BYRÄAR. $KRIVBORD . KUKSBORD

samlingsalen Axtorp. Sammantrå-

det inleddes med parentation över
de avlidna Sten Alkvist och Thvra
Thor som varit med i fullmäkrige
sedan kyrkofullmäktige började i

Kinneved.
Tiil delegerade för val av elektor

valdes Sven Andersson och
Carl-Arne Adamsson och i fyllnadsval i valberedningen valdes Inge
Eckerlid.

Kyrkans räkenskaper genomgicks med en omsättning av 2ä).600
och med en total fondbehålLeing av

kr. Kyrkorådet bevi[ädes
^5q9.000
full
arrsvarsfrihet för det gåirgna
verksamhetsåret,

. Vidare antogs enhälligt Fogelströms anläggningsfirma, Götene.

ETT RESTPARTI

BOK}IYLLESERIER OCh SOFFGRUPPER

samt

handlingarnas slut var kaffesamkväm ordnat.

=-'

2:A SOrt AV SANGAR OCh SITNGKAMMARMUBLER
m,m.
Endast kontantförsäl|ningl Omgående leverans och hämtnlng.

0BELHU$ET
TILLFÄLLIGA, LOKALER SLUTARPS

totalentreprenör för utvidgning
begravningsplatsen. Eftei för-

som,

av

KöK

TEL, O515/336 15

Unga Lisebergsresencirer frå,n frökind,

i:jrl::l:i::i::i:li:ijj:

:::.:rjl:;

itiiiiiiiiiiiiiii
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. En stor del av Frökinds unga gar_
de, gästade på lördagen Göieb"org
ocn Llseberg. Sammanlagt deltog 32
elever från Centralskolai. merpar_
ten kom ur årsklass 6, vars unga fick
ta med sig en kompis på resaÄ, som

företogs med buss. Avfärd skedde
på förmiddagen och uppehåll gjordes under färden för intagande av
medhavd matsäck. I Götebore blev
det en rundtur med besök på-Tors-

landa och Slottskogen samt middag
på Stenaterminalen. Eftermiddagen
och kvällen ägnades åt besök på nöjesfältet Liseberg. Det var trötta och

nöjda ungdomar som anlände till

Kinnarp vid midnatt. Sexans lärare
Thomas Pettersson var iämte Nils
och Bo Johansson reseliedare, för

en grupp elever som var fina representanter för den yng.ta gene"åtionen.

t175-Qs'8.1
l9?5-crf-åt

SJ

.töriirn,d,röngar 7 iunLt

o

Asarp avhemannas
All styckegodstrafilc
läSgs ner i Kinnarp
- *l jrrni koiiiöier;l"i'driTIi
en del föränrlringar vid station€tpna i Asarp och Kin-'
narp. Asaryrs station avbe-"
Inannas helt, vilket bl.a.
berlder att resande från
Äsarp då får lösa biljett på
tåget i srället för på starionen. Samtidigr läggs sr1.ckegodstrafiken ;rå Äsarp ner
och.ersätts med ett in- och
utlämnirrgsstålle för styckegods bernannat en och en

lralv timme per rlag rned

pä.rSonal' t'rrån I Blidsberg,
Kinnårp uptrrhör helt serm
in .oeh rrtlänrnin gsställe för
styc|<egods.
Ar{oernannin-gen av
_*

Äsarps station kolrnter att
innebära sämre service för

allmänheten. säger Bengt

Carl".s1;n, förste järnr'ägs-

expötlitör i Åsarpo som
själi blir för{Iyrtad till Göreborg t'fter I juni. Förulorri :rtt de som reser med
station

tåS från Å"arp"

kommer att få lösa hiljett
på tågbtr{inns det heller ingen till hands som kan svara på l'örfrågningar om tåg.

tider etc.
Vad styckegodset heträf-

far är det expressgodset
samt apoteksl ådan fnån
apoteket Svalan i Falköping som inte längre kan

tas emot i Äsarp,'omtalar
Bengt Carlsson. I Äsarp

komrner- dock in- och utForts på sid

5

lSj-fdrändringor-..
Forts från sid 3 .

I

lämning av styckegods att
kunna ske under en och en
halv timmes tid på förrniddagarna. En tjänsteman
från Bliclstrerg kommer att

ombesörja den servicen.
I)en s.k. vagnslasttraliken
-på Äsarp är dock oföränd.
rad. Då trafikanten själv
lossar lssten är man inte
lreroende av atl stationen,
är bemanna<I.
In- och utlämningsstället
för styckegods i Kinnarp,
som Bgngt Carlssorr sjölv
haft hand omo rrpphör i och
rned månadsskiftet,

J
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I(inneued,shar å,ker till
Biri;it wilsson - honsert

E

l{är lcommer gungorna?

f ettstonurer
;

Det år nu delinirivr klart att Kinneveds viilsjungande kyrkokör

som avslurade sin egentliga verksarnhet före sornmamppehållet med

musikgudstjånst i Kinneveds kyrka i lördags kväll, kommer att företa sin traditionella o'avslutningsresa" först på höstkanten' Man har
nämligen siktat in sig på att då resa till Scandinavium i Göteborg för
att lyssna till vår världssoprairstjäma Birgit Nilsson

Det beråitade kantor Margareta

Thor för FT efter lördagsgudstjänsten, som övervars av err talrik menighet. Det har varit tradition att
kören tidigare svarat för merparten
av den gudstjänst - med tonvikt på
sång och musik - som ordnats vid
Allhelgopatiden, men uppmuntrade
av lördagskvållens stora publika in-

tresse är det

- enligt

l\1fargareta

Thor * inte ornöjligt utan att man
även i fortsättningen också koncentrerar sig på en vårmusikgudstjänst.

Ett väl sammansatt
program

Programmet i lördags var mycket

föredömligt upplagt, där rektor

Karin, Anna-Maja och Anna-Carin framför den gungsräIlningen vid stationen i Kinnarp. Gräset växer
redan högt på lekplatsen.

De unga l.Kinnarp är be'

svikna, Lekplateen vid statio'
ren ser allt annal än inbju'
dande ut. GrÄset växer högt
och gungorna {inns inte. In'

gen i Kinnarp har anevaret
längre för lekparken - den

faller under nya kommunen.

i februari monterades gungorna ner - nu hopSå sent som

att gungoma år på
plats snarast möjligt. Som syns
pas de unga

på bilden linns det stäIlning-

4r...

På den åndra lekplatsen i

Kinnarp - Liskängsområdet lär någon.priYat pereon tagit

initiativet att montera
gungorna.

UPP

Bengt Kjellström svarade för orgelsolo och den ackompa4jerande musiken medan Margareta Thor helt
koncentrerade sig som körledare,
Helt i sin ordning var programmet
vår- och sommarbetonat, där Kjellström inledde med David Wikanders

Variationer över psalmen Den
blomstertid nu kominer. Den Yäi-

l"t:15' c,6* b,c

ratiskt hållen utlåggning med tan-

kegångar som stämde till helg och
eftertanke och som inramades av
helgmålspsalmen Det ringer till vila,
oeh veckan går ut, . . samt den aktuella årstidspsalmen Nu smeker
vindens ijumma fläkt, förkunnande
sommartiden...
Efter altartjänsten sjöngs 0 Kriste
du som Ijuset är.,.varefter den
högstärnt fina gudstjånsten slöt med
'Scholefields Den dag du gav oss
6amt Daniel Olsons musikaliskt och
sångligt föredömliga "lilla aftonkantat". En eloge för öwigt i sammanhanget till kören och dess ledare
Margareta Thor som trots att kören
endast räknar 16 deltagare - i och
för sig rned tanke på den lilla landsbygdsförsarnlingens sångliga underIag nog så beundransvärt - vågat

sig på detta chaimant högståmda
men nog så krävande verk. Som

postludium fick man lyssna till J S
Bachs Herre sigtre du och råde. . .

HELCE DUVANDER

på bussutflYltt
Kvrkans pensionärer

avslltade iin

i

Kinneved

verksamhet före

sornmaruppehållet som vanligt med
en bussresa. Det har blivit tradition

att kvrkorådet biuder pensionärer-

n" på .. utflylt rhot"olika mål sista
fredagen l mal varJe ar.
Mai samlades som vanligt vid
Lokal Frökind varefter färden gick
genom den vårfagra Ätradalen ge-

nom lllricehamn väster om

sjön

Åsunden tiil Torpa stenhus för ett
kort uppehåll.Sedan ställdes ftirden '
till Hovsnäs herrgård där man sam-'
lades kring dukade kaffebord' Där
underhöll liksom under bussresan,
Kari Tornemar och Gunnar Karls-

son rned uppskattad mtsik' Efter

samkvåmet fortsattes r:esan till

Dannikes tolvhundratals kyrka där
kantor Annmarie Bäck hälsade välkommen och berättade om kYrkan.
Sedan höll kyrkoherde Hagnerud
andakt :ned kantor Bäck vid orgel
Man besåg även det vackra och viil
ordnade försarnlingshemmet invid
kwkan. Under hemfrrden som gick

våster om sjön Äsunden förbi
Brunn, utdelade kyrkoherden. en

gåva till resans äldsta deltagare,
thea Hallagård, och Karl Thörn

samt hälsade alla

Pensionärerna

välkomna till höstens !amlingar'
Pensionärernas tack till kyrkoråd. spelemän och busschaufför iör
en lyckad resa framfördes av Martin

Ahi, Halsäng.

Tlpspromenaden i ÄxtorP, Kin'

klingande kören sjöng Waldemar Ähl6ns innerliga tonskapelse En vänlig
grönskas dräkt. Kyrkoherde Hagnerud formade sin predikan med en
återblick från advent till pingst och

nar?..

budskap i en formfulländad koncenti

hall Jäia, Margot Pettersson, Slu-

kom sedan in på Trefaldighetens

Söndagens tipspromenad i Axtorp, Kinnarp. som hade anordnats
Co och CKF samlade
"u'Kinneveds
134 deltagare. ti tävlande noterade
16

rått. Vinnare blev Krister Tege-

tarp, och Bror Johansson, KinnarP.
Vinnare av skiljefrågan Lena Adevå9, Odönsberg.
Rätt tiosrad: x

2ll2xx
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1. Boken hade 2?6 sidor.
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Musikfinal i frökind

lllg" o6'0s

Fölltrrfi',ntak

l??5-ö.+'gr

I{örnrr',o;rp,sbo

saå,rt skud,ad,
En lantbrukare i 50-års
åldern från en gård strax
utanför Kinnarp, ådrog sig

atlvarliga skador då han
fölt från taket till ett uthus

på

onsdagsförmiddagen.

Fallet var c:a tre meter
men på grund av att mannen föll mot en betongplat'
ta ådrog han sig så svåra
skador att han förlorade
medvetandet. Efter en
stund upptäcktes olyckan
av månnens hustru som
larmade ambulans. Den
skadade fördes till lasaret'
tet i Falköping, där han nu
vårdas på intensiwårdsav-

delningen. Tillståndet betecknas som mfcket allvar-

ligt och på måntlagskviillen
hade den skadade ännu inte vaknat upp ur sitt medvetslösa tillstånd.

Lantbrukaren var

syssel-

sått rned att uppföra ett uti

hus och höll på med takläggningen då han av någon anledning förlorade
balansen och stöftade till
marken. Några vittnen
finns inte och man vet därför inte hur länge som den
skadade låg medvetslös in-

nan hans situation

.

täcktes,

På torsdagskvällen

11i5- r)6*ö3

Kinnarpsho
avled ef,ter

fall från talc
Den 49-årige lantbrukare från en gård strax
utanför Kinnarp som
föll från taket till ett uthus, avled till följd av de
allvarliga skallskador
harr å.drog sig På fredagsförmiddagen På

Musikfrnal i Frökind.

upp-

avslutades

musikskolan i Frökind med en elevafton. Musikdir Bertil Wensby var
presentatör av programmet i vilket
merparten av eleverna medverka-

lantbrukaren var sysselsatt med takarbeten på
ett uthus soml var under
uppförande. Därvid har
han av någon anledning
förlorat tralansen och
störtat till rnarken.

de. Vi fick lyssna till mycket pianomusik, men även gitarrer, blockflöjter och rytminstrument fanns med i
musikvilden den här aftonen inför
en vätfylld lokal Frökind.

Det finns inga vittnen i*
till olyckan oeh maq vet i]:
därför inte hur olyckan i:::
i*
exakt gått till och ej heller hur långe 49-åringen
låg rnedvetslös innan
hans situation upptäcktes. Han avled utan att
ha återfått rnedvetandet.

PÅ MARI{NADI sr

tJTARf,}s-oe-oz

Falköpings lasarett.
tre lllel-allet var
grund
av att
ter men På
mot
föll
ornkomne
den
en betongPlatta erhöll
han så svåra skador att
livet inte stod att rädda.
Olyckan intråffade På
onsdagsförmiddagen då

Slutarps IF och Samhällsföre- Trots det råkalla vädret var kom- 9.000 kronor. Några av marknads
ningen anordnade i lördags tradi- merseR livlig och bruttot blev cirka besökarna hittar ni på bilden ovan.
tionellt loppmarknad vid stationen.

I "": *"
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Lagertofp skola!'"i
- för' 66 år sedän!
.;i

i

verna i Lagerstorns skola i'Kin- 'Andersson.
neved, en mil söiicr om Fatkö- ping. Det ar 6-årsklasse;
...lll9:lllg."nuppirrånsesrrån

;;

upp rill rot,rgrare;i;;;; y1P9'_1"1 Ax, okänd, clara
(efternamnet, okänt)'
vacker sommard;,i{, il"å"" nf
.
-lnnq
ARel,
rran LaJ" ve;kr;
Flin Johansson, Sigurd

i;Aiffi_
ffiä",
€rffioxano'

llf]lntgnar

Andersson och en

I tredje raden uppifrån sitter
Larsson
fr,v. Märta Johansson, Hilda
Lövhaga, Tibro, snnr sänt in fo. Katlsson, Hulda Äberg, lärarrin
rot. llon berättafockså attderas J.P KJelldn, Anna.Broberg, Sig-

hettelå

den tiden.

_

Tet-är-TiilXifdur

avhållne lärare hette

i

J P

rldKjelldnochEsterLarsson.',

nil.

ffim

/o v\s

. INTE MINDRE än 66 år gammal nar ftrisfn iNtf s fåitssonl.{rvia
är den hår skolbilden. Den är Johanssbn, Herberi Bood, Kail
alltsi.i tagen år l90i'och visar ele- Äberg, Oskar Nero och Johan

itairt

sr

.*,r..t.
t
quq,
.

I

t t !

.,

glr-\),a,,v1

bi ^^,^

t{-Åd4

a* t8t 6

Shotau

l1?s: o6'itl

slutni, g i l{iÅ:;;;öäa

Oavgjort
fcir Slutarp

,l:ili:lrl: ...:

,'..$i,
'.'iiii' 4 ?
]..lii 4 ?

r

,:lii.Iti.:.

,iiilli,
i:::CFi:

:

:

;,ii$r:

::..
.,'t$.i
.',,:'.,$l'.,.r..

: .,,.:,...

l

Slutarp hemmaspelade jgår kväll

mot Hällstad och efter ledning

i
paus med 2-1 blev slutresultatet 2-2.
För slutarp gjorde Roger Andersson båda målen. Därav ett på straff.
Nämnas skall att Hällstad gjorde sitt
kvitteringsmål när det endast återstod tio sekunder av matchen.
Bra i Slutarp var mv Arne Ekbom,

mittfältets Tony Skoglund och k€{.
jans Roger Andersson.

ri

l'115" cÅ'r1
ll rnörruu---e
AB SlutarPs Kök

skall utföra bYggnads- och mark. anläegningsarbeten Pä sin fas-

*$
Unga röster ur klasi 1, som framträdde i kyrkan'
Med psalmen I denna ljuva finns vid Kyrkerörskolan i Fal- med "I don't know how to love
him" ur Jesus Christ Super
sommartid inleddes gårdagens köping.
Star.
Hemoch
Skolaföreningen
skolavsluining i Kinneveds kyrFörre kontraktsprosten Erik
ka, dit eleverna från Central- hade inte anslagit några medel
Malmensten,
som är verksam
istället
utan
till
bokstipendier
skolan i Kinnarp tågade med reavsatt pengar för en bättre skol- inom pastoratet, höll en kort
s-pektive klasslärare i spetsen.
Ärskurs 1 framträdde med två gård, vilket kommer alla elever andaktsstund med "Tron på ljusånger "I sommar" och "Fjäri- till del. En bok delades dock ut set" som tema. Som avslutning
len". Tillsynslärare Thomas och det var till Lill-Britt Svens- sjöngs gemensamt Den blomsPettersson tcig sedan till orda, son som på torsdagens frilufts tertid nu kommer, varefter eleverna samlades utanför kyrkan
dag vann en tipspromenad.
tackade elever, föräldrar och
Avgångsklassen i Kinnarp - där några klasser fick betyg och
skolpersonal för det gångna läs
året och vände sig särskilt till klass 6 - framträdde sedan un- andra kort och gott passade på
årets sexor som nästa läsår åter- der Hans-Åke Björcks ledning att önska varandra en trevlig

kr'
, ,inn"Ti Sl"utarP för 165'000
persotvå
eller
,' öä."i ". kan.en
ll
fa anställning' Regertngen
""t
bolaset
;;; "; gått med På att lnvesleur
medel
använder

'

ringsfonden till finansiedngen'

sommar.

tT"]5- o6-l

l?i-5-et$-,q

30 -tal pensiorudrer
o
n6t
truff t',',1.lnnarn
I
r rt ir. -l-l

Gammal torvlada
tändes på I Kinnarp
'i;

Dd var ett omväxlande program i mang. Prostinnan Agda Malmen:.

både ord och ton som de c:a 30

pen-

sionårer bjöds på som under måndagseftermiddagen sökt sig till Kinnarps pensionat diir Kinneveds Rödakorskrets stod som värd för den

traditionella försommarträffen' Se-

dan sex år har Rödakorskretsen
varje försommar bjudit in pensionä-

rer från Kinneved, Vårkumla

och

Luttra till en stunds gemenskap och
underhål1ning.
Gurli Sjöberg hälsade vålkommen
till måndagens sammankomst och

lärnnade sedan över till Christina
Andersson från Jäla som sjöng ett
par visor till gitarrackompanie-

sten berättade därefter minnen och
under det kaffe som senare serverades bjöd Christina Andersson på

ytterligare fin musikalisk underhållning.

En 40 meter lång och 20 meter te fick någon sPridning. Det var
bred träbyggnad söder om Kin- en bra vald tidpunkt för brasan
narps station brann under måu- med tanke på vegetationen och
dagstörmrddagen ner till grund-

omgivningarna.

Byggnaden upPfördes 1905
en. Byggnaden ägdes av bröderna Larsson i Kinnarp, som och användes under en längre
använt den som upplag för be- tid som torvlada. En tre km lång

linbana fanns från Karbo mosse
gagnade bilar och bildelar.
Det var ägarna själva som tut- I till ladan vid järnvägen' Marl<en
tade på byggnaden, som var för- I tiUfrOr SJ men byggnaden har
fallen och inte längre till någon I under de senaste tjugo åren ägts
ti'
nytta. Brandmannen Per-Arne I av nämnda bilföretag.
ner
snabbt
brann
Olsson från Falköping t'anns på I Byggnaden
platq och kollade så att elden in.1 I tiil grunden - brasan sYntes

I under

en kort tid vida omkring.

Industrinämnd på rundresa
främjar värdefull kontakt
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Välkommen till AB Kinnarps Kontorsmöbler hälsar ingenjör Assar Jarlsson Falköpings industrinämnd genom dess ordföraqde Bengt Börjesson.

- En bra kontakt mellan industrinämnd och kommunens pings kommuns industrinämnd, som under. fredagen föreföretagsledare är mycket värdeflrll. Det är en av gnledning- iogLr, runclresa metl
besök på nio olika industrier i kommuarna till varför nämnden besöker stönb delen a, kom-J. nens södra tlel,
nens in<lu-strier, säger Bengt Börjesson, ordförande i Falkö_
- Vi har för avsikt att fortsätta med dessa rundresor och

gen fått en stor older från Tyskland.
Nästa besök avlades hos Sve-

tabriken för att bereda plats för
en nyinköpr maskin. Mäskinen

skall besöka så många av kommunens industrier som möjligt, jo Mattindustri i Vartofta - ett
säger Bengt Börjesson vidare.
företag som startade i blygsam
Nämnden har tidigare besökt skala i ett gammalt hönshuq
industrier i kommunens olika men som nu sysselsätter et{

medför ingen personalutöknins
men väntas ge företaget ytter[
gare ekonomisk bäring.

bland de större industrierna i
trakterna av Stenstorp och i målsenliga lo.kaler.
Vilske gamla kommun. Även de
Vid besöket i Vprtofta passa-

Drygt hälften av alla likkistor
som tillverkas i landet kommer
från Falbygden. En av de fabri_
ker som bidrar tiil den statisti_

delar. Man har t.ex. rest runt

etablerade företagarna i Falköpings tätort har fått stå som värdar för industrinämndens ledamöter.

15-tal personer och förfogap
över nya moderna qch ända-

de man också på att gå igenom
Vartofta gamla mejeri soin firma
Holmbergs Trikå AB köpt och

iordningställt

till en

åndamåls

Fredagens. rundresa i kom- enlig fabrik. Att fabriken tidimunens södra del inleddes med gare tjänstgjort som mejeri finns

Drygt hälften
från Faltrygrlen

ken är 50-årsjubilerande Fredriksson & f)ahlstrands AB i

A.sarp som var nästa uppehålls_
plats på nämndens rundresa.

AB Kinnarps Textilindustri.
som vittnar som är ett familjeföretag med

AB i Fale:
många spår
kvarna där man tillverkar j;|.t"r.
väveri och syfabrik under sam_
plastmattor. Rörelsen är ett faAB Gyllensvaans Möbler i ma tak, var ett av de minsta fömiljeföretag och man andas Kättilstorp stod härnäst på be- retagen som ingick i fredagens
optimism inför framtiden. Bl.a. sökslistan och där avslöjade besökslista. Bl.a. informerades
fick industrinämndens ledamö- fabrikör Nils Gyllensvaan art nämnden om att företaesleda_
besök på Björnol

ter besked om att företaget nyli- han har för avsikt att bvgga ut ren själv reser runt
och sälier

företagets produkter.

Orden

ingången är intakt och man ser
framtiden an med tiilförsikt.
Efter lunch på Kinnarps pen-

sionat var det dags att vandra
runt på kommunens största företag - AB Kinnarps Kontors-

möbler. Företaget som grundades 1942 förfogar över en golu
yta som uppgår till 14 tunnland

-

eller c:a sju ha! An.talet an-

ställda rör sig omkring 150.
Fredagens sista industribesök
var på Ruthmans Snickerifabrik
i Slutarp som tillverkar köksin-

redningar. Vid rundvandringen
framkom bl.a. att nybyggnaiioner av hus tenderar att minska
men likväl har företaget en god

orderingång. Detta torde ha sin
förklaring i att allt fler villaäsare

och husägaru

-riar"

I-uarouurra
byggnader och då installerar.nv

köksinredning.

Mid,sommur i Frökind,

t,-

*l

,tj'.i'

-*

I

l

lr,i
ilri;t'l,ll

Carl-Fredrik hade ett peasimistlokt ögonbllck, men hej,
Barnstugan Fyrklövern i Frökind
'irade i onsdags midsommarens incåg. Det var enligt almanackan nå-

got litet i förvåg. Men enligt sommårens och solens gång över Fröklnd
så var det precis;nidsommar., Bar.

nen dansade och lekte kring en majad stång till musik på dragspel av
bllvEnde

föreståndarinnan

Britt.Marie.
Här ovan ser ni dem.
Sen blev det juice och kakor och
glass hos husmor

Birgit Andersson
och sen lekar igen och tåvlingar.
Sommarfirandet hade ordnatg av
daghemmets och lekskolans perso-

..od-å0

nal,

t/Ii d,s ommar p å fr ökind,s går d,en,

t17s-a64o

Polisronden

I

lnbrott i fritidsstuga

Vid ett inbrott i en fritidsstuga i
Mönarp under tiden 13 till 18 juni
har en väggklocka, två köksvågar'

en antik fotogenlamPa och några

vävskyttlar stulits. Det stulna vårde'
ras till 400 kr.

Representanter för Socialnämnden och Rödakorset i
Kinneved stod bakom midsommaraftonens samling kring maj-

stången på Frökindsgården.
Gunnar Karisson med sitt
dragspel och Carl Tornemar
med sin fiol spelade upp och
trots att vårmen var pressande,
samlades en de! av gårdens folk
till dans kring stången. På midsommardagen gästades Frökindsgården av folkdansare
från Falköping - ett tradirionellt och uppskattat besök.
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i lArnucigsParken
När kyrkobröderna i KinnarP för
några år sedan tog initiativet till en

friluftsgudstjånst i Järnvägsparken t
Slutarp blev detta så uppskattat av
samhällsborna och andra att man
beslöt göra gudstjånsten till tradi-

tion. Dlltagarantalet har ökat

år

från år och när årei.s gudstjänst höils
i söndags hade iångt över 100-talet
mött upp, också från grannlörsamIingarna.

Kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud
välkomnade och sedan deltagarna
sjungit en av de vackra sommar psalmerna lalade han i anslutning till
iemat Sommarens skönhet i Guds
natur och inför den stundande semesterperioden. Han manade semesterhrarna att göra besök i kYrkorna utmed färdvägen'

Talade gjorde också Helge Dttvander, Börstig, som uPPehöll sig
vid två begrePP i sYnen På det
mänskliga livet, ondskan och hoPpet om förvandling till nytt liv med
Lestående livsinnehå11.

Efter psdlmen Härlig är iorden
'serverade kyrkliga syföreningens

mediemmar

eftermiddagskaffe'

Kyrkoherde Hagnerud tackde till
sist alla besökarna syföreningens
darner för värdefull medhjälp' missionsförsamlingen som ställt kök till

förfogande, samt Slutarps samhållsförening_och dess ordförande,- fabrikör Evert Sand6n, som ställt det
vackra parkområdet för dagen uPPsnyggat, till förfogande.
Det var 1931 som SlutarPs samhällsförening fick ta sig an det då
nästan åkermarksliknande området
som fortfarande ägs av privatpersoner och av SJ. Genom Plantering av
buskar och träd har området nu blivit en vacker och,populär tillfyktsor't
för alla i samhället och är vål lämpat
för friluft sarrangemang.
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i KII\NEVED?
I alla tider har Börstigs församling räknats
av landsbygdens
,o-*
"t, fästen, när det
starkaste
gällt kyrkligframtidstro
i Skara stift. . .

Detta npterar bl.a.
clen kyrkliga samfälligheten i Kinneveds pas-

torat i ett yttrande till
Skara dornkapitel rned
anledning av kapitlets
beslut att föreslå regeringen en indragning av
komministertjänsteri i
påstoratet. I viss mån
L""ör också beslutet
Ods pastoråt eftersom
kommini"te*n tilt en
.-.tredjedel. har sin tjånst'
,'gir;7sfö"rlagd clit.

,rrrffry6+igt.'i.åd*

l7 februari i
"'"r.1.,i.1"r,
år sorn domkapitlet fat'
tade sitt beslut över vilpastorsämbetena
ket
hade att yttra sig före
den 3O juni. Alla har nu
yttråt sig och samtliga
parter motsätter sig beItärntindragningshotet.
sarnfäl'
Den kyrktiga
-iiinr,"teds
"
ligheten i
pistorat - alltså Kinnevedso Vårkumla, Börstigs, och Brismene för'

samlingar - som i allra
högsta grad berörs av
domkapitlets förslag om
en indragning av komministertjänsten eftersom komministern haft
sin arbetsinriktning i
Börstig och Brismene,
påpekar i sitt. yttrande
att en indragning på ett

icke önskvärt sätr på
många områden kom'
mer att dratrba den
kyrkliga verksamheten'
Det är i anslutning liär'
till sorn man understryker att speciellt Börstig
är ett starkt kyrkligt fåste i stiftet'
bq'^ Sti noterar' att visfolkningsunderlaget
^etAål*i

262 invånare i Börstig
årsskiftet 1974-75 or:h

i Brismene 160o men an'
ser dock att detta inte är
tillräckligt skäI för att
dra in den prästerliga
tjånsten ^eftersom man
rnåste ta hånsyn
":Få
struktur'
bygdernas
till
liksom till den mångstiftande kyrkliga verk'
sarnhet som förekommer'
När det gäller verk'

0 6-å"Å

sarnheten, hänvisar man

till tle årsraPPorter som
är tillgängliga På dom'

kapitlet. Och det är med
stöd av dessa rnan anser
det finns fullgoda skäl
till att den kYrkliga
verksamheten i Börstig
och Brismene alltfort
får vara intakt och att
alltså en indragning av
den Prästerliga tjänsten
i församlingarna icke
sker.
Den kyrkliga samfäl'
ligheten pekar också På
den uppenbara merbe'
lastning som blir följden
för kyrkoherden i Pas'
.toratet därest kommi'
nistertjänsten i Börstig

och Brismene skulle '
rlras in. Det gäller bl.a.
den expetlitionella delen. Samtidigt under'
stryker man starkt det
faktum att inon.^ Kinneveds försarnlings arbetsområden trl.a. finns de
mycket sta'rkt exPande-

rande tätorterna Kin'
narp - SlutarP med ett i
samrnanhang härmed
blomstrande
alltmer
kyrkligt arireteo frarn för
allt bland barn och
ungdom. Invånareanta'
let uppgiek vid årsskif.

ret

1974-1975 till

1.35f en ökning rned 46
och den starka trefolk"
ningsutveeklingen fortsätter.

Dessa fakta anser
också den kyrkliga ssm'

fälligheten bör ligga till
grund vid bedömandet
när Domkapitlet tar de'
finitiv ställning till frågan angående Pastoratets framtida behov av
aritalet prästerliga tjänster.
o
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På loppmarknad, i Kinnarp

ri,

barnen roade sig med att åka ett
Såtlg".lt
tynd på loppmarknaden i bakgrunden.

'*t@:t-,

Det var "marken" i lördags på

i Kinnarp. Arrangerande Kinnarps IF hade beKinnemo

ställt och fått lite lagom varmt
förmiddagsväder. inte varmt

nog för att skrämma iväg alla inlandsbor till kusten öveihelgen,
men varmt nog för att locka oss
ltltlitt'

llriifil
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utomhus.

En del var väldigt nyfikna och
inte
började ftirrån kl 10 egentligen
kom de första spekulanlerna redan vid halvnio-tiden.
Och vad hade man att erbiuda
då? Ja, bästa svaret är en fiåea
- vad hade man inte att erbi-u-

trots att loppmarknaden

pojklagsPojkarna på bilden år Pojklags- narp-väskor till samtliga sarntidigi
och
spelare och tillhör Kinnarps IF' Att soeiare hårförliden, uå..aJt biudsr
oassade damklubben
d; dllhör Kinnarps IF kan den föräidrarna
till dc unga lollena pa
uoumärksamme betraktaren se På tlafie, Detta blev mycket uppskat,råiko..tu. Det var föreningens iä-å"ft." 55 föräldrar kom till träfdamklubkr som skänkte Kinfen.

Normalt brukar KinnarPs livakt!
ca damklubb biuda pojklagsspelaråa oå en resa, men för att få varia-

tion på konfekten blev det denna
gång väskor till Pojkarna.

da?

stod vi att vi hade en lång och
arbetsam dag framför oss. Vi inhandlade emellertid två meter
trasmatta och gled försikrigt
'bakåt ur trängseln.
Nästa stånd erbjöd lampor av
varierande storlek och kvalitet.
Men då vi anser oss tillräckligt

upplysta redan tackade

Dår fanns kläder och böcker.

radioapparater och tavlor,
kylskåp,

TV-apparater och sängär

i

en

aldrig sinande ström. Vi började
vår färd med att köpa trasmattor. Vi tr:ängdes vid ett ,. stånd
som för 10 kr inetern erbiöd

trasmattor och när damen till

vänster fick in sin första armbåge i vårt bästa mellangärde för-

vi å

mycket och skyndade vidare.
Vi fick nu syn på T-shirt! som
såldes till det facila priset av åtta

riksdaler, varför vi på stående
fot bestämde oss för att äta lite
mindre i sommar för att kunna

pressa vår lekamen
Ia.

i denna trö-

Då någon i vår famiij

*

gräsklippare och

varv runt Kinnemos fotbollsplan medan mamma och pappa köpte

-

för oss
helt obekant vem - har för vana
att understundom handskas lite

vårdslöst med nydiskade glas
spred sig ett leende över våra
låppar när vi fick syn på glas och
ölseidlar i nästa stånd. Vi fiskade

sna6bt upp vår plånbok men
{oppade ner den igen när det
visade sig att portmonnän räckte

i

detta fall. Och kan man tänka
sig - alldeles intill såldes diskställ och man är ju inte dum. Ett

diskställ, tack.

Ur en trave med böcker

oå

ståndet bredvid fastnade vi för
"Sabotage i Stilla Havet,' för att
hemlig agent OSS 112 skulle få
9n..9.hans._at! göra även lördags_
kvällen till en upplevelse.
Efrersom intå-heller vi äeer
mer än två händer kändes näita
stånds erbjudande som en skänk
från ovan - plasthinkar i flera
färger. Vi kom överens om arr
den gula matchade våra bruna
manchesterjeans bäst och i den
åkte i tur och ordninq trasmattorna. en T-shirt, glasön och bo-

ken. I vår lediga hand br vi

vårt'stolta diskställ.

*

Nu hade emellertid ungarna
-blivit
lite griniga och vi såg oss
förtvivlade om efter någo.,
"barnparkering" om vilka vi l-äst
i bladet att de är så bra. En oilkaslartavla fångade emelleitid
vär uppmärksamhet och bar-

nens intresse innan vi hittat någbn lektant. Vi skvndade dit.
Dä-r visade det sig,

att man kastade tre pilar mot en tavla med

hänger kvar men plånboken råkade åka med och det var då det

visade sig att fåtöljerna var till
salu. En försäljare skyndade
nämligen genast fram. Då fåtöljen, var av mycket god kavlitet
betalade vi gärna den blygsamma penning sornönskades. En
skinnfåtölj hade bytt ägare. En
mängd vackra bord, skrivbord,
hyllor och skåp visade sig vara

spelkort uppsatta. Träffade rnan
ett kort - men det gjorde man
inte - vändes detta och var det
ett "klått kort" belönades man
för sin förmåga med ett Pris.
Vi kastade och kastade. l*är vi
provat lyckan nio gånger utan
iramgång blev mannen innanför
disken så beklämd att han di-'
skret stack åt oss en grl'tlaPP så
att ingen såg. Och vi lommade
iväg, skamsna, ty vad skall barnen säga om en, när småungar
som knappt kan stå På benen intill en vinner på Vart enda kast
och man själv får ett tröstPriai
smyg för att innehavaren är
rädd att man skall börja gråta?

skänkta

till loppmarknaden av

Kinnarps Kontorsmöbler

och
det var bland dessa som de verk-

l8a fvnden kunde

göras

i

1ör-

dass.

Plötsligt stod den där i gröngräset. Den svarta or_geln, Så
självklar och ändå så malplacerad. En svart orgel mitt ute på
Kinnemos gråsmatta. E tt förstrött finger på tangenterna, en
fot på påalen. OcF så kom allt
tillbaka. En gammal skolfröken
med hårknut och Den blomster-

För ati barnen i stället skall
känna sig stolta över oss På annat sätt säger vi flott att vi skall ,
bjuda dempå såmYcketglassde \ tid nu kommer. Vi kände oss lite
orkar om en stund' Glädjetjuten I nostalgiska mitt i sommarvärmed vilka detta meddelande I men och glasståndet alldeles inmottogs får kommersen att stan- | till blev vår räddning. Ungarna
na av för ett ögonblcik. Allas påminde sig och oss om vårt löfte
ögon riktas mol oss och ord som
bärnplågare kan inte artikuleras
.--rr:-1^-I
r- genom
d^-^'- dessa
lali^lz']^-.- blicktydfilarö ån

ar. Därför blir vi plötsligt väldigt

av att köPa en
moped för 20 kr vilket

intresserade
sammal

iilt vår

best-örtning

går alldeles

utmärkt för sig. För den händelse motorn inte skulle vara helt

kurant kastar. vi nochalant uPP
ett par tior till och inhandlgr
äveri den damcykel som stod
bredvid.

*

Ungarna som är uPPväxta i
TV-åldern fick till vår förtvivlan
syn på ett par begagnade aPPa-

rater i gröngräset. Vi förklarade
undvikande för de små liven att
de antagligen redan var sålila

och att damen med de

vassa

armbågarna från trasmatteståndet som iust stötte till en försvarslös pensionär antagligen
var köpaten. Detta inPräntade
vi för att väcka även barnens

olustkänslor inför damen som

haft fräckheten att knuffa tiil just

oss tidigare. Förresten visar de

bara repriser i rutan nu för ti
den. tänkte vi med den tysta indignation som är så utmärkande
för vår karaktär.

Så fick vi syn på en stor samling fåtöber i-gråset som såg så
nvå och fräscha ut att vi för ett
öÄonblick trodde Lasse Holmqrist .kr.,ll" göra ett direktsänt
mvsproqram från Kinnemo. Vi

tog genäst upP kammen för att
rätta till de lockar sonr envrst

I

I
I
I

om glass i stora lass. Då vi hade
påtagliga svårigheter att förflytta
oss från orgeln med alla minnena av egen kraft, förenade sig de
små liven till en gemensam aktion och lyckades få bort kolossen med glasspengarna till de

Frökind,sgårdens inu ånu,re
o,.

pu [rTusum sommu,rresu

T

zqly ?t.

hågrande vaniljfr<ijderna.

*

Efter en stund kändes plån-

boken så tunn att endast en fullständig räträtt var möjlig. Förbi
gräsklippare och kylskåp gick
vår färd, förbi radioapparater
och tavlor.
Som i en annan värld hörde vi
ett barn tjata sig till ytterligare
ett varv runt fotbollsplanen På
ponnyn. Nu gällde det att inte
våra ungar hörde detta ty i så fall

hade ingenting hjälpt. Vi lYckades. Just som vi kommit utan-

för hördes auktionsutroparen

erbjuda det första föremålet.
Föremålja, vi hade en hel del
föremål med oss hem. Och vi bestämde oss fiir att aldrig mera På
på loppmarknad och inhandla
en massa onödiga och onyttiga
grejor. Men vi vill minnas att vi
bestämde oss för det förra året
också...

URFE
PS. Tilläggas kan att loppmarknaden inbringade 7.500 kr netto,
vilket Kinnaips IF är mycket
nöjda med.
_

Frökindsgårdens måndagsresenärer till Foinbyn och Svansjön samlade efter
turen i går eftermiddag.

Traditionen bjuder att Frökindsgårdens invånare varje sommar gör
en resa med buss rrti sommarfagra
bygder. I går var det dags igen. I två
bussar - en större och en mindre bar det väg mot Skara och Fornbyn,
där en första paus togs och resenä-

.""r. 6iöd. tiiiftiiie att
lr

vandra runt.

Medhavd förplägnad intogs också.

Rundturen fortsatte och målet var meilanspel en härlig sommardag.
tafsson och Elisabeth Jakobsson.
nu Svansjön i Skultorp, dår srr rn!l43 var med på resan. Elin Petters- Gårdens personal fanns också med
tid serverades. Efter samvaron där' son, 93 år, var äldsta damen och på bland resenärerna och såg till så att
vände bussen åter mot hemmet i herrsidan hittade vi 90-årige Mårten alla hade det bra.
Kinnarp. Fast det var en och annan Krus. Frökindsgårdens samråds- Tack för en trevligdag.
Det var det många som sa.
som gårna hade dröjt sig kysr pg grupp var ansvarig för resan och med
Svansiön

-

det sas det oss. I alla fäll

syntes alla vara glada och nöjda

över den här turen - ett trevligt

på den var dess ordf. Werner Granlund jämte representanterna för so-

crala centralnämnden, Ivan

Gus_
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Vid avfården f'rån Frökindsgården
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En stor grupp pensionärer från tenrnassorna i fallen. Vädret gynolika orter inom kommunen besökte nade utflykten. Reseledare var Gtii lördags Trollhättan och tittade ran Antlersson, Kinnarp.
bland annat på de för dagen fria vat-

-åring cild,st på
friluftsguclstjrinst

iffi;;*n*

96

.

I eleslallonerna

eftersom han - trots sin höga ålder
- tagit sorn sin uppgift att årligen
irrför fliluftsgudstjänsterna sla ing-

en nedanför församlingshemmet i

en.

makter det tillåter, men under de
två senaste åren har man varil
tvingade att "fly'lta över" iill församlingshemmet. Nu var emellertid
vädret i söndags strålande och
bland menigheten sågs också kyrkligt intresserade från grannförsamlingarna. Kyrkoherde S. E. Hagnerud välkomnade och riktade sig
speciellt till äldste nän,arande Anna Danielsson i Kinnarp sorn för
övrigt i dag, den 24iuli, fyller 96 år.
83-årige Gustaf Arrdersson i Axtorp
fick också några erkånnsamma ord

Efter en

sommal

psalm

ralade

kyrkoherde Flagnerud i anslutning
till söndagens texter, vare{tel Helge
Duvander predikade över högmäs-

sotexten: Fluset på hälleberget.
Förutom av psalrnsång inramades
gudstjänsten också av hymnerna
Bön av Hannikainen samt Han är
min säng och min glärlje som sjöngs

av Duvander till ackornpanjemang

av kantor Margareta 'Ihor. Efter

gudstjänsten drack man "Kyrkkaffet" på ängerr. Koliekten soln upptogs tili Ekumeniska nämnden uppgick tili 155 kr rnedan inkomsten av

kaffeserveringcn går till Kyrkobrödernas clial<onaia verksarrhet. Till
sist lackade kyrkoherde Haqnerud
alla som medverkat, bl.a. Kyrhobrödernas damer och andra som va-

rit behjälpliga med arrangemangen.
På söndag hålls friluftsgudstjänst i
Vårkurnla or:h följande söndag i Dö-

abonnenter omtalar en i teieverkets
statistiska meddelanden framlagd
statistik. Siflian innebär en ökning
med l4 i järnförelse med antalet ett
år licligare. Äntaler telefonapparater var 563 vilket är 24 mera än motsvarande antål ett år tidigare.
(PRK)

Flyttningsstatistik f,örKinneveds
församling
Av de nu föreliggande SCB-publikationen Befolkningslörändlingar
1974 lramgår vad Kinneveds försam!:ingar beträffar att ifjol {lyttade
till församlingen från annan församling inom hemkommunen 73 personer och från församlingen till annan
församling inom hemhomrrrunen 41

personer. Från annan kommun

r

hemlänet llyttade 3 personer och iill
annan kommLrn i hemläne'. flyttade
8 personer. Från annat län fl1'ttade
21 personer och till annat län flyttade 25 personer. Tili utlandet flytlade
2 personer'. Sammanlagt utgjorde
antalet inflyttade personen 97 och

antaiet utfiytiade personer

(PRK)

Klar Kinnarpsseger
Kinnarp vann gårkvällens hem-

i'-td

Till telestationerna i Kinnarp var
1 januari i år anslutna 542 telefon-

Det var en rekordstor menighet över 100-talet - som i söndaqs mött
upp till friluftsgudstjänsten på äng-

Axtorp. Enligt tradition hålls årligen
en gudstjänst här såvida nu vädrets

l"i ):,"'*:

76.

marnatch mot Blidsberg med klara

3-0 efter 1-0 i paus.

I

första halvlek-hade Biidsbere det
bästa spelet men laget skapadJinga

direkta måltililalen frånsetr ett bia
skott av Bosse Andersson i 25:e minuten. Skottet räddades dock fint
av T. Pettersson. Det blev istället

Kinnarp som nåqot överraskande

tog ledhingen meä 1- 0 i den 43:e
minuten genorn mål av Tomas Westerberg.
I andra halvlek var det ombvtta
roller, ty då dominerade Kinnarp
stort. 2-0 kom i 27:e nrinuten Aenom R. Jansson och slutreslutatet

3-0 till Kinnarp tillkom i den 30:e
minuten och för detta mål svarade
Bengt "Blecka" Georgsson.
Bra i Kinnarp var Tony persson,
Gösta Ek, Bo Melander och Roland
Jansson. Blidsbergs bästa var T.
Rosvall, T. Pedersenoch N-Å Rask.

Mycket bra domare var Arne

Nilsson från Falköping.
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