
DAMI{LT]BBSFtrST
I KII{I{ARP
Kinnarps Damklubb hade j

går eftermiddag traditionell. jul-

I'est i Lokal Frökind, ett UPP-

skattat inslag i julfirandet, del
märktes inte minst På det stora

deltagarantalet, omkring 125

barn och vuxna'

Damklubbens ordförande Be-
rit Joelsson välkomnade och se-

dan gick programmet i traditio-
nella iulfestens tecken, med
danskring granen, servering' fi im-
fiirevisning och gottPåsar till'
barnen.
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Vårkumla kyrka va r på julnatten | | !
fyltd till sista plats. l7l personer del- | | I
tog i den stämningsfulla ljusguds- | | |
tjänsten. Predikan hölls av kh Hag | !
nerud och solosång utfördet av Ja: I f
eric Johansson, som sjöng Bachs | |

"Jag står inför den krubba här". ' I I
kantor Margareta'Ihor siöng "O J.- i | !
sulein siissi också av napn. Som 

1 | |postludium utfördes variåtioner | | I
över koralen 61 av D Olsson. | | I

Även Kinneveds kyrka var fult- | | |

Vårkumla kyrka va . pa,irf"r*" i | !
fyltd till sista plats. l7l personer del- | | I
log i den stämningsfulla ljusguds- | | |
tjänsten. Predikan hölls av kh Hag | !
nerud och solosång utfördet av Ja: I f
eric Johansson, som sjöng Bachs | |

"Jag står inför den krubba här". ' I I
kantor Margareta'Ihor siöng "O J.- i | !
sulein siissi också av napn. Som 

1 | |postludium utfördes variåtioner | | I
över koralen 61 av D Olsson. | | I

Även Kinneveds kyrka var fult- | | |
satt vid julottan. Kyrkkören med- | | 1
verkade med bl a gammalkyrkligi | | !
!äht"så'.;'i,!"LL lsl' 

",S'",fiåEH-: | | !
Kyrkoherde Hagnerud predikade. I I f

I Börstigs och Brismene kyrkor | | |
hölls julottor, där kyrkvärden Gus- | | i
taf Axelsson, Gökhem, predikade. | | I
Även här hade mycket.fålk samlats 

| | |
och Janeric Johansson ledde körer- | | I
na, som sjöng de kända julsånger- | | I
r.. Vid nyåisdagens hogmassör i | | |
Kinneved och Vårkumla hälsades bl | | I
a nya kyrkvärdar välkomna. | | :

I Vårkumla kyrka avtackades i I I
även f kyrkvärden Bertil Johans- | | |
son, som avflyttat till Falköping, av | | !
kh Hagnerud. En minnesgåva Over- | ' I
Iämnades från församlingen. I f

Kh Hagnerud välkomnade även | !
den nye kyrkvärden Karl Erik Tors- | I
tensson, Västerbo, samt den bitr' | |
kyrkvärden Bernhard Johansson' I l
Axtorp. I Kinneveds kyrka' där I I
flickkåren medverkade under kan- | |
tor Margareta Thors ledning, väl- | i
komnades Giiran Andersson, Nag- | I
larp. som efterträtt framlidne \V"t- t 1
värden Herbert Andersson' Även I l
de nya bitr kyrkvärdarna Majken I I
Johansson, Alarp,och Olof Nilsson I I
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Till dragspelsmusik av Östen Arrdersson gick dansen i Lokal Frökind' < /.,lvTt'

Slutarp,välkomnades av kh Haene- 
i I

i$ta "ra.."ggens 
guds$anster i I IBörstig och Brismene tjänstgiorde

;il;åd#i'"iii.räi.i.rJö;: .-- | I
Samtliga gudstjänster Var välbe- I I

sökta och goda kollekter inflöt. | :":::_:_"'-" l_l

Kinnarps Damklubb
arrordnar julfest i Lokal Frö-
kind sönd, den 4 jan. kl. 15.00.
,-,,: ,,. ,H.larrngr valKomnal

Marita Anne-Sofie Jonsson
ämnar med ådress Björkängs-
gatån 17, Kinnarp, 521 00 Fal-
köping, bedriva damfriserings-iI
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rörelse under
Sophle,

firma Salong
ult-"Tt,
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I Pensionärer
I i Frökind
I

I Fotvård erhålles i Frökinds-

I gården tisdagen den 20, onsda-

I go" den 2l och torsdagen

I den22januari'

I Var vänlig ring 0515/116 49 tör

I tidgivning.
"Och vi kan dansa bom..."
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;ar Curt

JAGARE
OCh MARKÄGARE!
I samlingslokalen, Vartofta
kommer Ljv Ove Fransson den
'15 jan. kl. 19.00 att inf. om de

nya älgbestämmelserna som
gäller fr.o.m. 1976.

Alla intresserade välkomna!

Kinneveds. och Äsakaortens

I Jaktvårdsföreningar

SLUTARPS
MISSIONSHUS
Söndag 1 5.00 Gudstiänst
Kurt Rydberg
VÄLKOMNA!

KINNARP
4fiL Sto. io-t orn c:a 16oo

kvm. bebvesd med ett
$' 6or1"6.hur"o"* 6 rum o

J+-L kök. en f.d. affärslokal
samt ladugård. Lämpligt

$1., .uto'uuringsobjekt som

-, . säljes till förmånligt pris.&
r6si

#.
&
&

om c:a 100 kvm 1 varle
& oiar,.

SPARBANKERT.IÄS@
Storg. 7-9. Falköping
Tel.134 25,bost. 135 84.

Förutom julmat och kaffe med
dopp skulle pensionärerna också
bju<ias på sång och musik av den
välkända duon från Falköping Curt
& Roland. Men det framträdandet
var kombinerat med diverse kom-
plikationer enär trubadurerna
glömt bort engagemanget i Kin-
naro! Eller diverse telefonsamtal
lycliades man få tag på Curt som
därmed fick visa att han klarade sig
bra utan ackompanjemang av stän-
dige fölieslagaren Roland.

Skol-

Falköping
M: Blodpudding eller korvkaka,

sallad, lingon, frukt. T: Stekt fisk,
potatis, sås, grönsaker. O: Oxjär-
par, potatis, sås, lingon, grönsaker.
T: Kokt falukorv m. pepparrotssås,
potatis, senap. F: Slottsstek, potatis,
sås, råsallad.

4 rlruruaRp
;ffi Trevlig villa byggd i 1

. I /2-plan rrch kreklädd
-f$f rn*6 lasadteeel. Villan

.fr inneh. 4 .t rt ,, kök, hal-
iar, badrum o wc. Källa-

-$ .e m. pännrum m. olje-
^rr- -^ o för-.ffi t:*.t''l- tvdrtsrLtBd

- råd. f nstående garage.

.$.$" T.insarnt läge på tomt
om c:a 1"200 kvm.

Iulfest p å frökind,s Sal$en

*"*ry^

I går var dc.t julfest för pensionä-
rerna på Frökindsgården i Kinnarp
och till detta traditionella kalas var
naturligtvis alla pensionärerna in-
bjudna. Inbjudna r/ar också repre-
sentanter för sociala centralnämn-
den och repr. för statskyrkan och
frikyrkan. Inalles var det ett 80-tal
personer som sociala centralnämn-
dens ordförande Äke Olsson kunde
hälsa välkomna till Frökindseår-
dens samlingssal. I s-itt välkomsän-
förande berättade Äke Olsson att
det numera är sociala centralnämn-
den som är ansvariq tör kommu-
nens siu ålderdomshim som hyser
sammanlagt c:a 400 pensionärer.
Äke Olsson avslöiade också att soci-
ala centralnämnden tagit ett nytt
principbeslut som bl.a. innebär att
de ålderdomshem som kommer att
byggas i kommunen skall uppföras
som servicebostäder.

SLUTARP
Fastighet, tidigare an
vänd som sylabrik men
även lämpad för annan
verksamhet. Fastighe-
ten är byggd i 2 våningar

Det bjöds på både mycket och god mat vid den traditionella julfesten i Frökindsg. I bakgrunden skymt
-- ena "halvan" i den välkända duon "Curt & Roland" från Falköping.

Bland underhållarna skall också
Sven Andersson från Kinnaro
nämnas, Nu berättade han ett oar
festliga historier och avslutade iitt
framträdande med att oå ett ut-
märkt sätt tolka två Jönn-dikter.
Det blev välförtjänta applåder för
Sven! Applåder blev det också för
sociala centralnämnden som så att
säga stod för fiolerna vid den tradi-
tionella julfesten i Kinnarp.

Srart för olycksfallskrrrs
I kväll startar Kinneveds

RK-krets en olycksfallskurs i Cent'
ralskolan, Kinnarp - handarbetssa-
len. Den omfattar tio timmar och le-
dare är Justus Rosenqvist. Några
olatser finns kvar, varför intresse-
iade kan komma oanmälda till kväl-
lens start.

3lr>t'-



H) ödsstöten rnot j ä*nvägen
Nu måste vägen rustas upp

$it'riir

regeringen får som de vill.

- Det här är antagligen gamrnalt löfte att väg 46
tlödsstöten mot järnvägen skulle stäIlas i ordning in-
och det får vi acceptera. nan järnvägen lgdes nero
Men vi skall hårr ställa krav säger Lars Fredriksson.
på en upprustning av väg Redan förra året skulle
46. Ätt den skulle rustas godstraffken dragits in
upp innan jårnvägen lades men efter en uppvaktning
ner har tidigare utlovats' hos kommunikationsrninis-
såger Lars Fredriksson i tern sköt man på nedtägg-
Å"."p, kornmunalrnan obh ningen.

: en av dem som känrrat-fiir , "-"Drrt -år:.öeklagligt att
de.s " . återigen nedläg€l .. rd,nu tyrks, ha-kranirtt till

; ningshotade järnvägen en punkt när 'nedlägg-
Falköping - Ulriceharnn - ningshotet trlir vdrklighet.
tanderyd. För delen Fal- Nedläggningen är en resul-

, köping - Ulrieehamn gäl- tat av en långsiktfg plane-
ler det den här gången bå- ring hos SJ att gsra vissa
de person- och gpdstrafik. bandelarolönsamnla, rnen

- Nu måste komrnunär- ändå blir nedläggningen
na Falköping och Ulrice- till men för indgstri och
hamn och länsmyndighe- handel utrned hanan. Ut-
terna agera för att få en med linjen Falköping -
I'örbätt ring av rägen. Inte Ulricehamn boröver8.OO0
förrän 1979 skulle bron i personer och där finns sjn
Äsarp byggas orn. Det kan expanderande iätorter.
vi inte acceptera. Det är ett Ingen av de 6O-taI indu-
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strierna är helt beroende och ytterligare sju linjer
av järnvägen. den försäm- räknar regeringen med att
rade servicen har tvingat sparaS0miljoner.Kornmu-

effekt av årets budgetförs- hindrat nedlåggningen.
Iag. Genom att drå in den

oss att övergå till landsr-ägs
traffk, rnen visst nyttjas

godssidan. Vid förra årets
uppvaktning pekade man
bl.a. på ett IO0-tal an-
kommande vagnslaster till
Asarp o1n året., När SJ, rfu
frånhände sig gods på. de
små banorna minskar man
även godset på de stora ba-
norna. Skall man köra en
del av sträckan med lastbil
köl man lika. gärna hela,
d.v.s. man Iastar inte om rill
järnvåg.

- 't i ser negativt på för-
slageto accepterar det rnen
krär'er ombyggnad av vä-
gen!

Nedläggningen aY Fal-
köping - Landeryd år en

nikationsministern anser
att linjerna kan läggas ner
utan olägenheter.

Även SJ-chefen är positiv
till regeringens förslag.
som inneträr en fortsatt
struktFrråtio.nalisering av
det oldnsamma järnvägsnä-
iet rirerr'är tteRsarh till tirn
man kan spara så myeket
som 3O miljoner. IIan in-
stämmer i att nedläggning-
arna är mntiverade av sam-
hällsekonorniska rnotiv och
anser också att linjerna ut-
an olägenheter kan ersät-
tas av landsvägstrafik.

Redan 1967 begärde SJ
att få lägga ner den aktuel'
la bandelen men bl.a. kra-
vet på vägupprustning har

Sirart slutåkt för motorvagnsförare Samuelsson från Halmstad från Falköping till Landeryd om SJ och

fut'+/



Go morron!

Julen är slut. Når jag kom
hem i måndags natt fann jag
julgranen utkastad. Den låg och
darrade på altanen. Jag blev
nästan lite besviken eftersom jag
så sent som i lördags fannatt den
inte barrade det minsta. Kvin-
nan vid min sida hade dock tyd-
ligen ansett att julen är slut' I
kök och rum var aliajuldekora-
tionerna borta - det såg kalt
och ödsligt ut. Än har hon dock
inte bett mej ta ner utegranen -
den får väl stå ett tag till. Förra
året körde som bekant grannen
Claesson bort den med sin släp-
kärra vid midsommartiden. Den
kanske rotar sig i år också...

*
God fortsättning förresten. In-

get speciellt har tilldragit sig i
den här roten över julen. Skin-
kan smakade som vanligt och in-
gen klagade över julklapparna'
även om lillgrabben redan fått
besöka Bil och Buss tre gånger
för att reparera den bästa jul -
klappen. Den som gick att åka på.
Dom är snälla på Bil och Buss,
antingen man kommer med stor
eller mindre bil. En och annan
dag har det snöat, en och annan
dag har det yrat. Det var värst
trettondagsafton. Till råga på allt
blev vi nästan utan ström här
ute. Vi satt här och huttrade på
en fas i flera timmar. Tio grader
är inte mycket till värme.

En av mina grannar lick sig en
rejäl tankestiillare den hår dan. I
tidig morgon var huset hans helt
strömlöst, men det märkliga var
att han fann att lampan i det ena
sovrummet lyste.

* Kan du tänka dej att det
finns ingen ström i hela huset,
men i grabbens rum på andra
våning lyser det.

Det sa han till den äkta hålften
samtidigt som han gnuggade de
grå cellerna för att få en förkla-
ring till mysteriet. Försiktigt
smög han sig åter till det ljusa
sovrummet. Lampan brann där
fortfarande över sängen. Nu
gick han fram till lampan. Mys-
teriet var löst. Mot den "ordina-
rie" sovrumslampan hade en re-
jäl ficklampa anbringats - det
gav ett sken precis som fast be-
lysning... *

När snön kom till Slutarp,
kom .också plogbilen. Det blev
snart blankis på varenda gata.
Lillgrabben lyste upp. Nu kunde
han slå kana, sladdalned cykeln
99-h mqd".nx.a qrufbilen' Men få
som har ihopet med Vägföre-
ninga var tvungen att ringa efter
sand. Far stod inte högt i kurs
den kvällen. Inga förklaringar
om ansvar hjälpte. Varför måste
du? Nån annan kan väl ringa.
Du år botten, farsan. Jätteky-
mig. Det är möjligt det var ett

- och annat hårdare ord.

Bland de yngre härute år
sandbilen hatad. När det här
skrivs är det bitvis ny glansis'
Sandbilen kom nyligen och in-
störtande kom också lillgrab-
ben, Han kom som en slagen
hjälte. Tårarna irillade nerför
kinderna. En omsorgsfull far
undrade och fick snabbt svar:
sandbilen är här. Mellantjejen
fiek rycka in och spela ishock-
eyspelet. Det blev lite plåster på
såren. t

När jag var liten hatade jag
såkerligen också sandbilen. A
andra sidan ordnade dom det så
fiffigt i Falköpings stad att dom
helt sonika stiingde av en gata,
där det var fritt fram för kälkar,
I Humleparken (Kyrkerörsgatan
- Bryngelsgatan) kunde vi roa
oss av hjårtans lust. Inga bilar
störde vår framfart och en bra
backe var det. Slutarps yngre
garde kan dock inte klaga. Dom
har Karl6ns och Dahlstrands
backe. Provisoriska backar går
också bra. Vi hade också en sån

- den fanns i Kråkestan. Börja-
de i höjd med Dotorpsgatan
57-59 och slrrtade bara ett par
fotsteg från gamla biblioteket på
Trinnöjegatan. *

Om det blir snö nästa vinter
kan Faiköpings AIK och Ulrice-
hamns OK slå sig samman och
anordna en skidtävling mellan
Falköping och Ulricehamn. Det
är ju populärt att binda ihop stä-
der med skidtävlingar. Falkö-
ping - Skövde i Munkspåret,
Ulricehamn- Jönköping i Ralla-
reloppet. Nästa år finns möjlig-
heten att utnyttja rålsen mellan
Falköping och Ulricehamn
eftersom inga tåg kommer att gå
på den sträckan enligt besked i
nådiga ltrntan" i måndags. Hur
det blir med stationshusen längs
linjen är svårt att sia om, men
det härute i Slutarp, som förra
året fick "nåd", åker väl med i
rationaliseringen. Skator, krå-
kor och kajor får bygga någon
annanstans...

*
Asfalt eller inte på gatorna i

Slutarp och Kinnarps nybyggar-
land blev en stridslråga i kom-
munstyrelsen, som nyligen be-

handlade den skrivelse som
Vågföreningen författat. Efter
votering fattades beslut om att
inte asfaltera 1976 - i varje fall
gavs inga löften. Fastighetsä-
garna i de berörda områdena
rasar och vill naturligtvis veta
vart deras tomtpengar tagit vä-
gen. I vår får säkerligen kom-
munstyrelsen en inbjudan att
provgå de aktuella gatorna'
Klädsel: kavaj och lågskor'

Ni vet det här med vilda djur.
Hamstrar och sånt, På senhös-
ten beråttade jag om en hamster
i bur som rymt och som efter nå-
gra dagar kom tillbaka. Inger
Roslundh i Falköping låste om
husets hamster och dess även-
tyr. Hon satte sig vid lampans
sken, lade virknystat åt sidan
och. skrev följande rader till
"hamsterspalten".

"Bäste Båsse

Efter att ha läst Din krönika i
lördagens F T där Du varnade
för hamsterköp måste jag bara
be Dig tillägga ett varningens
ord för marsvinsköp också. I vår
familj inköptes ett dylikt djur i
oktober månad. Hon var under-
bart gullig och god och blev döpt
till Hilda. Vi hade många gånger
skrattat åt våra goda vänner i
Nora, som köpte ett marsvin
som efter några dagar fick en
unge, vilket de inte alls hade
råknat med. Far i huset påstod,
när han fick se Hilda att det
kommer att bli likadant med
henne som med Bengt i Noras
marsvin. Icke, sa vi, mor, ton-
årsdottern och sonen. Vår Hilda
är inte sån för hon har bott ihop

, med bror sin bara. Så fula tan-
kar får man bara inte ha cm Hil-
da. Förrän då, på morgonen den
8 december, när Hilda syntes i 4
upplagor i buren. Hon hade fått
3 små barn under natten. Stor
uppståndelsel Handboken om
marsvin letades fram och luslås-
tes. Men där stod endast att vi
skulle bete oss som vanligt, vil-
ket sannerligen inte är lätt efter
en trillingftidsel! En sak har vi i
alla fall kommit underfund med.
Fyra marsvin i en bur är tre för
mycket! För det första så "pra-
tar" de så förtvivlat sins emellan
så det låter som ett symöte da-
gama i ända och så äter de som
hästar och gör ifrån sig dårefter!
Men vi vill inte ha den här tiden
ogjord och jag tror säkert att vi
kommer att sakna dem efter ny-
år då de skall säljas. Garanterat
ej dräktiga eftersom vi har fyra
flickor i buren, (tror vi)

Men Du hamstrar är nog vär-
re. Vi har varit begåvade med 3
exemplar. Inte samtidigt, men
ändå. Den siste som hette Assar
var utbrytarkung. Ja, just det
utbrytarkung står det. Vi åkte
bort på midsommarafton efter
att vi försett Assar rned mat och
vatten. Trodde att han mådde
gott här hemma medan vi firade
midsommar i Fivlered vid Lön-
nerns strand. Den villfarelsen
togs vi snart ur när vi kom hem
på midsommardagen. Assar ha-
de gjort ett lyckat försök som ut-
brytarkung igen. Puffat upp sitt'
med bred tejp påsatta lock på sin
sovlåda som hängde utanpå den
gamla fågelbur, han hade som
bostad. Var fanns han? Vi letade
systematiskt igenom sängar,
garderober, badrum etc. Då
hörde jag ett ljud från kylskåpet.
Aha, han är upp i motorn igen!
Spejar med radarblick. Ingen
hamster, Ve och fasa, han har
trillat ner mellan kylskåpet och
ytterväggen, där finns ett mel-
lanrum. Mat och vatten gillras
upp för att locka upp ho-

tuv- Iuv
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En resande meHan FaI-
köping och tJlricehamn
kostar SJ 80 kr - då har
rrran räknat med en resårn-
de{rekvens på i genornsnitt
9 personer. 19 ton gods
per dag fraktas på linjen.

Nedläggningen är alltså
fbrtfarande bara ett förslag
och än är troligen inte sista
ordet sagt. Kommunerna
kommer att agera, då
främst för upprustning av
r'ägnä tet.

I
I nom. Efter någon timme har han

-l
Glimtar frå,n Frökind

6I.Vb.

I
I
I

I

I

I
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kämpat sig upp och vi andas ut
för att alldeles strax tappa andan
fullständigt. Han ramlar ner
igen. Jag konstaterar att han sä-
kert är död. Och jag vill inte ha
en död hamster intill kylskåpet.
Far åker till jobbet och hämtar
verktyg för att bända upp listen
vid golvet. Våggen spricker och
försöket avbryts. Vi får be vår
snälle portvakt Oskar fixa detta
på måndag. Stor sorg bland oss
till Assar anhöriga. Men si, efter
två timmar kommer han fram
uppe vid motorn så vi kan fånga
in honom. Vet Du vad vi gjorde
på måndagen? Köpte en ny
rymningssäker bur till utbrytar-
kungenl Som Du väl förstår efter
detta brev är alla varningar be-
fogade.

Hälsningar
Inger Roslundh"

*
Tack Inger för värdefulla syn-

punkter på djur i bur. Här i
huset har det hänt att mellantje-
jen mot ett honorar av fem kro-
nor skall ha hand om storatje-
jens hamster under en månad.

Hamstrar i all ära, men jag har
roligare åt alla mina fåglar
i trädgården. De blir fler och
fler för var dag. Men det gäller
att inte förtröttas att mata dom,
även om klimatet inte är någon
fara för dem ännu. Nu har dom
fått vana på mat i Johanssons
trådgård och då är det bara att
fortsätta.

Go morron
BÅSSE

I

FRöKIND
Kinnarps Missionshus

På söndag kväll hålles gudstjänst i
Missionshuset. Det blir såns och
vittnesbörd av Kurt Rydberg och

, Roland Johansson med flera.

Kinnarps
Missionshus

Sönd. 19.00 Sång o. vittnes-
börd Kurt R. Roland Jr

Välkommen!



Ki nneved-Brismene Centeravd.
'Kinneveds Kinneveds

håller årsmöten i Lokal Frökind torsd. d. 22l1 kl. 19.30.

Program:
Årsmötesförhandlingar rned landstingsnominering. Kaffe-

servering. Kommunal information av Gunnar Tegehall' Rune

Göransson visar bilder från sin Amerika-resa.

oBs!
Inlämning av nomineringslistorna till kommunfullmäktigeva-
let' 

'ALK.MNA:

FNöKIND E

FROT{!NI} EI
(r)-årsmöte i [,okal Frökincl

På torsdag håller Kinne-
ved-Brismene (c!avd. Kinneveds
CI{F samt Kinneveds CUF årsmöle
i Lokal Frdkind. Efter förhandlirrg-
arna skail Gunnar Tegeha-ll lämna
infcrrmation. Uh-Ta.

Kinnarps
Damk lubb
anordnar tipspromenad sönd.
den 25i 1. Start från klubbstu-
gan Kinnemo kl. 10.00- 12.00.

Renault 16 TS -73
blå 6.200 mil
Renauft 16TL -72
röd 6.400 mil
Renault 16 -70
vit, 8.700 mil
Renault 12 TS -74
gul, 3.400 rnil
Renault 5 -74
gul, 4.000 mil
Renault 5 -73
grön, 5.000 mil

FROKIND
Sönd. 11.00

FAMILJEGUDSTJÄNST
med gemensam söndagsskol-
start för Kinnarp.och Slutarp.

Ett omväxlande program.

Välkomna!

Grupp
Kinnarp 4
Haglunds 6
Marbodal 4
Posten II 5

FMCK 5

Skogaholm 5
ösv ä

Stenstorp
Valtofta
Tor'björntorp
Äsarp
Luttra
Folkabo
Sparla

0 56-23 8
2 46-44 7
1 31,28 6
2 41-49 5
3 32-43 4

3 31-39 4
s 26,37 0

Grupp 4
6 5 0 147-37t0

50-38 6
40-35 6
39,27 6
42-52 4

35-52 2

24-38 2

Lokal Fttikild
På siindag blir det familjegtrds"

tiånst i Lokal Frökind. Det blir.
iredverkan av pastor Rydberg, du-
ettsång av Roland o Rene6, samt
medverkan av söndagsskollårarna.
Gudstjånsten räknas också som ge-
mensarn söndagsskolstart för Kin-
narp och Slutarp,

z.1lr-ab,

t 0.000 kronorsr'inEt
Vid senaste dragningen i penning-

lotteriet har en vinstlott på 10.000
kronor sålts hos ICA-hallen, Bengt
Samuelsson, SlutarP. Lottnumrel
var 1738324.

fiedlaggning
rill förfåns
för månsa
trafilcanter

Riksdagen bör avslå förslaget att
lägga ner persontrafiken på bande-
len Fålköping-Landeryd, säger
Bengt Börjesson i Falköping, Gunil'
la Andre i Mariestad, Arne Persson
i Heden m'fl. i en (c)-motion till
riksdagen. I en regeringsproposi-
tion ingår bandelen Falkö-
ping-Landeryd i en förteckning
över bandelar sord kan läggas ner
utan olägenheter ur trafiktörsörj-
ningssynpunkt.' -En nedläggning
bör anses vara till uppenbart för-
fång lor trafikanterna på olika delar
av bandelen, hävdas i motionen.

Motionärerna skriver bl.a. följan-
de:

"Bandelen mäter 131 kilometer.
Bland staiionerna vid banan kan
Ulriceharnn, Limmared, Tranemo
och Smålands Burseryd nämnas.
För dessa och en rad andra orter
spelar järnvägen en betydelsefull
roll. Mellan Tranemo och Ulrice-
hamn reser dagligen ett betydande
antal elever till och från gymna-
sieskolan i Ulricehamn, Om Per-
sontrafiken skulle läggas ner på

bandelen ökas restiden för skolele-
verna på denna sträcka med 40 mi-
nuter per dag. Också sträckan norr
om Ulricehamn trafikeras av skol
ungdom såväl till Ulricehamn som
Falköping. Bandelen har också be-
tydelse för arbetsresor.

Det bör vidare nämnas att ifråga-
varande bandel korsar västra cent-
ralbanan - som går mellan Gite-
borg och Karlskrona - i Limmared.
Anknytningstrafik till denna före-
kommer på bandelen Falkö-
ping-Landeryd.

Det finns också anledning påpeka
att vägnätet i det berörda området
inte befinner sig i tillfredsställande
skick.

Mot denna bakgrund bör enligt
vår mening också persontrafiken
bibehållas på bandelen."

l.i).4: ot " '*t

0

1

0
I
0
0
0

530
530
430
620
510
510

Herr Per Drake, Ciöteborg, med
maka Anneth, född Jarlsson, Kin-
narp. (Foto: Stilfo, Falköping)

Herr Lars-Gunnar Knutsson med
maka Barbro, född Andersson,
Itinnarp (Foto: Stilfo, Falköping)

SLUTARP
Prima villa på vacker tomt.
modernt o trivsamt inredd;
pass. f'ör såväl I-fam. som
2-fam. bruk. Kätlarvån. m.
bl.a. 2-bilsgarage'. Säljes f6r.
månliet av dödsbo.

Trygghetsgaranti
mot dolda lell

Al .... 8oltltrtrnr^ita a

Dstorpsgat. 12, Faiköping
Tel.0515i 151 75" 114 75.
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I anordar tipspromenad på söndag I

! med start från Kinnemo. 
I

LOKAL

r--
| *'",
I anor

BEG. BRA BILAR

:i:iji:r:.ffi
Renault 6 TL -71
gul, 8.500 mil
Renault 4 -72
blå 5.100 mil
VW 1600 Variant -71
blå, 5.000 mil
Volvo 142 -68
grön, 10.000 mil
Volvo Amazon -64
gul
Saab 95 Gombi -68
vit, 9.700 mil

AB Bil & Motor Bordtennit o
SLUTARP Tel. 0515/333 30

aukt. återförsäljare för Renault.
Världens största tillv. av framh.i.-drivna bilar

%

DIV V NORRA VÄSTGÖTASERIEN
Kinnarp - Skara 2-6
Jårpås - LBTIT 0-6
Istum-- lerv 0-ö
Vara - Gråstom 3-6

Lårv
Gråstorp
LBTK
Skara
Vara
Järpås
Kinnarp
Istrum

I I I 053-1?l?
I8 015r-1?16
I7 1 150-19 15

I 5 I 33?-35 I
I 3 0 632-41 6

I 2 1 6?3-47 5
I A 0 ?21..45 4
I 0 0 s10-54 0

Laao.lalaaaloaaaooaaaaaaaoa
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GAMMALDANS
i Lokal Frökind
lördagen den 31 jan. kl. 20.30

Musik Larms
Endast 1976 års medlemskort gälier.

Sträng medlemskontroll. Kassan öppnas kl. 20.00.

Ingen förhandsbeställning,
Servering. Välkomna! Frökinds GDV

Skytte
?-,Vt-lb

S(r."bo"g" luft geväråserier
Tredje omgången blev ftir junio-

rernas del den lämnaste hittills
bland seniorerna varierar poången
mera men stabiliteten ökar även
här. Individuellt bäst i andra, om-
gången var: Sen A B jörn Boström.
Tibro, 369, Giiran Persson, Falk.
368, Sen övrigar Roland Ekström.
Hangel 181, Håkan Emanuelsson,
Skövde sport - L E Andersson
Fredsberg 178. .Iuniorer 200 p; To-
mas Helander Kinneved, Mikael
Lantz- Jonny Lätth Axvall.

Resultat tredje omgången:
Div I Sen

Tibro 1 - Skara I 1064-1028
Fredsb. I - Falk. I 1025-1075
Mariestad-Hang.Lundsb. I
1068- 1050
Skövde skg - S<irby -Od 1

1069- r005
Skövde Garn. 1 * Skövde G 2
1059- 1009

Div 2 Sen.
Skara2-Falk.2496-513
Tibro 2 - Kinneved 1 484*505 .

Hang.L 2 - Sörby-Od 2 475-457
Falk.3-Tived1464-507
Axvall I - Skövde Sport 518-524

Frödsb. 2 - Skara 3 488-455
Falk,' 4- MC Arla 479-458
Kinneved 2 - Axvall 2 491- 507,.

Mellby - Mullsjö 510-481 i
Hang.L3 - Tibro 3452-450

Div IV sen
Vartofta - Fredsb. 5 458-429
Fredsb. 4 - Kinneved 3 434-467
Fredsb.3 - Kinneved 4475-468

Div I jun
Axvall 3 - Skövde 591-575
Falk.2-Falk. 1589-594
Axvall 2 - Axvall 1 595-597
Sörby-Od 1 * Axvall 4 586-592
Skara 1 - Fredsberg I 585-579

Div II jun
Axv.5-Axv6589-588
Kinnev. 2 - Kinnev. 1 594-594
Mellby I * Fal-h.3590-583
Tibro 1 - Mellby 2 560-576
Mullsjö 1 - Skara 2 558-581

Div lll jun
Fägre-M 1'- Tibro 2571-572
Kinnev. 3 - Skara 3 587-585
Tived 1 - Mellby 3 579-564
Mullsjö 2 - Vart. | 557 -571
Falk. 4 - Axvall 7 57_8-578

Div IY jun
Fägre-M.2 - Mellby 4510-580
Vartofta 3 - Axv. 8 585*578
Valtofta 2 - Tived 2 581*572
Kinnev. 4- Sörby-Od 3 579-583
Kinnev. 5 - Sörby-Od 2 584-590

Naturintresserad?
Föibered vårens utflykter, kom
med i vår studiecirkel om NA-
TUR och MILJÖ varannan
måndag.

Anmäl Dig re-
dan i dag för vå-
ren är snart här.
3317? 11359

13642
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Kom oon proutöri
tya $tarlia,$nålal

Benault 12. ixez", 
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Vi kan ännu erbjuda bilarna till så fantastiskt låga priru, f,
som t.ex. l)

R5 TL R12 TL R12 comb Rl6 i
19.900 25.900 29.500 29.900 i
/lN AB Bil & Motor I
V ;h,*JåljikT.:ilil .,,u.,ub,,", Ia

Ärsmöte
Frökinds GDV
har årsmöte
i Lokal Frökind
lredagen den 6 febr kl. 19.00

Förhandlingar. Supe, Dans, Musik Per-Inges. Färg-TV för
att visa Falbygdens Folkdansgilles frarnträdande i Nygam-
malt.
Anmälan,som är bindande, till tel. 33104, 46053 eller 33206,

efter kl. 17.00. Senast den 2 febr. Endast medlemmar.
. Välkomnal Styrelsen.

åL

Kinneveds cKF zoilF+t.
har haft årsmöte i Lokal Frökind.
Av årsberättelsen framgick att av-
delningen bl.a. haft luciafest i Ax-
torp och adventskaffe. Behållning-
en, 1.025 kr, vid dessa evenemang
gick till Lutherhjälpen. Vidare kan
nämnas att pensionårerna På Frö-
kindsgården bjudits på kaffe. Stu'
dieresa och naturstig har anordnats
samt ett besök i Kuriosa-boden,
Stenstoro. Vid årsmötet blev Berit
Olsson invald i styrelsen som v.,
sekr. efter Ingrid Adamsson som
avsagt sig uppdraget. Ingrid, som
har varit v. sekr. sedan 1951, av-
tackades med blommor. StYrelsen i
övrigt omvaldes, I mars Planerar
avdelningen att gemensamt med
partiet hålla ett inbjudningsmöte
möd nolitisk information. Vidare
beslöti prenumer':era på Budkavlen
till alla medlemmar.

Efter mötesförhandlingarr-ra hölls
kaffesamkväm gemensamt mec{
centern och CUF varvid Gunnar
Tegehall låi*nnade kommunal in-
formation. Rune Göransson visade
bilder och kåserade på ett trevligt
sätt orn sin Amerika-resa.

Beg. bra bilar
Renault 16 TL 1972
6400 mil blå

Renault 16

8700 mil vit
1970

Renault '12 TS 1974
3400 mil gul

Renault 5 TL 1974
gul 4000 mil

Renault 5 TL 1973
grön 5000 mil

Renäult 6 TL 1971
grön 7600 mil

Renauft 4 1972
röd 5200 mil

Renault I 1963
vit

Opel Rek Carav 1969
grå 12800 mii

Opel Rek 1969

blå 12800 mil

Saab 95 Combl 1968
vit 9700 mil

Ford Cortlna
vit 10000 mil

1966

1968

1965

fl. andra bee, bra bi-

Välkommen för en prov-
tur av ny eler beg. bil.

Volvo 142

grön 10000

VW Buss
grå 9200 mi

"AAB BtL * Mot
\g}TSLUTARP'S r"t.0515/3Bs 30
aukti återtörsägLre
Renåult.
Världens största tillv. a
franhj.-drivna bilar

cooooooö
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Liten VILLA
i Slutarp uthyres till aktsam fa-
milj.
Tel. 107 11
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rad mannekäng. Nu störs jag i mina skriverier' lili

En svårfångad fasan vid få- In från vänster kommer hästtje- !i:ge,bordet ;.i'l'i\låil#i""{::::; i:li:}x?liälil,Tä:lå:i. riii

Alla följer vi väl Emi i TV. Un- öppnade önstret. Fasanen för- jens överhuvud. Alla ska dom i:i

ga som gamla. Lördagens även- svann. Gömde sig bakom en sop- bada, Kranar droppar, vattnet iil
iyr,rned griseknoen var så roliq!, tunna, men kom fram när det är varmt och kallt, schampo fal- ;!;

så -uriå.-. kunde skratta på blev lugnt igen. Från min posi- ler i håret. Det blir ett väsen ut- lli

reprisen i sQndags. Iiirdagens tion innanför fönstret ftirsökte an like. Pytt-i-pannan står på :i:

värd - Arne peise- kommer in jag ånga fågeln med kameran. spisen, mor rycker in och far får ;:1

till oss i u."i.g"".,--.t på ett Vi-fårsäomäetblevnågot. ställa.,undanskrivmaskinen. :i:

behagligt sätt. Han tycker, tän- Men jag n"t"ä.""'ä"å-.n .Intill nästa gång. Åk tt4a - i;
ke" o.h lede" oss vånligt hela ti- ha fasan. Thomas i backen har ;kor, var snälla mot alla snåfåg- i:
den. I lördags hade han brånom haft fasan t*tå] 'd.i'Tfliål lar, mot hästar, hundar, katter il

ffii1".",ilit:riffiäT::.Tl 
trädgårdhardendvktlpp' lil låTiiiT;rama' 

v'da'0"' 
iii

om när grisen suggar. vi ',bön- Go morron! l:i

ner" hårute hajade till. Härute gÅSSn 
:::

grisar.

Clim

T,.-"::t: :::i:'l:t':t

Go morron!
Vill ni träffa Slutarps invånare

från ett till 90 år ' gå ti[ isbanan
bakom gamla föreningslokalen"
Dår hittar ni dom På stålskodd
fot med och utan klubba. Jag
har också varit där. DitftirPassad
av min kära hustru som ansåg
att jag borde "pigga till mej" och
åkå skridskor när det nu finns is.

- Ska du verkligen åka med
dom mögliga skridskoma, sa

håsttjejen samtidigt som hon var
if ärd med att laga ett Par gamla
jeansbrallor för att kunna- klara
en utflykt på Lidens "Cruxan".

Jo, farsan åkte med dom gam-
la mögliga. Det var fart På isen i
söndags. Polis Lundgren var där
iförd både ishockey- och ban-
dyklubba, fru, barn och hund.
Rehn var dår. Han hör till dem
som spolar mest..Men han kan
inte bara spola - han sågs i de
mest hiskeliga övningar med
klubba och puck. HONOMskulle
Rolle Stoltz sett - kanske \W-
fiir veterangänget -Ar-I(fonor.
På isen+aroCGå Robban, Mag-
nus. JonnY, Patrik' Lasse,
Mimman; Helera;.Jerker, RickY
och hela Slutarps ynErägärde.
MagnrlB; var. må.Slkt
som "Honlien"Ji.Alla,
"Honken" och blev glada när
det blev måI. Si det var en riktig
issöndagl

Lokal FROKIND
Sönd. 19.00 SANGGUDS-
TJÄNST. Rydberg & sångare
från Äsarp. Sparbössor och
offer för SAM insamlas.

Välkomna!
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Under inkomståret 1974 var Kin-
narps Kontorsmöbler i KinnarP det
företag inom Falköpings kommun
som betalade mest i direkt skatt.
Under det året lade Kinnarpsftire-
taget inte mindre än 626.527 kr i
skatt. Det framgår av de nu färdig -

ställda skattelångderna för bolag och
ekonomiska förepingar inom Fal-
köpings fögderi och som nu frnns
tillgängliga på lokala skattemyndig-
heten i Falköping.

Rland de 29 företag och bolag som
leder "listan" toppar alltså Kin-
narps Kontorsmöbler suverånt med
drygt 626.000 kr. På andra plats
återfinns Västra Sveriges Fören-
ingsbank som i direkt skatt under
1974 erlade 318.575 kr och på tredje

Kinneved-Brismene cP-avd.
har hållit årsmöte i Lokal Frökind.

I sitt hälsningsanförande berörde
ordf. verksamheteir och höll paren-
tation över de medlemmar som av-
lidit under året.

Stvrelsen otnvaldes oqh består av
Sixtån Lindberg ordf. Äke A.ders-
son v. ordf. Lennart Pettersson kas-
sör, Harry Lagerstrand, bitr. kas-
sör. Bengt Nilsson. sekr. Tord Tors-
tensson, v. sekr. och som ledamöter
Leif Linell och Lars-Olof Abra-
hamsson.

Distriktskretsombud samt val-
gruppsledamöter utsågs. Göran
Ändä..tott, Mossagården. Slutarp.
valdes att förestå den valbYrå som
mötet beslöt att upprätta till höstens
val. En kommitt6 tillsattes att ordna
med en naturstig.

Efter förhandlingar, kaffe och
samkviim, vilket var gemensamt
med CKF och CUF av Gunnar Te-
eehall en information från kommu-
nen, och sedan berättade' och visa-
de Rune Göranssqn bilder från en
Amerikaresa. Tlz'+e '

ab
-Tlt'

plats AB Falköpings Tidning som

fick punga ut med drYgt 258.000 kr'
Högt upp på listan kommer också
Grytens häradsallmänning som ge-

nom att erlägga 196'260 kr placeras
på femte plats. Monsun-Tison, ett
av kommunens större företag, hit-
tar vi först på 2?:e plats med en er-
lagd direkt skatt som uPPgick till
31.307 kr.

Så här ser listan ut ftir de 29 före-
tag eller bolag i FalköPings kom-
mun som fick Punga ut med mest

skatt under inkomståret 1974:

KinnarPs Kontorsmöbler AB'
626.521 kr.2) V:a Sveriges Fören-
ingsbank 318.575 kr. 3) Falköpings
Tid ning 258.688 kr. 4) Svenska Ar-
kivator 208.070 kr. 5) Stiftelsen HSB
ä0.457 kr. 6) Grytens häradsall-
männing 196.260 kr. 7) Aspens Kon-
fektionsfabrik AB 159.829 kr. 8)Hag-
lund & Söner 124.366 kr. 9) Domån-
verket i Kinne revir 86.327 kr. 10)

Yxhult AB i Karleby (Y-tong) 85.240

kr. 11) Skaraborgsbanken i Falkö-
ping 78.586 kr. 12) Volvo i FlobY
76.828 kr. 13) Mellersta Västergöt-
lands Brandförsäkringsbolag 64.088

kr. 14) Skaraborgs Vattenverksför'
bund 71.?42 kr. 15) E Friggeråkers

. Rör AB 55.411 kr. 16) Qvissle Kraft-
station AB (FlobY) 55-.220 kr. 17)

Gunnars Maskiner i AsarP 54.447

kr. 18) Falköpings Fastighets AB
53.210 kr. 19) Dala Kvarn 49.552 kr.
20) GJ-maskiner i Falköping 49.082

kr. 2l) Paulsons Kranservice 48.498

kr. 22) Falbygdens Bilcentrum
39.826 kr. 23) StenstorPs Konfek-
tions AB 38.236 kr. 24) Holmbergs
Trikå AB i Vartofta 33.961 kr. 25)

Ömsesidiga olycksfallsförsäkrings-
bolaget "Järnvägen" 32.931 kr' 26)

Gottfried Carlsson Kolonial AB
31.646 kr. 2?)Monsun-Tison 31.307

kr. 28) Erik L Dahls BYgg AB 29.641

kr. 29) Gyllensvaans åkeri 27.815 kr.

Delägarna i

Mönarps mossars
dikningsföretag
av åren 1923-24 kallas här-
med till ordinarie sammanträde
lördagen den 21 febr' 1976 kl'
10.00 i Föreningsbankens
konf.-rum St. Torget, Falkö-
ping (2 v.).
Stadgeenliga ärenden'

Styrelsen

.$t(}()(}ot

Kinnarps lF:s
damklubb
håller årsmöte måndagen den
9/2 kl. 19.30 på Kinnarps Pen-
sionat.
Sedvanliga årsmötesförhand-
lingar,
Möt upp mangrant alla med-
lemmar.

Styrelsen

Vr Iiilr:tr', \\rln,lllil,ln\lf,l
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AB Bil & Motor
SLUTARP Tel. 0515/333 30
aukt. återförsäljare för Reneult.

-Vårldens största tillv, av framhj.-drivna bilar

-.,, ETT" BRA "MÅL.{rq r. .,:e J**.*

när det gäller artiklar för

SPORT- FRITID- o. MOTION
Q AB SLUTARP 1T F
r) P0Rr- rl e n- o. FntnoslAGER

Aflären med de låga Prisernal

SKOGSVÄGEN öppettider: månd.-fred' 9-18
SLUTARP Tei.335 92 " 

Lördagar 9-'t3

,,$'."{.'.

F l öPirt'g-Lg,nderAg
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forålmars spardu

minstl.000krl
18 fehruari

Falköpings ; Ulrjcehamns
och Tranerno komrnune'r
komrner att tillsarnmans
uppvakta riksdagens trafi-
lr.lFkott i trafikfrågor
onsdagen den lB januari i
riksdagshuset. f)e tre
kommunerna |ro1prner då
att inforrnera or{l sin ge-

mensamma sYit På ned-
läggningshotet rnot bl'a.
järnyägslinjen Falkö-
ping-Landeryd. Värst
drabbas Ulricehamn som
blir fråntagen all järnväg'
strafik om förslaget om in-
tlragning åv olönsamrna
linjer går' igenom.
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Erik Olsson på sin arbetspiats. Om ett par veckor kör lian sin sisLa

tur och kan äå se tillbakå på 46 år och 200.000 mil som busscheu-

Liden i Luttra snövintern 1g48. Drivorna var högre än bussen.

- Däremot har jag tvingats vän-
da många gånger pigrunJ av snö-
hinder. Det rnest kritiska passet var
i Luttra där vägen många gånger
yrde igen. Men nu för tiden finns
det så qna snöredskap att vägarna
alltid hålls öppna. Sist jag fick ånda
med mina passagerare tror jag var
rekordvintern 7941 42. Den varsa-
vintern minns jag specieiit väI. på
vissa ställen var drivorna höere än
bussen I

Gengas
Når kriget bröt ut i slutet av 30-ta-

let blev Erik och hans buss - som
då var en Volvo - kommenderade
till K 3 i Skövde. Men redan efter tio
dagar kunde Erik återvända för att
fortsätta att köra den tillfälligt av-
brutna linjen Döve * Fatköping.
Men kriget förde med sig bensin-
ransonering och 1941'var det dags
för Erik att montera fast ett genga:
äggregat på sin buss.
- Jag körde alltid på björkved.

Jag minns att 1,5 hektoliter ved -
den skulle huggas i bitar stora som
en vanlig tändsticksask - räckte till
sex mils körning. Men man hade ju
alltid med sig en reservdunk - säck

- med extraved i bagaget. Jåg tyck-
te det gick bra att köra på gengas,
Var rören rena och grejorna fint i
ordning och det var bra fyr i grytan
kunde jag få upp bussen i 70 km i
ilmmen.

Sålde till Linjebuss
De rättigheter, d.v.s. länsstyrel-

sens tillstånd till busstrafik, som
Erik Olsson förvärvade av Josef
Giithberg 1932,sålde han tolv år se-
nare till Linjebuss och året därpå,
1945, blev Erik anställd på heltid
som chaufför åt Linjebuss med upp-
gift att bl.a. köra den vid det hår
laget välkända sträckan från Börs-
tig över Brismene, Slutarp, Kinnarp,
till Falköping.

Så här ser Erik Olssons arbetsdag
ut numera. 07.55 rattar han ut den
blåa Scania Vabis-bussen från Döve
och är på busstationen i Falköping
08.50. Där är han verksam fram tili
13.30 då det är dags att skjutsa skol-
barn oeh når klockan pekar på 16.30
är Erik åter i Diive - utgångspunk-
ten där Erik Olssons bana som
busschaufför började en aprildag
för nästan 50 år sedan!

PEV.

för
Om drygt en rnånad kör

bussförare Erik Olsson
från'Döve i Börstig sistå tu-
ren. Och när Erik parkerat
'sin buss för gott kan han se
tillbaka på err nåstan halv-
sekellång tjänst bakom
bussratten. Erik Olsson
körde sin första busslur

I rnellan Falk(iping och Ska-1
ra den förstå april anno

i f 930. I'måj'gåi Erik i pen-'
sion'bch kan då med gott

. samvete lämna sitt 46 år
långä kall som busschauf-
för för att i stället på heltid

#
så göra ytterligare ett par
veckor. Men sista mars blir
oekså sista luren Dör'e -
Brismene - Slutarll- Kin-
narp och Falköping för ve- '
terarrchauflören Erik Ols-
son.

Året var 1930. Den första april an-
ställdes Erik Olsson hos bröderna
Göthberg - dåtidens "busskungar"
i Falköping - och körde under sina
två första år bl.a. sträckan Falkö-
ping - Skara.

- 1932 köpte jag rättigheterna På
linjen Döve - Brismene - SlutarP

ägna sig åt huset.och träd-
gården i Dövde.

Hur många mil har. då
Erik Olsson tillryggalagt i
sina hussar? Ja, han vet det
inte exakt rren tippar på
att det rör sig orn c:a
2OO.OOO rnil eller ferntio
van-- mnt jordklotet!! De
llesta av.d,essa rnil har Erik
Olsson tillryggalagt på lin-
,jen Döve - Brisrnene -
Kinnarp-Slutarp-Fal-
köping. en sträeka som
Erik alltjåmt kör och skall

- Kinnarp ] 
"",ooo-, 
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Göthberg. I köpet ingick också den
buss som rättigheterna var utfrrda-
de nå - en buss av märket Rio som
hade 23 sittplatser. Utmed ena lång-
sidan löpte en sittbänk medan det
längs motsatta sidan fanns skinnfå-
tölier. Bussen var splitter ny och
kostade dä 18.000 kr. Det var myck-
et pengar på den tiden även om en
modern buss i dag kostar mellan
300.000 och 400.000 kr, berättar
Erik.

Snöhinder
Alltsedan Erik tog över linjen Dö-

ve - Falköping har han dagligen
kört den c:a sex rnil långa stråckan i
ur och skur. Vinter som sommar.
Under de 46 år som Erik kört buss
har det aldrig hänt att bussen gått
sönder eller hamnat i diket.

irii:!ii.riiraiifiiit:rlw;$t$Sf#B&?dlli111$,.,i;!i,iiii1il.i.rl+r:,,i,::::,,,:,,,r

En av Erik Olssons första bussar en Rio av engelsk tillverkning. Bussen
hade 23 sittplatser.



' FalköPing
M: italiensk köttsås, spagetti, råri-
ven morot. T: stekt fisk, Potatis,
Dersiliesås, grönsaker. O: kålpud-
äing,-el. kåfärpar, potatis' lingon'
iuici. T: kött- och grönsakssoppa,
mjuk ostsmörgås. frukt. F: leverra-
gu, potatis, ris, råsallad, lingon.

KUNGöRELSE-
DELGIVNING
Söks iör delgivning: Delägare i
Slutarps s:1 (samfällda vägar) i

Kinneved, Falköpings kom-
mun.
Handling: Kallelse till samman-
träde den 1 'rrtars 1976 kl. 10.00

hos Bengt Andersson, Kvarn-
gatan 9. Slutarp, airgående fas-

tighetsreglering.
Plats där handlingen hålls till-
gänglig: Fastighetsbildnings-
myndighetens exPedition,
Trädgårdsgatan 41, 521 00

FALKÖPING.
Tid: 16-27 februari 1976

Falköping 1976-02-09
Fastighetsbildnings-
myndigheten
Falköpings lantmäteridistrikt.

NORRA VÄSTGÖTA
Grästorp - Skara 6-0
Istrum - Järpås 2-6
Lidköping BTK - Larv 6-4
Kinnarp - Vara uPPskj.

12 11 0 | 69-17 22

12 10 i r 69*25 21

12 10 1 t 68-26 2l
12 4 2 645-5210
11 4 0 740-50 8
p 3 2 ?34-60 8

11 2 0 922-57 4

12 0 0 72 72-72 0

gul, 3.400 mil blå, 4.?00 mil O
Renault 5 1974 VW Variant 1968 ?o
lila, 2.400 mil 'röd, 11.000 mil a
Renault 5 1973 Volvo 142 1968 t
orange, 3.200 mil grå,, 9.000 mil 3
Renault 6 TL 1973 Opel Rekord 1969 I
grön, 7.000 mil blå, 12.800 mil ?o
Renault 4 1972 Ford 17 M 1963 9
btå, 5.100 mil blå, 12.000 mil ?
Renault 4 1971 Ford Cortina 1966 I
gul, i0.800 mil vit, 10.000 mil a

a

Skol-

oaaaosrao<}(}aaaaaaataoaoa{}ala

ARI
3 Renault 16 1e7o vw 1303 s 1e73 3
a vit; 8.700 mii blå, 7.100 rnil ?
3 Renault 12TS 1924 vw 1600 Variant 1e71 3

B Bil & Motor io
SLUTARP Tel. 0515/333 30 a
atrkt. äterförsäljare för Renauit. ?
Världens största '"illv. av framhi.-drivna bilar I

<D

har hållit år'smöte i Lokal Frökind.
Av årsberättelsen framgick att
verksamheten bl.a. har bestått av
volleyboll, danskurs, luciafest och
en studiecirkel "Vi i CUF".

Vid förhandlingarna valdes Leif
Lennartsson till ny ordf. efter Arne
Thuresson som avböjt omval.

Till v. ordf, valdes Ingela Anders-
son. I övrigt omval av styrelsen.
Kvällen avslutades rned kaflesam-
kväm med Centern och CKF.

öo*oottaaotocf oaraoroocaoiaGrästorp
Larv
Lidköp.BTK
Skara
Vara

Kinnarp
Istrum

FRöKIN E ordf. Rune Karlsson o*url. ."k.. I

Berit Joelssön nyval, v. sekr. Gösta I

Andersson omval. kassör Webster 
I

Martinssotr nyval, K.-E. Andersson 
I

v. kassör omval. I

Styrelsesuppleanter Sven Ceder, I

r7z--i{.

Salong $ophie, Kinnarp
Måndag 23 febr.'öppnar jag min damfrisering. Jag
har öppet måndag, tis4eg, torsdag, fredag, kl,
8.30* 17,30,

.oö$\ Marita Jonsaon,

rrä\Y-ots.'- äiT|;ä?'J 
17' Kinnarp325 medLemmur

i Frökinds CDV
Frökinds GDV har hållit årsmöte i

Lokal Frökind dit 120 medlemmar
mött upp. Föreningen som bildades
1971 har nu ca 325 medlemmar så
uppslutningen till årsmötet får man
säga var god.

Ordföranden hälsade alla väl-
komna och tackade för det gångna
året.

Att leda dagens möte utsågs K.-G.
Ahl.

Av styrelsens verksarnhetsberät-
telse framgick att det hållits 5 proto-
kollförda möten samt att 6 danser
arrangerats, samtliga i Lokal Frö-
kind. Ärsmöiet beslutade att med-
lemsavgiltc.n skulle höjas till 10 kr
från år 19?7.

Kinnarps IF, Slutarps IF samt
Kinneveds skytteförening bevilja-
des ett anslag på 1.000 kr vardera
Om intresse fanns bland medlem-
marna planerades en gammaldans-
kurs till hösten. .

Till styrelsen blev clet två nyvaläå
kassören Ulla Danielsson och sekr.
Hilding Våring avsagt sig.

Styrelsen i sin helhet blev följan-
de. Ordf. Bernt Bertilsson omval, v.

Birgit Friberg, K.-G. Ahl, Berit Ber-
tilsson, Arne Andersson, Birgitta
Ahl.

Revisorerna S.-O. Friberg, Sixten
Nyman onl,aldes. Valberedningen:
Gun-Britt Westerberg, Bengt och
Bellis Vård6n samt Lilly Ar-rdersson
omvaldes.

Ordf. Bernt Bertilsson tackade de
avgående styrelsemedlcmmaina Ul-
Ia Danielsson och Hilding Våring för
ett förtjänstfullt och nitiskt arbete
inorn föreningen. Sårskilt vände
han sig till Hilding Våring sorn varit
sekr. i styrelsen sedan f'örerringen
bildades. Ordf. överräckte blommor
under medlemmarnas applåder.

E{'ter rnötesförhandlingarna åts
en god supe under gemytlig stänr-
ning och sedan dansades det till
Par-lnoac nrlraefpr

Arsmöte
Klnneveds SkYtteförening
håller årsmöte fredagen den
2012 kl. 20.00 på Pensionatet,
Kinnarp.

Jlft i'fJ,',rn f; ffi [?,ffi 
pa rti et

inbjuder till ARSMöTE i Lokal Frökind måndagen den 23

febr. kl. 19.30.

Ärsmötesförhandlingar. Föredrag av Sten Svensson, Skara.
Nominering av kandidater till kommunfullmäktigevalet.
Käffeservering.
Medlemmar och övriga intresserade hälsas hjärtligt välkom-
na' SWRELSERNA

/@
Ioer-nro.\@/

Kinnarps
IOGT.NTO
förening

håller årsmöie på Pensionat,
Kinnarp i morgon fredag den
20 febr. kl. 19.30. Frågesport
m.m,
Nya medlemmar hjärtligt
välkomna.

Styrelsen



tVå'hyr-bshus' fö r' 25 . OOO
tilricehamns kommun-

fullmäktige beslöt i tors-
tlags att godkänna iiverlå.
t-andet av två hyreshus i
Äsarp till Stiftelsen Frö.
kinds Hyresbostäder i Fal-
köpings kornmun och ati
tlessutom "skieka merltt
c:a 36.000 kr som annu-
itet. Förhistorien till tlenna
rnårkliga affär är lång.
Fiirklaringen ligger delvis i

att bostadsstiftelsen i Red-
väg vid komnrunsamman-
läggningen för två år sedan
gick upp i den nYbildade
stiftelsen Ulrieehamnsbos-
tärler. De håtla h"t-reshus
som låg i Äsarp hamnade
då i Falköpings kommun
men någon klarare rrJrPgö-
relse orn tillhörigheten
blev ty-dligen inte av.

I Ulricehamns kommun
latles delkommunernas bo-
starlsstiftelser samnran till
ett företag men i l'alkö-
pings liomrnun gjordes in'
gen sådan fusion utan de
ticligare stiftelserna finns
kva r.

Forts på sista sid @

Inga ytterligare
skränkningar i SJ:s nuva-
rande trafikförsörjning får
ske i arryaktan på att 1972
års trafikpolitiska utred-
ning redovisas och skulle
en nedläggning av trande'
len Falköping - Ulrice-
hamn ändå komrna till
stånd är det ett oarrisligt
krav att riksväg 46 mellan
Falköping och Ulricehamn
rustas upp. Falköpings oeh
Ulriceharnns komrnuner
Yar ense på de punkterna
när de på onsdagen upp-
vaktade riksdagens trafik-
utskott i Riksdagshuset. I
uppvaktningen dcltog
också Tranömo kommun.
Komrnunerna överlämna-
de skrivelser med syn-
punkter på nedläggnings-
förslaget och talpde i två
timrnar orn sin sak med tra-

fikutskottets lilla delega'
tion.'Falköpings kommun
erinrar i sin skrivelse, un-
dertecknad av kommun -
stlrelsens ordförande Erik:
Anderbson och kornmu-
nalborgmästare Tore Fol'
keson, orn att kornmunen
tidigare tresvårat sig över
SJ:s beslut om inskränk-
ning .av styckegodstra{iken
vid Äsarps och Kinnarps
stationer.

Vidare uppger kommu'
nen att vid stationerna
Blidstrergo Åsarp och Kin-
narp under 1975 har he-
fraktats 248 vagnar om c:a
4.0OO ton gods. Cirka 50
vagnar har befraktats vid
Åo.p" stationt varav ett
4O-taI har utnyttiats för
transport av jordtrruksma-
skiner från utlandet.

- Detta gods har delvis
varit av sådan storlek itt
det icke lämpligen' har
kunnat lrnnsporteras på
landsvägo skriver Falkö-
pings kommun till tr:afik-,

utskottet och fortsätter:

- En nedläggning av '

godstrafiken På järnvägen
kan medföra att möjlighe- .

terna till fortsatt utveck-
ling av på orten befintliga'
företag allvarligt lörsärn- '

ras. Detta kan i sin tur
medföra andra negativa..
samhällsekonomiska kon-
sekvenser vilka då ,',kant tr

kornrna att belasta andia
samhälleliga sektorer än
Statens Järnvägars,

Pensionärsbostäderna
Tinnarp
Äsarps skola
Pensionärsbostäerna

Klubblokalen
Frökindslokalen

Frökindslokalen
Kinnarps skola

Kinnarps skola

Pensionärsbostäderna
-{innarp
Äsarps skola
Se badreseirrogrammet
Äsarps bibliotek

Klubblokalen

11.rnnarps sKola

Pensionärsbostäderna
Kinnarp i

Kinnarps skola

Naglarp.och Liden

Kinnlups skola

Klubblokalen
Lokal Frökind
Församlingslokalen

Kinneveds Sky'tte-
förening
N.Äsarp CUF
Hem och Skola-
föreninEen

Åsarps IF
Biblioteket

Biblioteket
Hem och Skola-
föreningen
Hem och Skola-
föreningen

Hem öch Skola-
före^ningen
N. Äsarp CUF
Fritidsnämnden
Biblioteket

Åsarps IF

I,Igm.geh Skola-
IOrenrngen
Kinneveds Skytte-
förening
Hem och Skola-
föreningen
Hem och Skola-
föreningen
Hem och Skola-
föreningen
Asarps IF
Kyrkans Ungdom
N.Äsarp CUF

Tipspromenad
sönd'ag2212
Start Kinnenro 'klubbstuga kl'
r0-12
Kinnarps lFrs Damklubb

Frökind och Asarp
Måndagen <len23!2
10-13 LuftgevärsskYtte

10-16 Bordtennis
14- 16 

" 
LuftgevärsskYtte

Tisdagen den2412
L0*12 Skidtäviing, Äsarp
10.30 FII-M: Hattstugan. Haren och

Sköldpaddan
11.30 FILM: Asterix och Cleopatra
13-15 Bordtennis

16-18 Bordtennis

Onsdagen den2512
10-13 Luftgevärsskytte

10-16 $asketboll
11-13 Badresa
i4.00 FILM: Hattstugan. Haren och

Sköldpaddan
18-22 Trivselkvä11
Torsdagen elen 26i12
i0- 12 Boilspel

10-13 Luftgevärsskytte

14-16 Bollspel

13-16 Ponnyridning

I F'redagen den2712
10-12 Bollspel

10-16 Bordtennis
17.30 Sportlovskul
19.00 UngdomsträiT
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Grattis säger vi i dag till
Agneta Björck, stöttepelare
i SGU:s damfotbollslag och
landslagsspelare vid åtta till-

ållen under senaste åren.
FT:s Idrottsköldjriry har
nämligen i dagarna beslutat
att tilldelat Agneta skölden

för utmärkta insatser under
lv J).
- Bo4lr -r Sh^.tsccy "

Agneta .Biörck, 30 å.r - fotbolls-
ess i SGU i lfalköpinq och sven-
ska larrrlslaget komrner atl tillcle-
las Felkiipings Tidnings 31:a
ldrotlssköicl. Det l;eslutade en
cnhållig iury iiil några veckor
sedan. nren vi har driijt med
preserrtationr:n a1' yiy 5[6ldf i1-
nare arv rlen anleclnnrgen att hon
i clagarna neclkornmit med en
son. flct är aill,så dul:rbel glädje i
det lJjiircirskn hemn'.et de lriir
cla,q;irna. Agneta irlir {ör iivr.igt
tlen tlcdjc kvinnan sorn får den
hiir FT-utrnåirkelscn rilrn hon så
viil är vär'd. I{on får clerr i första
hand iör sina ins:rtser inom dam-
fotbollen, både- på lokal- och
riksplanet, men kan dessutom
redovisa ett irnpönerånde, brett
idrottsregister är en allround-
idrottare som dessutom valt
idrotten till sitt yrke. Agneta är
sedan några år tillbak;r gymnas-
likdirektör på Kyrkerrir och lär
dagens unga hur mern skali få
spän-st i kropp och själ.

*
Hon hade inte rner än giort entr6
på bollplanerna förrän journa-
listkolleger började göra jämfö-
r:elser. i Som lT-årig ljus och
vacker tonår'sllicka stod ltotr i trc
år i laborBtoriet vid tarndläkar-
hiigskolan. Men hon kunde inte
slåppa det hår nred idrotten.
Bollspelande bröder och en far
s(,m hadc bollen i blodet - nej,
Agr"reta sökte till l3osön-institu-
tet.'Hon kom in - hon gick ige-
nom det och hamnade som'vika'
rierande lårare i Pålsboda. Där
blev hon kvar i tre år.'Träffade
åkta hålften Hans-Åke - lårare
vi<l Kinnarps centralskoia nu-
mern -" nch läste på lediga stun"
rler biologi och engelska l'iir. att
Iä c'liansen att konrura in på GII{.

.. Dagen irrnan '"'i skulie gifia
os$ - vi botlcle då i Stora Mellösa
strax utanför Örebro * fick jag
beske<l orn att jag vunnit inträde
på gynrnastik- och idrottshög-
skolan.

Och när de studierna vår"un-
danptökade - det är tvåårsut-
bildning -" hamnade Agneta och
Hans-Åke i Falköping. Och det
ska vi vara glada för.
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Agneta i mammaroll mecl Font.n D:rniel på rirrnen.



Tre trtå.,n ee amlaee Frökötr,d,:
Hyggligt trots allt
efter drygt två år
i Fållcöpings lcorirmun

Frökinds kommun existe-
rar'imte längreo har inte
gjort det på drygt två år. Det
var kanske med blandade
känslor som Frökindsborna
såg fram mot den stora t'ge-

' menskapehtt 
- 

storkommu-
nen Falköping. Där fahns en
rädsla för byråkrati, orn.
ständlig förvaltning och ett
ensidigt g ynnande av eent-
ralorten. Annu har inte
tecknen på att de mindre
kommundelarna åsidosätts,
varit i ögonenfallande, allt
fungerar trotr allt hyggligt. I
vaij,e fall tycker de tre
fullmäktigerepresen tanterna
från "gamla Frökindo' så .
det är Gunnar Larsson i
Luttra oeh Arne Olsson i
Alarp, båda centern, samt
Gustav Gustavsson, Slutarpo
som representerar social-
demokraterna.

Gunnar Larsson är veteranen
bland kommunalpolitiker med erfa-
renheter både av den allra minsta
beslutandeförsamlingen - Luttra -
och den största, nämligen riksda-
gen. Däremellan finns Frökinds
komrnun. 1935 blev han kommu-
nalstämmans ordförande i Luttra
och så kom det sig ätt far och son
Larsson .satt i kommunalstämma i
och komäunalnämnd samtidigt. l

Luttra ingick från kommuisam-
manslagningen 1952 i Frökinds
kommun och det var ett motiverat
samgående. De små socknarna ha_
.de inte befolkningsunderlag och
höjlitslrerer art möta en ny ticis krav.
Luttra hade 250 invånare.

Gunnar Laisson beråttar att L-utL
ra kommun t, ex. inte hade något ål-
derdomshem. För att klara den so-
ciala omvårdnaden av de gamla in-
gicks kommunalförbund åt olika
häl,av de små socknarna och så..
kom det sig att Luttras gamla skick-.
ades till Haga sjukhem i Tidaholm.

-Det var err centralisering som
man knappast skulle kunna godta
idag, säger han.

Expansiv period
När Frökinds kommuS stod ny-

bildaC i början av 1950-talet väntade- må4ga uppgiller och en expanslv
pqliod inleddes. Det byggdes ålder-
domshem, skola, va-nåtet i tätorter-
na Slutarp och Kinnarp byggdes ut.
Man arbetade aktivt med merk- och
byggnadsplanering och utveckling
av den kommunala servicen. Idrot-
ten gick sitt med bollplaner och ten-
nisbanor.

-sig 
en pratstund nämnderna emel-

lar i stället.
Den ideologiska skiljelinjen var

minst sagt suddig. - Det var en sam-
lingsregering, vi var överens i stort
sett, säger socialdemokraten Gustav
Gustavsson om den centerdomine-
rade Frökinds f.d. kommun. Fortfa-
rande samsas (s) och {c) väI, Arne
Olsson och Gustav Gustavsson åker
för det mesta tillsammans i en bil.till
fullmäktiges sammanträden i Fal-
köping.

Gunnar Larsson i Luttra 1c.y

Följaktligen var dct en väl funge-
rande kommun som gick upp i den
stora årsskiftef n174. Man hader
t.o,m. barnstuga klar, nya renings-
verket var i gång med effektiv.re-
ning och hade kommunsamman-
läggningen dröjt ytterligare ett år
hade Frökindsbadet också funnits
idag.

Frökindsbadet
Frökindsbadet, ja. Detta ovanligt

segdragna ärende kommer snart
tupp i kommunstyrelsen och de tre
.representanterna från Frökind är
optimistiska om utgången:
;kall bli ett Frökindsb d! Ma-
terialet finns inköpt och i väntan på
att nlonteras.

Den ytterligarsutredning av frå-
gan som skett, nämligen om en
samordning kunde ske med allakti_
vitetshuset som Kinnarps Kontors-
möbler bygger, mynnade ut_i att så Gustav Gustavsson tycker inte att
inte kunde bli fallet. Fritidsnämn_ effekterna av kommunsamman _

den tillstyrktd vid sitt senaste sam- slagningen märks i någon hög grad i
mantråde bygge av bad i Frökind - f 'd. Frökind. Men närdemokratin
två ledamöter anmälde dock avvi- har i viss mån gått förlorad.'Det var
kande mening, Pengar finns reser- lättare för kommunerna att driva på
verade i medel till fullmäktiees för_ en fråga, när man hade kommun.
fogande representanten närmare in på sig.

Arne Olsson i Alarp (c)

Gunnar Larsson tycker att "by-
alagsandan" i dessa aldiva opolitis-
ka föreningar år bra och kan myck-
et väl ersåtta kommundelsråd. som
rnan juinte vethur de bästskallsättas
Sammän

Vägproblemen
- Vi ska vara rådda om samhäll*.

föreningarna och vågföreningarna,
De ska {ortsätta att arbeta och föra
fram frågor på sätt som sker nu, så-
ger Arne Olsson, LRF har satt
strålkastarljuset på det dåliga väg-
nätet inom kommunen, De däiga,
krokiga och av vågverket stvvmo-
derligt behandlade småvägarna
drabbar glesbygdsborna svårt och
vägfrågorna omfattar också gels-
bygdsbon Arne Olsson med stort in'
tresse

- Det år väsentliE att vågnätet
rustas upp, såger han och han ön-
skar att det skulle bli lättare för folk
att bygga villa ute i naturen i gles.
bygden. Byggnadsnämnden i Fal-
köping har försökt att så långt lagen
tillåter tillrnötesgå sådana önske.
måI, Arne Olsson anser inte att ett
enstaka hus som väl ansluter till na-
turen skulle utgöra någon mifiöfara.

Kollektlvtrafiken
Vägar och kommunikationer " det

är frågor av stor betydelse i en
kommundel som f.d, Frökind. Gus-
tav Gustavsson berättar om tätorten
Slutarp-Kinnarps tåmligen goda
förbindelser med centralorten via
kollektivtrafiken - landsvägsbuss,
rälsbuss, På lördagar och söndagar
är det enligt den rådande trafikpoli-
tiken och SJ:s tidtabellsystem inte
meningen att Slutarpsbor och Kin-
narpsbor utan bil skall resa någon-
stans, Att åri.a en rälsbusstur på
söndagen till stan för att strax däref.
ter Återvånda hem kånnE inte me.
ningsfullt, Rålsbussen vånder och
kommer icke mer,

-Man hinner knaPPt gå till kio-
sken såger Gustav GustavsEon, Han
anser att 19BB års trafikpolitiska be-
slut i riksdagen år helt horribelt. Det
bör omprövas . de kollektiva tra'

Idag än det ett fåtal Frökindsbor "Byalagsandanoo
som är kommunalt engagerade ge- Men det finns påtryckningsgrup
nom uppdrag i nånnder och styrel- per i flera av de f.d, ko--u.r."rra
ser. I den gamla kommunen var det som är mycket aktiva och som inte
annorlunda. då hade c:a 10 procent sällan har nått framgångar i sinaav kommunens invånare 1ågot _ krav. Det ar samhåltsfåreningar,
kommunalt uppdrag. Länge klara- väqföreninqarochLRFsomsetttillatt
de man.sig med en kommu-nalkas- anlelagnaTragor tör kommunborna
sör med kornmunalkontoret hemma arivits få.octr många har lösts på ett
och förvaltningen på halvtid. Pap- tillfredåtaliande satt.
perse:ercis_en var minimal. man tog

Gustav Gustavsson i Slutarp (s)

@+



IUT]SIKEI\S VAGGA
ail vrsst stod Yäl

deniFrökindoo.?

Musikens vagga måste ha stått i
Frökind. Det får man klart för sig
när man näimare granskar vad
Frökind har i n:usikantväg. I nästan
varje stuga finns en dragspelare,
violinist eller gitarrist. Vi har inte
knackat dörr, men väl rnventerat li-
te av Frökinds bidrag till musiken.
Vi har då och då stött samman med
John Karlsson - han som lägger
ner rör; och fått klart för oss att
Frökind är något alldeles speciellt
musikaliskt. John med spelvänner
drog 1968 igång Frökinds musik -
klubb med sdte att främja den kul-
turella musiken - kultisen alltså -
och fick genast gensvar.Fram kom
dragspel och fioler, som dammiga
legat på hyllorna och nästan möglat
under decennier. Det var enradiga.
tvåradiga - ja hela raden av spel.

Det blev musik i Kinnarp, Slutarp,
Börstig, Brismene, Vårkumla och
Luttra - och hela gänget dragspela-
re blev nästan "kändisar". Vill min-
nas att Karnevalen i Falköping upp
fattade och uppskattade inslaget från
Frökind som något alldeles extra i
slutet på 60-talet. *

Nu finns inte musihklubben 13ng-
re - det blev till sist nästan för
mvcket poppig musik av "kultisen"
och de enradiga, tvåradiga började
dra sig undan. Men musiken lever
vidare utan klubb. Gnistan för mu-
siken tändes genom klubben - den

dör inte så fort. De spelar fortfarande
John och Co. De roar Pensionärer
'och andra när det handlar om resor,
de finns då och då på estraden i
Lokal Frökind, de sitter hemma i
bästasoffan och roar sig själva och
"husets folk".

Häromdan träffade vi Nisse med
fiolen, Gunnar och John- med
dragspelen. De drog flera "trudelut-
tar" - de spelade gamla läsarPsal-
mer, Svinsta skär, 50-, 60, 70-talets
schlagers och så naturligtvis "Vig-
gen"... *

Nisse med fiolen - det är Nils
Sanfredsson som snart är 80 vårar
ung. Han smeker stråken utan min-
sta darr på fingret antingen det gäl-

ler en lekande vals eller en mer
mollståmd melodi framkallad av'

spelvännerna John och Gunnar. -
På min sexårsdag fick jag min första
fiol oqh när jag fyllt sju kunde jag
hantera den.

Nisse är av gammal sPelmans-
släkt. Säkert minns någon läsare
Alfred Gustafsson, torPare i Si-

monstorp i Grolanda. Det var en
morbror till fiolspelare Nils. Alfred
var en speleman en rikssPeleman
som hanterade sitt instrument så att

inte bara bygdens folk njöt.

musik, folk och dåtider. Intressanta
inslag som man gärna lyssnar till.

Och så kliimmer de i. Gunnar =
74 - och Nisse -79 - träffas varjö
torsdag, repeterar, hittar på nytt
och har roligt med sina instrument.

*
- Jag startade med magdebur-

gare under tio år. Sen köpte jag två-
radigt.

Det säger Gunnar, som under 20
år inte hade något dragspel, men nu
spelar tvåradigt så att Lennart Kar-
l6n hoppar till när han hör "Viggen"
ljuda ut i den nästan mörka natten.

John är "lillgrabben" i det här
sammanhanget, Med ålderns rätt.
Han har några år kvar till de 60,
men är väl annars den som engage-
rat 1ig mest fiixist-hfu..reÄ -Frö-
kind, dragspel och fioler.

- Knappt åtta år fyllda fick jag
ett emadigt dragspel av min farfar
och det var musikgrunden för mej.
Efter tio år skaffade jag mej ett två-
radigt som jag sedan spelade på
fram till "lumpen". Sen tog jag paus
i flera år och först när jag fyllt 45 fick
iag tillbaka känslan för spelet igen.

Och den känslan är inget som ba-
ra försvinner. John spelar på. Med
fiolspelare Brenklert har John varit
en uppskattad underhållare i bl.a.

&/h g
fikmedlen och kommunikationcrnå
tir viktiga semhällsfunktioner på

samma sått som sjukvård och un'
dervisning.

Dr.t nltn verq rlebett
Kommunpolitiken blir allkner in-

veckled oeh svårförståelig och det
finns brister i den kommunala in.
fnrmationen, Gunnar Larsson tror
ått mer debatt i fullmåkllg_f-ring
frågöffiil i{k-utl€lnrc--3kada . inie
minst med tanke på informatlons.
problernet, Debatteras frAgorna no"
ga så lyssnar åtminetsne en liten
del av kommuninvånarna på debat-
tcn i seåsionssalen men de allra fles.
ta karlåea om dcn i lokaltidningen
dagen efter.

*De ska våra e.nå stunn, såger
ledamöterna från kommundelar,
dår det var kutym att diskutera
långe och omsorgsfullt, SÅ var dat
bland annat i Frökindsfullmåktige
och som referent satt man ofta och
tuggade pcnnån tillslut medan
klockan obönhörligen tickade mert
presslåggningen oeh alla årgument
redan var bokfijrda i antecknings-
blscket, Men man kunde ju aldrig
vetå om det inte fanns ett titl ,",D ls-
hussionens vågor gick ibland höga,
men i politiken skiljer rnan faktiskt
på sak och person, Det låter mycket
våre ån det år,

U,N,

Tre musikanter från Frökind _
det är bara en trio, Det finns många,
många fler som spelar upp. på [a-
las, på fester och i andra salnman-
hang. Dragspelen dominerar. Sä-
I..lig:l har ni lyssnat till BertilLngdahl, Gustaf Antonsson,
Karl-Erik 

" 
Andersson, Gunnar

Llausson, Ake Thörn, Håkan Sil-varder, Bror Johansson _ musika_liska familjen Johar::son diirJan-Erik är en överdängare på
orgel och piano och där frun i huset
Maj-Britt förnöjer oss alla då och då
- samt nu också Nils Wallinder.

Fioler. Vi letar i minnet och hittar
jämte Nils Sanfredsson Carl Tor-
nemar, stöttespelare i musikant-
kretsen. Då och då sittef trumsla-
garna Gösta och Folke Andersson
vid slagverken. Sture Sund6n, Ber-
til Helander och Torbjörn Övergård
har setts med gitarr och Stig Jo-
hansson är basist. Han är flitiet i far-
ten med Östens.

*
I kommunens mest musikaliska

del finns naturligtvis också damer,
som kan hantera instrumenten med
bravur. Vi har plockat franr en, som
får stå som representant för musik-
livet i Frökind. På sitt sätt är
Britt-Marie en "avfälling" - hon
bor i stan, men är barn av Frökind
och jobbar håirute. Britt-Marie är så
mycket "kändis" för folket hårute
att hon egentligen inte behöver nå-
gon närmare presentation, Men än-
då. Ni får här några noteringar ur
hennes diqa lista.

zqfz -+b"
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liil:iii
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- Jag minns turerna i trimpol- olika lOGT-sammanhang.
skan. De var tjusigare ån Ham * *
bo-vals, men påminner om 1- ambc'.

Nisse har mycket att berätta om

Gunnar, Nils och John - tre spelemän i Frökind

.ftr6.
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SLUTARP
Enfamiljsvilla med lugnt
och trevligt läge inneh' 4
rum o kök. hall, dusch-
rum o wc. Källare med
bl.a. tvättstuga m.

tvättmaskin o torkskåP,
pannrum m. oljeeldn.
och garage. Tomt c:a

900 kvm.

TÄNKER NI OCKSA

SÄLJA?
KONTAKTA DÄ OSS

Fotnotr Sedan i höstas är flera dragspelare samlade under en hatt,
nämligen Frökinds dragspelsklubb

Brill-M1ie en av Frökinds fina musikanter.

FASTIGH
Storg. 7-9, Falköping
Tel. 134 25, bost. 122 48.135 84

SCCentral-5aceO-O
5 d Central - 5 f Mösseberg 3-O

Susann Karlsson 2 måI, Maria
Karlberg 1 måI.
5 b Central - 5 b Kinnarp 0-2

Susanne Ungh 2 mål
5 a Central - 5 f Mösseb, 6-O

Anne Karlsson 3 måI, Ulrika An-
dersson 2 mål, Katarina Gustafsson
1måI.
5 c Central - 5 b Central 0-0
5 b Kinnarp - 5 d Central l-O

Ingela Ekbom 1 mål

9-l 6
4-2 6
4-2 4

3-1 4
0-2 3
0-r2 I

F inald*g i klasscupen '!;.
Central eller Kinnarp?

Tabell före finalomgång:

5aCentral 4 2 2
5bKinnarp 4 3 0
5dCentral 4 1 2

5cCentral 4 | 2
SbCentral 4 0 3
5fMösseberg 4 0 I

Nästa omgång i klasscupen spelas
på måndag sorn en sportlovsaktivi-
te1.
Matchtiderna: 13.00 5 A Central - 5
B Central, 13.20 5 C Central - 5 D
Central, 13.40 5 F Mösseberg - 5 B
Kinnarp, 14.00 6 B Kinnarp - 6 F
Mösseberg.

Vi väntar en spännande final för
femmorna, där slutsegern antingen
hamnar hos 5 A Central eller hos 5 B
Kinnarp.

fr'tb $
Hon lårde sig noter ferh år gam-

mal, hon spelade dragspel vid 6.

Och sen blev det söndagsskolan,
rödakorset och andra ideella fören-
ingar som engagetade äenne. Pi-
än<rt 'e[er dragspelet +i:d"t i'#'
egalt. .Ebt.blev.SGU, IOC{L'- de't
blev .en frammarsch i dessa sam-
manhang. Det blev stora framgång-
ar - man kan tala om succ6er. Hon
växte upp. Blue Eyes var en mil-
stölpe i musik'livet. Hon sjöng sin in i
folks hjärtan,hon spelade så att folk
kom till danser som aldrig förr. Ta-
langjakt med De Okändas revy,
Frukostklubben, seriöst med
Eva -Gun Wiegenstedt grammonfon-

inspelningar med IOGT-inslag,
fortsatta musikaliska tongångar i
IOGT-sammanhang, i alla möjliga
ideella sammanhang. Ilade chans
till en karriär i svensktoppssam-
manhang men stannade hemmavid.

*
Och nu förnöjer hon inte minst de

unga på barndaghemmet i Kinnarp.
Satsade alltså på en trygg tillvaro
som lärare och har musiken som
hobby. Britt-Marie - plast-Karls
sons dotter i S.lutarp - har inte

musikpåbrå men uhgdomarna
Karlsson kan spela och sjunga än-
då.

- Jag började med storebror Ra-
imond som spelade fiol. Och sen har
musiken blivit nästan som ett giff.

Livet blev småningom en Strid
Och där är det. Även om herr Strid
gärna sitter barnväkt när fru Karls-
son-Strid går på tur med sitt spel, så
är hon nurnera mer fru Strid än
Britt-Marie, som sjöng sig in i folks
hjårtan som - Britt-Marie.

- Fast visst är det roiigt när
Bengt (Tiverman) och jag får spela
upp. Det händer - det händer ofta i
mörka december och januari. Då
har folk fest. / .

*\t
Barnen härute har ofta fest.

Britt-Marie är föreståndare för
barndaghemmet. Hon har dragspe-
let i farstun. Just nu har hon dock
vissa svårigheter att få remmarna
att räcka till. En liten Strid är på väg
och Britt-Marie har "pustepaus"
från "dagis".

Det finns naturligtvis så mycket
att skriva ytterligare om musikalite-
ten i Frökind. Kanske finns det an-
ledning att återkomma, Inte minst
till Lindbergs-ynglingen och alla
unga musikanter som kommdr loss i
"Så gick det till när farfar var
ung..."

*
Skrivaren av de hår raderna

kommer också loss illand. Och
denna afton har jag mycket svårt att
klara pekfingervalsen, Det var nåm-
ligen så att Johansson i går spelade
vals med Håkan Silvander - en valg
basist har då och då ont i fingrarna.

Det kan blj öppna sår. Han kan lida.
Men vad gör man inte för mgsiken?

BÄSSE

Vard. 11-19
Lörd. 9-15

GöR SOM ALLT

FLER
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KINNARPS
LAGER-
FURSilLJNING
Tel. 332 63
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FORSÄLJES GENOM FRIGGERAKERS ROR

OCh FALKOPINGS BYGGHANDEL AB

SLUTARP. TEL. 333 90

A|rctöaötetshrnset ö lfri,nnur p
ett möliortbggge ö scrmrå,d,

"Aktivitetshuset" i Kinnarp håller nu på att våxa fram. I byggkroppen till hög er på bilden skall matsalen
inrymmas och den hög a delen t.v, skall småningom bli gymnastikhall. Upphöjning en i "matsalens" förlängning
är ett "tålt" över den bhvande simbassången som man nu håller på at't gjuta.

hueet" kommer att stå fårdigt som våggarna som utvåndigt skall klås
planerats i mitten av november, så. med vit kalksten. Sedan ska man
ger Anders Fårnqvist till FT. påbörja de tidskråvande irrred-

Sedan den bårande konstruktio- ningsarbetena. Bl.a, år det åtskilli"
nen kom på plats kan man skönja ga kvadratmeter med golv som skall
honturerrra av det blivande "Aktivl gjutas.
tetshuset", Byggna den uppförs i * Vi håller nu på att arbeta med
ivå sammanbyggda kroppar - en . inredning en och fårgsåttningen.
för gymnastikhallen och en för mat. Det år meningen att vi skall ha mö-
sal, simbassång, motionsutrymmen bler av egen tillverkning, säger en
m,m. representant för Kinnarpsföretaget.

Simbassången håller man för I och med "Aktivitetshuset" får
nårvarande på att giuta och den de anställda vid företaget en ny
kommer att plåcqrås mellan mq!. matsal - något som man tidigare
salen och gyrhnastilthdflen. BaC' saknat.
sången skäll blt drygt 16 meter lång Dessutom är det meningen att de

: och fyra meter bred och dupet va- anställda skall erbjudas lagad mat -

ztlz-?{.

"Aktivitetshuset" i Kinnarp håller
nu på att uppföras. I början av de-
cember påbörjades schacktnings-
arbetenå för projektet som är kost-
nadsberäknat till drygt två mi[oner
kr och nu är man klar med den bä-
rande konstruktionen av armerad
betong. Det är tack vere medel
som Kinnarps Kontorsmöbler AB
avsatt i en speciell arbetsmiljöfond
som "Aktivitetshuset" möJuil$ords.
Det här millonbygget år ett projeht,
som från det att iddn tändes i som-
ras,.har skett i samråd med perso-
nalen på Kinnarps-företaget, När
ett förslåg arbetats fram $orde före-
tagsledningen en qnkåt bland de
anställda som då gavs tillfäIle att
komma med id6er och synpunkter.
En övervåldigande mqjoritet var för
det förslag som nu håller på att rea'
liseras, "Aktivitetshuset" uppförs
strax söder om Kinnarps Kontors-
möbler och beråknas vara färdigt
till sensommåren,

- Hittills har tidsschemat hållits
llnt och allt tyder på att "Aktivitets-

i Skövde.

Taket skall nu låggas på och det
arbetet väntås ta endast några
veckor och dårnäst i tur står ytter-

rierar från 90 till 160 cm. till sjålvkostnadspris,
Totalentreprenör år fhma "Aktivitetshuset s" ytterväggar

Bygg-Sjögren i Skövde och "Aktivi. skall bestå av vit kalksten och de
tetshuset" har ritats av arkitekt 'fönster som vetter mot våster och
SAR Britt-Marie Fåirnqvist vid Ar" norr skall skårmas av med "marke-
kitektgruppett H E Heineman AB rade takfötter" eller "plåtmarki-

Kinnarp håller nu på att våxa fram. I byggkroppen till hög er på bilden skall matsalen

ser".



Fabriksförsälining
SKRIVBORD, STÄP, BOKHYLLOR OCh STOLAR föT hCM

och gårdskontor.
sÄuInS DIREKT FRÄN LAGER.

ÄvEN LAGERSKADADE MÖBLER UITÖNSÄUIES

Kinnarps Kontorsmöbler
KINNARP Tel. 0515/333 70'

I n gvar G ustafsson$ Elelttriska
, Falköplngsvägeh 7 ; SLUTARP - Teleton 383 69

. Utför alla stags elinqbllatiener"och"r€,$lratio4e1, Föfsälier
ELEKTROHELIOS ELSPISAR _ KYLSKAP _ FRYSBOXAN

- Cyllnda tvättmasklner - DAMMSUGARE m.m.

- Allt inom branschen.

LAT OSS
SE OVER DIN BIL

r TÄNDSTIFT T LJUSINSTÄLLNING

o BRYTARSPETSAR O BYTE AV TORKARBLAD

o JUSTERING AV . FL|KTREM
yENTILER .GLÖDLAMPOR

KINNARPS BIL$ERVICE
Gunnarsvensson - Te|.0515/336 10
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AB Bil & Motor
SLUTARP Tel. 0515/333 30

aukt. återförsåljare för Renault'
Världens största tillv. av framhj,-drivna bilar

VÄVMATERIAL Iäå'J#å""
Vi varpar och lev. klart'för uppsåttning till ett pris av 3:-. Alla
pri*r gällcr pr. kg. Uppgiv liingd och trådantal. Fiskgam Sjuntorps
1216 oblekt 27:-. Sartrna varp i blå, rtid, grön, svtrt, brun, ling;å,
gå, beige el. orarige 35:- extra stark Terylenel'arp Sjuhtorps grå
27:*.
Bockens linvarp E/2, 8i3 och 8/4 35:-. Stränggem 17 :-.
Bomuu specialsortering Jättefina långder och bitar 5:- bl. fifger.
Fiirdigskurm bomull valfrla färger 18:-. Vis fiirger 15:50
Bn'una. orange. rtida 2?:-.
Crimpiene oöh Jersey hasor bl. färger 4 :50. Vid köp av 20 kg. 4 :-.
Färdigskuna Crimpl. 7:50 bl. fårger. Stora Crimplene- o. jersey-
stuvar bl. fhger 16:-.
CårtrurylDnband i långe låingder fiirdigiä för inslag bl. färger el. en-
bart vitå 8:-. Röala, brua, gröna, orange, gula och mainblå 13:-.
Ovrigä valfria fårger 10:-. Minsta måttr. exp.5 kg. varpprover gra-
tis. Vlrkgarn facett merc. 8/4 I nrånga fiirger 4:50 nystån.
Licette .rierc. 4:-. l{andstlckningsgiarn aöryt 6 :50/hg. Vävredskap.
Moms lnrår.
f iitrgprovär pa fä'digskurna mattrasor mot 2:50 i ffimärken'
Skriv eller ring till oss

KINNAftPS FABRIKSNEDERLAG avd. L
521 03 Falköptng 3. Tel.-0515/3lll 86 eller 331 71

GALVANISERAD

LADUGÅRDSINREDNING
Vi tiilverkar alla slags ladugårdsinredningar

TILL KON KURRENSKRAFTIGA PRISER.

Begär offert - det lönar sig.

Halsängs Reparationsverkstad
KINNARP - Tel.461 64.

Slutarps Kvarn
BROR JOHANSSON. Tel' 331 03

ALLT FöR LANTBRUKET I

fodermedel, utsäden, gödnlng' fröer.
RENSNING och FöRMALNING

, av spannmål m.m.

KINNARP$ PENSIONAT
INGA NIELSEN - TEL.332 40

Anordnar middagar, sup6er och kaffetillställningar i triv-
samma lokaler (även i hemmen)

TILL MYCKET HUMANA PRTSERI



höll
(*) i Årurp och Frökind Cciteve LRF-Avd..

årsmöte gemensamt begär bättre väg :trt

Flobv
J

Slutarp
Göteve LRF-avd. tillskrev i fjol vågverket och begårde att vägen

ilutarp - Göteve - Floby skulle förbärtras. Man har fårt en ny bro
irer Bragnurnsån och det har man tacksamt noterat i Göteve. Bron
rar emellertid medfört att lrafiken ökat, sårskilt av tyngre lastbilar
rom nu kan ta denna genare väg från Ulricehamnsvågen mot Borås'
rägeno E3 eller väg 186, Pendeltrafiken Floby - Slurarp har också
ikar,

Vägförvaltningen har svarat att nader och sådana kan knappast på-
rlan anser vägen ha en viktig funk- börjas före 1g80. Man räknar dock

::?f.'J#*å:*iii::,:1;f ",ililT.:'11,.,1ifi :l"i:.;;,1,il"',::::
150 fordon är 7972. till mindre kosisamma förbättrinear

På grund av de knappa anslagen skall undersökas. Några störrrfår-
ran emellertid bara en rinJ'' 'l'l '" '

behövri ga arbeten,.tfo.*5,' ffiä i15;5jä:"'äål;::1,:"**r"ttioårsperioden. Man kan bara ge- vägfrågan diskuterades åter vid

i: ;tiä: :'ilä: 
" !;ir;"'4.,{,: :l*:, * r:fr,:;"T :5 ;.:. T;

har låg standard och lbrdrar därför 6.u^pa frågan även i lbrtsättningen.
större och kostsammare ombygg-

Klassiupeniinnefotbollf'örtlick' 5 F.IVlösseberg - 5 B Kinnarp
or slutspålades i går vad giiller w'o till Kinnarp'
{ernrnorna. Hår vann 5 A Centlal -

skolan sotn i sista matchen slog 5 B Slutställningr:n
från sarnrra skola med 2-0 och 52 gg S 3 2 0 ll- 1 S

därmed såkrade segern. F:rrligaste 56 1qi 5 4 0 1 5- 2 8
konkrrrrenten 5 B Kinnarp fich 5.ig" 5 2 21 5-Z 6
walk over och behövde alltså altlrig 3 gs 5 t 2 2 3* Z 4't
spela, rrtan fick ar-rdrapl:rl.-<en:indå. 5b Ce i 0 3 2 0* 4 3 I

5f Mö 5 0 1 ,1 0-'13 1l

Itcsrrllat: D- *^.-L ^.
5 A cenrral - b B cerrtra!^r-o r.,,?l fl?'"å ilä1i.i"J.ff}'årl ä";Mål: lllrika Anderssorr c

^.arrss,n 
'oll AnJlr Mös:;ebery rned il- Oillor två tnål av

--5, 
c centrjl b u central r-t lä'::it*åTr 

och ett av Ann-Ma-

lvlål: lngelå LtUSlavSSOn. z l7_?0.

Ordf för (m) i Äsarp Alf Nilssorr t.v. och (m)-ordf i Frökind Ivan Gustafs-
s-on sittande. Bakoh dem står sekreteraina i.rgspektite fOruBllg,.jg$,
Äseskog t.v, och Sven Andersson..
' Moderaterna i Åsarp och Frökind höll på måndagskvällen sina

årsmöten gemensamt i Lokal Frökind och under god tillslutning
av medlemmar. Förutom förhandlingarna talade kommunfull-
mäktiges ordf i Skara Sten Svensson som är andra namn på
moderaternas riksdagslista i Skaraborg. Närvarande var också
ombudsman Lars Svedlund. Ett drygt 50-tal medlemmar från de
båda föreningarna hade mött upp. z'ab-4&-

När det gåller Asarps (m)^blev det
omval av hela styrelsen. Ärsmötet
beslöt dock att minska antalet le-
damöter från {tta till sju i och med
att Lars-Ola Äkesson flyttat från
orten. Dårmed sitter Alf Nils-son
kvar som ordf. V ordf är Karl-Äke
Larsson, sekr Jan. Åseskog, kassör
Stig Johansson. Ovriga ledamöter
blev Rolf lvarsson, P-E Ab-ramsson
och Berndt Gustafsson. Ärsmötet
beslöt vidare föreslå Alf Nilsson,
Stig Johansson och Hans Larsson
som föreningens representanter vii
förbundsstämman i april i Lidkö-
ping. Asarpsmoderaternas nomine-
ringslista till kommunfullmäktige
spikades också och namuen blev, i
tur och ordning, Alf Nilsson, Jan
Äseskog och Per Erik Abramsson.

-o-
Även Frökinds-moderaterna.

vars medlemsantal under sista året
ökat kraftigt till drygt 60, omvalde
hela sin styrelse som därmed fick
följande utseende: ordf Ivan Gus-
tafsson, v ordf Helge OIof Karlsson,
sekr Sven Andersson, kassör Lars
Eckerlid. Ovriga ledamöter blev
Ivar Gustafsson, Torgny Johansson,
Ben5Jt Samuelsson, Olof Wester-
mark, Lars Ax och Janne Brissbo.
Till ny revisor efter Tage Anders-
son, som fly'ttat från orten, nyvaldes
Gunnar Wilgotsson medan Egon
Johansson omvaldes.

Nomineringslistarr till'kommunl
fullmäktige diskuterades och fast-
stålldes och fick följande namn:
Ivan Gustafsson, Bengt Samuels-
son, Torgny Johansson, Barbro

i

Winggren, Ingrid Browall och In-
gvar Johansson.

Till förbundsstämman i Lidköping
i april skall Frökinds (m) represen-
teras av Ivan Gustafsson, Filip
Winggren och Kajsa Erenius.

Efter förhandlingarna blev det
kaffeservering._.___:_:__
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LUftgeväfsskyttet i Kirlil4l'p sarnl:rcte i g.ir rni]rigrr intresser',:le, sorn sköt Iör fullt r,rnder
let{ning 1v Bc'nny Rrodd ocl-, f)atr Sirnorts:;on. tleir skvtteordiörande K-G ;\lrl var också diir och i veckan dyker
också veteranen Georg Johansson upp som instruktr'ir A/z2b-



Kinneved-
Vårkumla
LRF-avdelning håller årsmöte
på Pen-"ionalet Kinnarp tors-
dagen den 4/3 1976 kl. 19.

Välkomna.
Styrelsen

KINNAR.)S
MISSIONSHUS

SöNd. I9.OO SANGGUDS-
TJÄNST. Roland. Kurt och

sångare från Åsarp.
Välkomna!

Ponnyridning
skollovslecliga ungrlrrnral i
Peqgy, P1'r'et och l''ysetr
Ronnv.

nt,',:

:.11

:.:ii:ii:i:ii;:,r:iiiilrii::i;:,:..,,:.

En- OtyCkSfallkUrc i Kinneveds Röda-kors-krets regi avslutades på tistiagskvällen i Centralsko-
lan. Den har omfattat 20 timmar och deltagarna har uppgått till 14, varav åtta nu också är vägsamariter. Tidigare
har i Frökind utbildats 9 vägsamariter, Totalt 1Z i kretien är en fin siffra. Kursledare har vaiit ,rtbild.rinesl"är""
Justus Rosenqvist, Stenstorp. Bilden visar deltagarna och kursledare samlade kring skadade Berit Bertilsson
vid en av avslutningsövningarna.

2olz-&'
rsmöte med

på Liden och i Nagltrrl:, Kitrtrarp,hat vnrit poptrlirrl utt'lyktsmål 1ör

Fl iikind. I tolsrilg" lriils;rde vi pfr håisttrr och ryltått e pri Liden Flirslelna heter
och db trrrga är Mar.ia, Mimrnan, Maria, Kjell-Äk,,,j;iaT,ä, Stefan och

K/F:s damer
Kinnarps IF:s damklubb har halt

årsmöte. Föreningen, som har 36
medlemmar, har under året haft liv-
lig verksamhet, Av verksamhetsbe-
rättelsen iramgick att 10 möten hål-
lits. Bingo, utflykter, demonstratio-
ner och cykelturer har stått på pro-
grammet. En hemlig resa gick till
Sommen och Ydre hemslöjd. Tips-
oromenader har anordnats för all-
mänheten

Föreningen, som i huvudsak har
att stödja ungdomsverksamheten
inom Kinnarps IF, skänkte under
våren väskor till 30-talet pojkar. Vid
årsfesten med KIF skänkte dam-
klubben 2.000 kr till ungdomsverk-
samheten. Det l.>lev smärre föränd-
ringar inom styrelsen - sekr. och
vice sekr hade avsagt sig. Omvald
blev ordf. Berit Joelsson och även
vice ordf Gun-Britt Westerberg.
Nyvälda blev sekr. Linnea Arvids-
son, vice sekr Kerstin Claesson.

ANBUD
å utvändig målning av fönster
m.m. på Kinneveds kYrka'
Upplysning om arb. erhålles
per tel. 330 40 eller 332 33.

Skriftiigt anbud senast

1976-03-20 till Kinneveds kYr-

kokassa, Falköpiingsv. 23, Slut-l
arp 521 00 Falköping
Fri prövningsräti förbehålles.

Kyrkorådet
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Ett livligt studiearbete bedrives
genom NBV och blir för varje år en
allt mer omfattande verksamhet,
under året har ett tiotal cirklar slut-
förrs. Undcr våren gjordes en lrå-
daears bussresa till Skåne som kul=
aull.,tt-tit-tg. En studieupptakt

anordnades under hösten på Frö-
kinds lokal varvid studiematerial
samt förfärdigade ktrrsalste'r visa-
des som utställningidessrtton bjöds
på "Alkoholfritt" obh sång av Fal-
köpings sångsällskap.

Till styrelse för år 1976 valcles,
ordf. Sven Andersson vi ordl'Ingritl
Ahlqvist; sekl Maj-Britt Johansson.
kassör Ansi Gunnarsst,n, studiel.
Lennart Sandberg, IJl. Kurt-Ove
Brodd. Övriga led. Ingrid Anders-
son, Margareta Silvander, John
Classon. Revisorer Harrv Johans-
son, Arne Karlsson och suppl. Birgit
Gustavsson. Studieråd Lennart
Sandberg, Ingrid Ahlqvist, Ingrid
Andersson, John Luncivall. Ombud
till kretsmöte i Floby: Ansi och Arne
. Gunnarsson samt Harry Johansson.
lOrnbud till distriktsmöte i Kinnerrp:
lJohn Lundvall och Arne GtLntrars-

lson, suppl. Kurt-Ove Brodd ot:h
I John Classon.
I UOtet beslöt att även i år lärnna
I ett bidrag till kretsen å 100 kr och till
I instmktörsgåvan 1000 kr. Dessutonr
1 beslutades att skänka 100 kr till
I Saxenborgsvägen.

En resf kommer att ordnas för
medlemmalna till Saxenborg i au-
eusti. Mötet beslöt att undersöka om
iöndagen är båttre mötesdag än
fredag då tillslutningen varit dålig,
varför näsla möte -blir den 14 mars
alltså en söndag. Ärsmötet avslltta-
des med kaffe och en {rågetävling.

KIF:s dlmklubb
I torsclagstidningens referat från

Kinnarps IF:s damklubbs årsmöte
hade ett namn i styrelsen fallit bort.
Omvald kassör blev Barbro Wing-
gren.

l'örsamlirrgshiigtid i l,okal Fri:i-
kind

För kyrkans pensionärer i Krrli'.
ved-Vårkumla och övriga lörsatn-
lingsbor anordnas i morgon, I'reclag,
en samling i Lokal Frökind, clär
Bengt Fransson kåserar över ätrt-
net: "Västgöten sådan han är".

Kinrtarp- ll issionshus
På söndagkväll blir det sångguds-

tjänst i rnissionshuset. Det blir snng
av missiorrsförsamlingens sånger i

Asarp. sarnt vittnesbörd och predi-
kan.

Arbetsutskottet tillstyrker också
Kirrnarpsföretagets auktorisation
som bilskrotare. Men samtidigt be-
tonas att verksanrheten skall 6edri-
vad så att den inte är störande ur
miljösynpunkt, Arbetsutskottet vill
också att Iöretaget skall sätia upp
insynsskydd för bilskrotningen,

Trafiksäkfare på- oeh avstigning förskolungdomen i slutarp blir det från och med
måndag. Skolbussen kommer i fortsättningen att stanna vid Lindströms billackering (Skogsvågen - riksvågen)
Det är gtukontoret som svarat för att området iordningställts för skolbussen. På bussparkeringen ser ni Jonny,

,Lqls-Ola, 
Frgdrik, Urban, Pel och Bicky.

K/IYI!{AAPS IOGT -TYTO "!;". FRöKIND
HAR HÅLI.IT ÅRSMOT'E

Av verksamhetsberättelsen fram-
gick att föreningen har 63 medlem-
mar samt haft 3 protokollförda mö-
ten och 3 styrelsemöten. Kassabe-
hållningen var vid årets slut 22.579
kr. Föreningen har under året mis-
tat två av sina mest hängivna och
intresserade medlemmar. Sten
Ahlqvist och Sigvard Gustavsson,
vilka varit kassör respektive revisor
i rnånga år. - Vi minns dem med
tacksamhet och stor saknad, säger
föreningen.

Föreniirgen har under året delta-
git i frågetävlingen Pumpen samt
kretstävlingen Karusellen, repre-
senterat vid krets och distriktsmö-
ten. En naturstig med samkväm har
varit ordnad i Halsäng.

Till instruktörsgåvan hade ansla-
gits 500 kr och till kretsverksamhe-
ten 100 kr. Föreningen har tre ande-
lar i distriktslotteriet R-tolvan. IO-
GT-NTO : föreningen 1099 Falköping
har under året sammanslaeits med
1923 Kinnarp



Familj nära
O I o.rnnelrrAnnas

Fem personer, tre vuxna
och två barn, var nåra att
innebrännas vid en brantl i
ett tvåvåningshus trähus i
Hallsäng virl vägen mellan
Kinnarp och Grolancla vid
0ll.il0-tiden på lördags-
morgonen. T:rck vare att en
klinna som är i 3O-irrsål-
dern vaknade av att det
sprakatle i köket, som lig-
ger på :rntlra r'åningen.

kunde iföh larma och där-
rned s:rnnolikt förhindra
en katastrof. När kvinnan
rrpptäckte att det brann i
kökstaket mnt murstock'
en räckte hori sin man som
snabbt lyckades släcka el-
rL.n lrols atl den fålt så golt
fäste att lågorna "ätito' sig
igenom taket upp- rill vin-
den. Mannen tog sig upP
till vinclen och 11'ckatles
gen<rm att hålla hinkvis
metl vatten ör'er el<len få
lågorna under kontroll' Då
hade elden tlels 'oätito' sig
igenom kökstaket upp till
vintlen och dels genom
väggen till ett angränsande
rurn tlär makarnas två
barn, tre och sju år, van-
ligtvis ligger på nätterna'
Natten mellan fredag oeh
lördag låg dock barnen i
ett ånnat rum.

Brandorsaken är ännu inte defini-
tivt fastställd men man misstänker
på sannolika grunder att den beror
nå överhettning av murstocken' Det aktuella huset, som uPPför-
des i trä 1938, hade bYggts så att det
bärande bjälklaget mellan köket
och vindsuiryrnmet låg direkt intill
murstocken.

På första våningen bor ett äldre
par, tillika slåktingar till familjen på
ändra vånineen. Under natten till
lördagen var mannen bortrest.

Tack vare att elden uPPtäcktes På
ett tidigt sladium blev de materiella
skadorna relativt lindrigä. Köket får
dock anses som totalförstört. Huset
är fullvärdesförs,ikrat.

Brandkåren i Falköping larmades
och larmet inkom till länsalarme-
rinsscentralen 03.55. När brandkå-
ren-anlände var elden redan släckt.

BEG. BRA BILAR
Renault 16 1971
grön, 7.400mi1

Renault 16 1970
vit, 6.300 mil

Renault 12 Combi 1975
Grön, 2.000 mil

Renauft 12TL1973
blå, 4.400 mil

Renault 5 1973
orange, 3.200 mil

Renault 41971
gul, 5.300 mil

Renault 4 1970 "

gul, 7.000 mil

Volvo 145 DL 1974
röd, 3.500 mil

Volvo 144 DL 1973

grön, 7.700 mil

Volvo Amazon 1967

vit, 13.500 mil

Opel Ascona 1974

röd, 4.200 mil

Opel Kadett 1971

blå, 6.500 mil

Peugeot 504 D 1972

vit, 5.600 mil

Citroön GS 1972
gul, 9.700 mil

AB Bil & Motor
SLUTARP Tel. 0515/333 30

aukt. återförsäljare flor Renault'

Världens största tillv. av framhj'-drivna bilar

Kreaturs- & Lösöreauktion
kommer att hållas lördagen den 13 mars 1976 kl' 11'00 då E

Anderssons dödsbo, Lillegården, Kinnarp, terl' 0515/330 54 lå-

ter försälja 16 st. nötkreatur samt maskiner & redskap bl'a'

ny skördeiröska Volvo BM S 800 ej körd 1 års garanti. traktor

Ferguson 135 1972 års körcl 756 tim. m'fl' redskap' Utförligare

annons senare.

STryRIGE ThSNGH
FÖREN I NGSBANKENS FASTIGH

Storgatan 5 A, Falköping, tel. 0515i170 25

UNG GUDSTJANST
i KINNEVEDS KYRKA sönd. den 7 mars kl. 19.30,

N{edv. past.adi. Gudrun Erlansson. Dala. Ungdomssekr. G. Göt-

lind och Kyrkans Ungdomskör-orkester i Stetrstorp.
Alla välkomnal

SLUTARPS
MISSIONSHUS
Lörd. 19.30 SÅNG O. VITT-
NESBÖRD. Roland Johansson
m. fl.
Välkomnal

SlutarP
Nytt Åseda'Hus, 1'000

kvm tomt ej färdig-"
ställt, säljeq i Paket,
Pris 155.000:-.

Kinnarps
Damklubb
anordnar tiPsPromenad sön-

dagen den 7/3.

Start från Klubbstugan, Kin-
nemo kl. 10.00 - 12.00.

FRöKIND E
SfrrrarpsMissionshus ilt'fb'

I kväll hålles sång och vittnes-
bördsmöte, med ett flertal medver-
kande från bygden. Det blir ett om-
växlande program; för mötesled-
ning svarar Roland Johansson.

Kinnarpr lF; Gustav Eckerlid, Leif
Ekbo m, Bengi Georgsson, Jonny Karl-
stedt, Tomas Carlsson, Kent Bengtsson.
Roland Moberg, Roland Jansson, Bengt
Persson, Tomas Wegterber4 Gösta Eek,
Tommy Fredriksson, Steve Carlssofi,
Mat h mot Fröjered, Samling Kinnemo
söndag 13.

Slutarp IF Ar Ulf Karl6n, Inge Karls-
son, Kjell Karlst€dt, Bengt Andersson,
Tomas Rehn, Tony Skoglund, Dan-Ola
Sanden, Christer Stenqvist, Stefan Eh-
man, Roger Ahdersson, Håkan Kad-
stedt, Henrik Lindroih, Martin Lindroih,
Börje Custavsson, Match mot Axvall A.
Samling Tångavallen idag 11,

fi
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Frökindslokalen, Slutarp
Lördag den 6 mars kl. 20.30

Musik: Kenngts orkestgr
I'rån Mariestad

Medlemskontroll. FalköPings GDV

Gammaldant



ITATKOLYCKOM
Helgrns sniivåde r har

medfört flera trafikolyck-
or. tlor:k inga rnerl alh:rrli-
gare personskador'. l'vå
fick införas till Falkö-
pings lasarett för'att få sina
skador omse(lda efter en
dikeskiirnine I kilorneter
nrrrr ()llr Slrrtar'1r 1r:i riksriig
,1fr. Olvt:kan irrtriiffarle vid

I7-tiden på söndagen. De
hårla skatlade är hemrna-
hör'antle i Borås.

I går förmiddag kollicle-
ra<le en personbil och en
lastbil vid Pure kvarn i Gro-
landa. Inga personskador
uppstodo rnen personbilen
lrfev illa tilltygad. qlC4b.

r Kinneveds
f Rödakorskretsr

n{{ter $igstiir,rraa,rnånd. d. 15J*
kl. 19.00 i Kinneveds sh.trlas

matsal.
Sirka-Lisa Karlsson berättar
och visar bilder från Grönland.
Samtliga närvarande bjudes på
kaffe. Till talrikt besök inbjuder
Kin neveds Rödakorskrets.

Kinneveds
Jaktvårdsförening

Arsmöte på Kinnarps Pen-
sionat onsd. den 1713 ki.
19.30.

Styrelsen
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Sportskytturna, års.festud,e ^tt+t''

I Alla välkornna!

I Kinnarps-slutarps
I vägförening
I har årsmöte torsdagen den 2

I mars kl. 19 i Lokal Frökind.

| Ärenden enligt stadgarna.

I Styretsen
l=--__"..-=_=---__

IOGT.NTO
håller nröte på Kinnarps pen-
sionat sönd. den 14 mars kl.
19.00 Ann-Marie och Ragnar
Sicsinq. Grästorp visar sin
vackra bildserie "I Linn6s
fotspår".

ERöT$ND
Kinnarps lFrs tlamkiuS o 

ah'ft'
anordnade i söndags tipspromenad.

Den rätta raden ser ut så här: Zxx
xlx 1x2 xxx. Barnraden: lxx lZx lxl
l2x. Skiliefråga: 2?2 spik.

O.\VGJORT KIiIiNARP- FRÖ.
JERED

Kinnarp och Fröjered spelade
på söndagen oavgjort, 4-4 i en
match som Kinnarp borde ha
vunnit. Man hade sålunda led-
ningen med 4-2 när tio minuter
återstod, men lyckades inte hål-
la tätt.

Gtista Ek svarade för tre Kin-
narpsmål och Roland Jansson
för ett. Kent Bengtsson var den
bäste i laset. Fröiereds målskvt-
tar saknai vi tyvärr. qb-+f ,

2-O FöR SI,UTARP
Slutarp vann en aning över-

raskande lördagsmatchen mot
Axvall med 2-0 (2-0). Axvall
kom en aning reservbetonat och
var därftir inte bra. Slutarpsse-
gern kunde faktiskt varit stårre.

Roger Andersson gjorde 1-0
och Håkan Karlstedt 2-0. Insen
bör framhållas i laget, alla goide -
frnt ifrån sig. n1t-?(-

Prisbelönta sportskyttar: Fr.v. Rolf Augustsson, Falköping, Bengt Åkesson. Kinneved, Göran llermansson,
Sätuna. Gunde Johansson, Kinneved och G'iiran Brink, Vilske.

Prisutdelning för lagskytte i älg-
skytte, jaktstig och skeet har hållits i
Lokal Frökind i Kinnarp. Som pris
utdelare fungerade Ahrle Johans-

son och Bertil Helander vilka åven
svaråt för festarrangemanget.
Många skvttar infann sig för att mot-
taga priser, och fina skjutresultat
har uppnåtts under 1975. Efter pri+
utdelningen åts sup6 och så dansa-

des det till Östens orkester, ett
mycket uppskattat nöje.

Prislista, älg, lag: 1r Kinneved 200
p; 2) Falköping 193; 3) N. Redvåg L
1 178; 4) Habo 176; 5) Falköping L 1

175; 6) Jåla 144; 7) N. Redväg L 2

138; 8) Cltiteve 122; l0) Sätuna 120;
l1) Tidaholm 96.

Individuellt: 1) Rolf Augustsson,
Falköping 49; 2) Bengt Äkesson,
Kinneved 47; 3) Bengt Alfredsson,
N. Redväg 46.

Jaktstig, lag: t) Tidaholm L 1 3104
p; 2) Kinneved L I 3018; 3) Eriks-
berg 2998; 4) Habo L12977;5) Sätu-
na L I 2916; 6) Vilske 2836; 7) Tida-
holm L 22713;8) Falköping 2671; 9)
Gtiteve 2671; 10) Såtuna L22570;11)
Kinneved L22555.

Individuellt: 1) Leif Andersson,
Tidaholm 5?6; 2) Gunde Johansson,

Kinneved 574; 3) Egon Persson, Ti-
daholm 568.

Tabellställningen
Skeet

Floby
Sätuna
Eriksberg
Kinnarp
Giiteve
Tidaholm
Falköping

Båsta individuella resultar:
Giiran Hermansson, Sätuna, 257;

Giiran Brink, Floby, 253; Leif Jo-
hansson, Floby, 252.

1 707

l. roo
1.688
1.748
1.693
1.626
1.583

t7
16
15
t4
t4
7
I

VÄIK.o-MME.NTIf,L

FöRSÄLJNING I LOKAL FRöKIND
fredagen den 19 mars kl. 19.00. Film, auktion, lotterier, servering.
Alla hjärtligt välkomnal

HUNDGARD
Finns det någon utefter vägen
Kinnarp-Falköping, som har
plats där vi kan bygga el. hyra
hundgård för våra tre Beagles
så ring 0515133655.

Inger el. Lars Holm.

I Kyrkans miniorer- iuniorer- ungdom i Kinneveds pastoråt



ShottårstrriJfur
i Kinneued,

lit
ii','

v

ffttf,å?tål}1fJlun"' 
Karl-G'stav och sonerr Peier bildar eget 
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Om någon till åventyrs skulle När vi besökte skvtteföre- j

undra verrt en stor del av ung- ningen hade de flesta i de nio ]

a;;,

,.ilr.**,::,,

nl7
-Tt'

nen till luitgeviirsskytte, Det har
man hållil på med sedan 1971
och uttder tiden ökat medlem-
santalet från 40 till 148 berlittar
ordf. Karl Gustav Ahl sorn jirst
skottdagen den 24 var jor.rrha-
vzrnde när vi besökte den livak-
t ior fÄrcnirroorr

Här under pensionät släge rr.
heterna {inns tre rum för fören-
ingen ett :rtt prata i, och två alt
skjuta i och man har tillsanlnans
8 banor soln rnan kan skjut;r irir.
på en gång. En 25-30 personer
brukar infinna sig var kväll och
under sportlovei kunde rnan
vara äncla upp till 40. Uncler
skjutningen finns det alltid nå'
gon äldre instruktör meC som
hjälper. tillrätta och e{'ter skiute'n
serie kan nlän veva till sig tavlan
så någon har altlrig anledning:rtt
gå frarn{ör skyttilrna, vilket be-
tyder mycket tör .säkerheterr.
Jämfört med fotboll och andra
sporter är just skylte gar-rska fritl
från olyckor och skador på ui-
övarna.

Kinneveds Skytteförening har
inte mindre än nio lag i Skar:r-
borgs h,ri'tgevärsserie och har'
är",en lävlat i iio- och tiugolyra-
niannalrrg fremgår rlet av skyt-
teprograrnrret och l<ommer att
avsl'rt:r .luftgevärsprogramntet
den il nrars rned mästerskap
och I'cstligheter. Men för clem
sorrr sr-'clan skiuter med r.arrliga
si<,7itcgqi'i1 blir clet rnecl etnled-
niirg :ir' {?irt:ningensi 75-årsjubi-
lcirm (:n stor filltskjutnrng över 7
st:rtiotrer rlen 28 rnars till vilken
Skar:rlrorgs o<:h Alvsborgs Skyt-
teförbrrnd iniriudits. Man
hoppas på 400 cleltagare och
man hrippas även alt välvilliga
intlesselade skall skänka priser
till dennir stcittävli ng.

Genom gruppkorsband till
|ushållen hålier Skytteföre-
ningen bygden unclerrättad om
siti program och sin verksarnhet
och hopp:rs även på delta sätt iå
det önskade stöclet för en riklig
pnssamling till 75-årsjubileet.

+...1.jr
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Tre gånger Ahl, Brigitta, Karl-Gustav och sonerr Peier bildar eget

domen i Kinneved tilr vågen {em korplagen i farnil.iekorpen skjutit
kvällar i veckan så är det barii tre gfinger. alltså i tre veckor.
att gå tjll lill pensionärslägenhe- Familjelaget består av tre prso-
terna, rtrnda Sigurds hörna och ncr varav en skjuter med stöd,
gå ned i källalen l'ör där finns en med remstod och den tredje
dom och inte bi,rra när det är ståencle. Aven om toppkontu-
"skottår". tsrån oktober till mars rerna kan skönjas så år det ännu
tar Kinneveds Skytteförening osiikert vilket lag som tar hem
hand om ungdomar av båda kö-

ffiffi
Skottårsdamerna har bytt ut pilbågen mot luftgevär. ailt i tidens
anda, men lite romantik finns det kvar med iJolen Baretta som
trofe på .väggen. Lisbeth Haglund och Greta Hofbauer ser på
medan Birgitta Ahl läseer an.
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Tgrnrny Berglund visaf goda resultat intc bara på tervlan rttan
även genom att led:r lottförsäljningsligan med 1.600 lotter.

Kinnarps
Missionshus

Sönd.:19.00 Sång o vlttnes-
börd Roland Johansson m.fl.

Välkommen! tVlC'>6'

Påminnelse om

FORSALJNING
i Lokal Frökind fred. den

19/3 kt 19.00

Film Lotterier Servering
Gåvor mottages tacksamt.

.A.lla välkomna!

[ing gudstjcinst i Kinneued
lockade .fullsutt k"vrku r'tu'7b'

I söndags kviill var en Ung Guds.
tjänst anordnad i Kinneveds kvrka.
Kyrkan vrrr fylld till sista plais. ca
200 personer av både unsa och äld-
re församlingsbor och även en del
från andra försarnlingar hade denna
kväll sökt sig till Kinneveds vackra
kyrka. Temat för kvällen var 'Ett
kärleksbrev till Dej'. 'Om någon fin-
ner temat lite förbryllalnde så hop-
pas jag att vi får svar på vad soå
rnenas med det i den här gudstjäns-
ten' sade ungdomssekri Gunnar
Götlind när han hälsade alla väl-
komna och då särskilt vånde sie till
Kyrkans Ungdomsorkester från
Stenstorp, ett tjugotal ungdomar,
och past.adj. Gudrun Eilansson
f r'ån Dala. Efter den inledande
sången 'Låt oss med varandra.
sjunga bedja lova vår Gud' som
också sjöngs i kanon tillsammans
med församlingen bads en bön se_
mensamt. Psalmen Slg sjöngs ochtvå rnedlemmar i ungdåmsärkes-
tern, Kristina Wahlström och Lilian
Olofsson. läste valda bibelord med
kommentarer. Hela församlingen

stämde in i refrängen 'Bibeln säger
sanningen' och Gunnar Cdtlind
sjöng solo i versarna. Dårefter fölide
textläsning ur Joh, 4:?-21 och prödi-
kan av Gudrun Erlansson. Fs. 31
'Så älskade Gud världen all att han
utgav sin errde Son'sjöngs och kol-
lekt upptogs till Svenska Kyrkans
Iekmannaskola i Sigtuna och in-
bringade 300:-. Tillsammans med
församlingen sjöngs också 'Jag be-
hövde en nästa'. Pastor Erlansson
förrättade också altartjänsten som
inleddes med en förbön, samt ge-
mensamt Fadervåroch Välsignelsen.
'Tacken Herren ty han är god' sjöng
man tillsammans och efter en upp-
maning att'Tjäna Herren med gläd-
je' sjöng ungdomsorkestern 'Vi har
funnit', med text och musik av Gun-
n_ar Kanrpe. känd präst i Giiteborg.
Kh H:rgnerud tacliade de medvei-
kande och hårsade dem välkomna
tillbaka till Kinneved. Sorn av-.
slutning på gudstj:insten sjörrg hela
kyrkan 'Kom följ rned mig till det
land' en gJrrd sång orn dct himmel-
ska hemmet.



Vid Kinneved.Vårkrrmla I.RI': s
årsstämma framkom kritik mot

nuvarande system med bokförings-
värde för diur, som på grund av in-
flation stiger för varje år och hur
den höjning beskattas som inkomst.
Då det kan bli avsevärda svårishe-
ter att få franr kapital för erläggande
av skatt på sådana inflationshöj-
ningar l:ör en ändring ske.

Ät styrelsen uppdrogs att till läns-
förbunciets stämma insända en mo-
tion i f'rågan.

Av styrelseberättelsen framgick
att medlemsantalet år 98. En stu-
diecirkel med 11 deltaeare har varit

i verksamhet.
Avd. har varit representerad vid

LRF samrådsgrupp inom kom-
muner då den planerade utbyggna-
den av Ranstadverket behandlades.
Vidare vid konf'erens i Skara angå-
ende underhållet av det lokala väg-
nåtet i lånet. Till Statens Vägverk
har gjorts fr"amställning om ett 1'ör-
bättrat underhåll av vägarna inom
avds. verksamhetsområde.

Sorn styrelseledamöter omvaldes
Torsten Gustafsson, Prästg. Åke
Gustafsson, Lyckorna, Lars Ecker-
lid, Hallag. samt Jan-Erik Gustaf's-
son, Claskulla.

Till suppl. omvåldes Holger Kål-
len, Strängg. Harry Lagerstrand,
Marbog. Gunnar {jortsäter, Fröje
samt Inge Josefsson Backg.

Till avd. ordf. omvaldes Lennart
Pettersson, Hallag..

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

Till studieorga;risatör nyvaldes
Rune Gustafsson, Slutarp. Som
ungdomsrepresentant nyvaldes Leif
Lennartssorr, Hallag,

Att jåmte ordf. representera vid
länsförbundets ståmma valdes Ver-
ner Granlund, Billholmen.

Som ombud till Vuxenskolan val-
des Rune Gustafsson och Marqot
Pettersson, Hallag.

Till kontaktmän med Förenings-
banken omvlades Verner Cranlund
och Torsten Gustafsson.

At styrelsen r.rppdrogs att under
året anordna en bygdeträff ci Tiiv-
selkväll.

Hälsovårdsindendent Rolf Asp-
lund, Falköping höll föredrag orn
"Miljövårdsanläggningar för lant-
bruket". Häref'ter diskuterades och
frågades kring problem som upp-
står med vatten och gödselvård i ;
samband med dirrrhållning.

Uncler kalfeiamkväm förekom
sedvanlig utlottning av hemartiklar
och verktyg.

Innan förhiurdlingarna oörjade
överlämnade styrelsen en ordft- i

randeklubba som gåva till avd. Den
var inköpt o-ch tillvcrkad av Evald
Anclersson. Asaro.

MISSIONSHUS
Sönd. 10.00 FAMILJEGUDS-
TJÄNST. - Barnen o. lärar-
na medverkar.

Kinnarpe Miseionshue
På söndag kvåll hålles möte i mis-

sionshuset med ett omvåxlande
program. Roland Johansson till-
sammans med andra ungdomar
svarar för sång och vittnesbörd.

rvl?_tb,
Kinncverls Riidakorskrotr
har årsmöte i skolans lokal i Kin-
narp på måndag kviill, Sirkka-Lisa
Karlsson berättar sarnt visar bilder
från Grönland. Hon htrr bott på

90"'u"o'11. 11.

Två Kinnarpsvinster
Kinnarps IF har i helgen två vän-

skapsmatcher. I lördags mötte man Trå-
det och vmn med 2-0 (0-0) Målen gjor-
des av Thomas Westerberg och Roland
Janson. En mnan Roland, med efter-
namnet Moberg var bäst i KIFJaget.

*indagsnatchen mot Vara slöt med
seger för Kinnarp med 4*l (2-0) Bengt
Persson svarade för två mål och Thomas
Westerberg och Giista Ek giorde de re-
sterande. Unge Tommy Fredriksson var
tlsels ua1elrytare. t ble -]tr.

Slutarp-Håven2-l tlls'+I'
Med uddamålet slog Slutarp Håven

' sedan sarntliga mål gjolts i andra halv-
Iek. 2- 1'var siffror i underkant i en för
Slutarps vidkommande bra match där
målen giordes av Roger Andersson och
Håka Karlstedt. Östen Johansson näta-
de för Håven"

Nyförvänet Tommy Erlandsson var
mycket, duktig Slutarpsspelare. Han
blev nyligen klar på kort karens från
FBK.

Kjell Karlstedt och Bengt Andersson
var SIF-båst i försvaret och i kedjan spe-
lade trion Håkan Karlstedt. Stefan Ek-
man och Roger Andersson riktigt trev-
ligt.

Lokal el. garage
i Kinnarp-Slutarp önskas hyra
snaräst,
Tel. 332 21.

f,7.I\Lnnarpsseger L

I torsdaes avslutades årets klass-
cup i fotboll för flickor med klass 6,
som då spelade sina sista matcher.

SlutseÄrare blev klass 6 B, Kin-
narp, som i sista matchen säkrade
segern genom att besegra 6 C Cen-
iral med 3- 1,

Kinnarps samtliga mål gjordes av
Ann-Marie Johansson, som också
vann skytteligan för sexorna med
sju må1.

TORSDAGENS MATCHER
6 h Central-6 c Central 2-0
Helena Hermansson blev match-

vinnare genom att göra båda må-
len, det lörsta pä strafT. I 6 c var
Yvonne Klaar duktig, men laget
var något ojämnt.

6 c Centrål-6 Yllestad O- I
Pia Wallin giorde ett mycket

snyggt mål med direktskott efter in-
lägg. Annika Suni hade flera farliga
skott och var nära att öka på Ylles-
tads ledning. I försvaret var Sune
Gustavsson duktig. I och med se-
gern gick Yllestad upp i ledningen i
tåbellen.

6 e Mösseberg-6 å Central 5- I
Detta blev inte mycket till match

beroende på att 6 a inte fick ihop
lag. Två spelare uppgavs vara ute
och åka skidor. Tråkigt för 6 a, som
hade stora segerchansei, Med en

sexornas tciuling

SLUTARPS S!:$*e L!"tsslp-e&i \6b.7b-

mer på planen t<unde 6 e vinna lätt.
Annika Qvist och Maria Andersson
var duktiga i 6 e och gjorde två mål
vardera. Det femte målet svarade
Marie Carl6n för. Tröstmålet för 6 a
gjorde Joana Kero.

6 c Central-6 b Kinnarp l-l
I årets sista match skulle segra-

ren koras. Om Kinnarpsflickorna
klarade minst oavgiort skulle laget
vinna. Det gick vägen for Kinnarp
som vann säkert med 3-1.
Ann-Marie Johansson giorde alla
tre målen och vann sexornas skytte-
liga med sammanlqgt sju måI. Bra i
Kinnarp var också Anette Tors-
tensson och Annelie Johansson. 6 c
tröstmålade genom Marita Lindh
och Yvonne Klaar hade flera farliea
skott och visade fin bollkänsla.

Vi gratulerar 6 b, Kinnarp till se-
gern och tackar samtliga lag för en
spännande avslutning på årets
klasscup. Välkom4a igen nästa år.

Slutställning, årskurs 6
6bKinnarp 6 3 3 010- 3 I
6Yllestad 6 3 215-3 8
6hCentral 6 2 3 | 4-3 7
6aCentral 6 2 3 1 5- 6 7
6eMösseberg6 2 I 3 9- 7 5
6cCentral62048-1f4
6f Mössebers6 0 2 4 0- 8 2

I)et segrande Kinnarpslaget: Främre raden fr.v. Laila HoIbauer, An-
nelie Johansson, Anette Einarsson, Katarina Äkesson. Bakre raden
fr.v. Anette Torstensson, Laila Ceder, Ann-Marie Johansson, Annica
Johansson.

Brantflarm i Kinnarp rl/?-+0'
Under kompletteringsarbete med

sprinklersystemet i Kinnarps kon-
torsmöblers lokaler i Kinnarp på
onsdagsmiddagen bar det sig ifite
bättre än att det larm som eår till
brandstationen utlöstes. LarÄet in-
om själva fabriksbyggnaden påver-
kades inte. Brandkåren rvckte ut
med tre fordon.

DEMONSTRATION
av HILL nya spridarvagn för besvärlig gödsel, hos lantbr.
Lennart Persson, Backgården, Slutarp, nu på MÅNDAG kl.
13- 15.

Gården belägen1 km norv Slutarp invid Falköpingsvägen.
Se även gårdens utgödslingsanläggningar:
BADDAREN rundgående samt HARJO nylonlinesystem.

TUMLEBERGS RöR
VARA - TeI.0512/801 50
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I dagens FT presen-

terar vi åtta sidor
Jordbruksaktuellt. Vi
har gästat' Slutarps-
bonden Leif Filips-
son och hans familj

-Se bilden - vi har tittat
lite närmare på meje-
rihanteringen i Göte-
ne och Falköping.
Lantbr:ukaren och ut-
bildningsmö.j ligheterna

utgör vidare en del på
de här specialsidorna,
hästkarlen och pre-
mieringsbasen C-G
Indebetou. Plöjar-

VM, bevattningsan'
läggning i Göteve
och gödselvård i vårt
Jordbruksaktuellt.
Väl mött på insidor!

Filipssons på Stuturps Lid,en

Iantbrukare i tukt med tid,en
6/a, Iv


