Kjnll , 31 år .från Kinnurp
Folhub%,,-*
i
hond,e
och
d,r
.fil

bildningen var koncentrerad
till Stockholm och dit vilie jag

inte. Följaktiigen skippade

jag den högskolan och böriade läsa kemi vid Götebo;es
universitet. Där var clet brisr.

på assistenter och 1g64

an_

ställdes jag som assistent vid

institutionen tör fysikalisk
Kemr.

FiI kand
Kjeli Johansson fortsatte att
studera och tog 1966 fil. kand i
matte och kemi och komplet_

terade sedan med fysik. I slu_
tet av 60-talet började
Kiell på

l

sin

doktorsavhandling som
kom. att handla om experimentella studier av vatten -

Folkabobonden och filosofie doktorn Kjell Johansson bekantar sig med några av Backgårdens
kalvar.
Hur k"r', *.n-ko-binera ett
avancerat lärarjobb som ad_
junkt vid Chalrners Tekniska
Högskola med ett yrke som
bonde? Fråga il4-årige filoso_
fie doktor Kjell Johansson på

-Jag är född på

aryrket.Det är en av orsaker-

na. En annan och tillräcklie

orsak är att min familj, fru och
tre barn, nu Iär tillfälle att bo i

Backgården i Bäcks By nå_
gon kilometer från Folkabo.

härlig lantmiljö. Är.man bonde, ja då är man alltid syssel-

Han vet!

-Jo det går fint. Jobbet

satt. Det är också ett skäI, sä-

som lärare vid Chalmers är li-

ger Kjell Johansson.

ka stimulerande som bondeyrket, säger doktorn i Fol-

Den 34-årige doktorn från
Folkabo är alltså född på Fallrygden - på Alarp mellan
Kinnarp och Brismene. Under hela uppväxttiSen var

kabo Kjell

Johansson
född och uppvuxen på Alnarp
i Kinnarp blev vid 33 års ålder

filosolle doktor

i

fysikalisk

kemi och har sedan 1925 en
last tjänst som adjunkt vid

ChalmersiGöteborg-en

tjänst som han numera har på

halvtid. Ty den andra "haivtiden" går åt tili skötseln av

Backgården - en drygt 100
tunnland stor gård som Kiell o

Hillevi, hans fru, förvärvade
från Hillevis far o mor i april
llol.

Varför blir

dä

i

en filosofie

doktor jordkrrukare på halvtid
- ettjobb som betyder att han

får pendla nästan dagligen
mellan Göteborg och Folkabo?

landet

och har alltid varit intresserad av jordbruk och lantbru-

_

han vitt qicfari cm'siii{ sköl studier sina töräldlar frci6åfp_
lig i jordbruker,ända fram till
1962 dä
.ha4 1og stu'ffiiiöx_
amen vid läroverket i Faikö_
prng. Under sin tid i Kinnaro
giorde sig Kjell också känd
som en duktig fotbollsspelars
och_ett obekräfrat rykte säger
att Kjell under sina första stu_

dieår i Göteborg spelade med
i GAIS B-lae.
, Efter stuåentexamen gjor-

cle

jag min militärtjänst vid K

3 i Skövde varefter .iag sökte
in till Veterinärhögskolan och

orev antagen. Men den

ut_

Kjell Johansson leker med sina barn'Fredrik 8, Ceeilia 6 och
Viktoria 4 år, f'ramför Backgårdens imponerande ladugård.
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Det var välbesatt, men inte fulli Lokal Frökind i torsdags

satt,

kväll när

Kinneved-Vårkumla
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och Börstigs LRF hade inbjudit
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medlemmar
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sina och

grannavdelningarnas
till bygdeträff. Nu
var det kanske så att man inte i
allmänhet känner till tem Gunnar
Arnborg är; läraren på Wendels-

bergs folkhögskola, en Västgö-

ta-Bengtssons like, som tillsammans med elever gjort vandringar i Gåsenebygden, fotograferat
och upptgcknat och sedan sammanstållt en bok av detta. Boken
har fått namnet "Hemmagjort".
Hantverk i VästerEötland handlade det denna kväfom. där allt-

så Gunnar Arnborgs kåseri var

huvudprogrammet och kontakten
mellan talaren och publiken blev
med detsamma den allra bästa efter en del inledande historier.

som om den talaren som aldrig
ville sluta sitt anliirande. Alla hade

ju gått hem utom

vaktmästaren,
men när även den hade ledsnat.

gick han fram till talaren med
nycklarna och sade: "Du kan

väl släcka och låsa när
du

går'11

dunnar Arnborg berättade om
sina besök i stugorna när den ena

saken efter den andra kom fram
utav vävnader, tråslöjd en "Pigsom tålmodigt med enkla redskaP
skapats i bygden. En snickare
hade sva4vat och slöjdat en "Pigtittare". Äh, en sån grann pigtit-

Gunnar Arnborg visar sin bok "Hemmagiort" för Valdemar Johansson.

I

e" ftåfr"i"g från Alboga-smen I
snart 103 år, förmedlade Gunnar 3
Arnborg till sina åhörare. Gustav I
Classonl som rsmen heter,

I
I
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|

t

I
I
!
om en händelse och den förste I
frågade: "Va seger dri um- I
met ,?''. Ja, va sa en sega! Ja, dä !
seger ja må.
t

T

Gunnar Arborg avslutade -"a
några visdomsord som han hört
en gång när ett par gubbar talat
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Så var det då kaffedrickning
och tipståvling, där segern gick
till fru Kerstin Gustavsson, Vår;

T

t

I Inger Nyholrn, Anita Andersson, Marianne Carlsson, Maria Andersson
I

vtr ttu I

på ålderdomsbemmet och tyckte
det var bra att han fått ont i rYggen så att han slapp att stå i sm-edfan -"", 90 år dei kunde ri

T

r
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tare! Dä beror väl på vem som I
tittar in, blev svaret.
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och Gunvor Carlsson från Dala-Borgunda CUF underhöll med sång
och musik.
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kumla. Innan sedan dansen tråddes underhöll fem flickor från Da- |
la-Borgunda med ett litet sång- l
program.
I
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gränsytor. 1972 publicerades
Kiells första avsnitt av dok'torsavhandlingen

i den

inter-

nationella tidskriften "Jourof Colloid dnd Interface

"tt
som qes ut
Science"
York.
-I

i

New

och med att min avhand-

i den tid skriften blev mina teorier internationellt erkända och ac-

ling publicerades

cepterade. Det innebar också
att jag kom över en. tröskel i
*itt forskarkarriär. 1jan. 1972

fick iaE dessutom en fast
tla".irim adjunkt vid Chal-

mers *är det f.ö. är relativt
ovanligt med fasta.tjänster.

O""

fasta tjänsten innehar

jag fortfarande men i fortsättningen kommer jag att vara
tjänstledig från halva tjänsten. Det betyder att jag arbetar heltid på Chalrriers under
den mörka årstiden och således får möjlighet att ägna mig

åt gården under

högsäsong-

erna. Och nog behöver Kjell
ordentlist med tid för Back-

gården'i ga"t. by. Förutom
att gården producerar c:a 100
to. spannmål finns det dessutom ett 15-tal tiurar

i

ladu-

gården samt ett 1b0-tal grisar.

,i

duhrdtik
FORSALJES GENOM TRA O BYGG
OCH FALKOPINGS BYGGHANDEL AB
SLUTARP

-

TEL.333 90

Glimtar frå,n Frökind
Gamla kungliga Frökinds
Göte:

mattor mat-Carlsson,
kommun framlever sina dagar char han. bl.a. i annonser i FT.
som tidigare, Även här ute har
Karleson,John: hanharunäer
den stundande julhelgen redan sina många år lagt ner och krökt

köpenskap ett och aåat rör. Nu är han trygg
och handel. Julförberedelserna skolbusschaufför och en glad spe-

satt sin prägel på bl.a.

sker tidigare för varje år.

Lutfis-

ken och julmusten är nästan på
gång när vi klarat av

leman.

Karlssons. plasrindrrstrj: brö-

midsommar-. der som driver fabrik i Kinäarp -

dag ett stenkast från fotbollsplanen.
från
Kinnarps Bil och Motorr Bil
bygden, finns det all anledning att
och Buss i Slutarp säljer och lagar
åven peka lite grann på vad Frö- bilar på löpande band. Ibland ses
kind har att bjuda. Vi ska genast någon av Bil och Bussar-na i aksäga att det här inte kan bli ett
tion på Johanssons gård i försök
uttömmande "register" - vi hål- att få i gång en styck svårstartad
ler oss för övrigt i första hand till
Opel.
tätorterna.
Kinnarps bilsenicel finns
firandet. Eftersom vi på FT i

bjuder på lite "specialtext"

*

också.

om vi börjar på A så hamnar vi
...Ki]:t"o: fabriksnederlagr
snart hos Arvidssons i Kinnarp. ln",f-tt?"t jag garn, tyg och un'
Där huserar "gamle" OS-femman derKlader'
Kinnarps idrotteförening:
i kula och diskus Gösta Arvidsdär_ spelar två tjejer i familjen fotson. I telefonkatalogen står att läbo-{..
sa speceri- och diveisehandel och

kontorsmöblerr
ltilnalne
ianthandeln,lom behöver ingen närmaie presentaerbjudertundenalltifrånetihek- tion' Vet.bara att jag dagligen
te jåst till 50 kilo cement. Jag skul- svettas vid ett bord frÄn Kinnarpsjag gömmer
le !ärna ställa upp på en in-vente- företaget o.ch att
-alla
rin! någon gånj I d"t måste fin- mina handlingar r €tt skåp från
grabbarna'
n.r -y"k"i"tistoria" kvar i de Jarl.och
Kinnarps lagerförsäljning:
gamla "boera".
OmvihopparöverB,såkommer började,i en liten "garderob"'
vi till C. På-affärsgatan i Slutarp y-a1!e oc^h blev stora' Bosse och
hittar ni Claussons Gunnar bak- Kalle står. alltid vid d$rren och
om disken. Vid trekanten i sam- säger så här,,till kunderna: välhället har han sin speceriaffär. komrta in - välklädda ut'
Kinnarps menufakturaffår:
Valborg och . Gunnar bjuder
kunden ett varierande sortiment sybehör, garn, underklåder och
annat'
- bröd, ost och sill, senap, dill, mycket
KAgarn och prydnadssaker. E , Kinnarps. -peneionatl
LAS-mat och HUSMANS-kost *
Elmestranås kiosk eller som vi
det är Falbygdens svar på en
säger Kinnarpskiosken. Där utfodras alla hungriga kvällsvand- skånsk gästgivaregård' Ingen är
rare med varm korv och bröd, som Inga, som Westermark på
där köper vi tidningar och salta banken säger når han sitter där
pinnar. Och där kan man få mo- mellan 2 och 3 och mumsar i sig
hemlagadetöttbullar så att fl6ten
iorstopp och bli hemdragen.
F"aÅron, John: kör grus till rinner utefter storvåsten (bankvästen)
Johanssons infart och ses ibland 1
hytten på stora vägmaskiner' Kinnarpe Textilindustri; Det
var en gång Ivar som sa att vi har
Gruskungen av Kinnarp.
Frökinds kommun - se Falkö- så trevligt härute i vår kommun.
Kom hit. "Textilen" är ett bepings kommun.
Gerresons: ]ägger plåt på alla grepp.

det är en riktig beskrivning/av
den här gamla

tak.

Gnstafseon' Ingvar: 'honom

i
^lhr-hc-h-h hlir man .oärnr

borjag granne med. Jobbar man

Murre-Mussen håilsar

"odlar" i Frökindsglimtarna. Där
hittar ni också mycket annat intressant. En ICA-hall av lanthandelkaraktår!

Sandellel Slutarps Hem och
Fritid, Där huserar min "gamle"
vpJedare (våra pojkar) Joel, som
bjuder alla fritids- och idrottsintresseradd en mängd prylar. Han
har en spänstig kviqpa vid sin sida. Efter att ha mött Gunvor varje
rnorgon i höjd rnect'handelsfädgårn i Slutarp blev jag nyfiken,
Jdg var tvungen att fråga Joel om
hon verkligen går från Falköping
till Slutarp varje morgon' Joel log
- jag fick svaret: hon hoppar ur
bilen i höjd med handelsträdgårn
qarje morgon och går sen tilljobbet.

-

Det blir en mil i veckan.

Silveretrsnds frisering: där
klipper Birgitta till herrarna

de blir

att
fina innan de kommer
så

he"m.

Larssoiro bilfirrna: jobbar na:
turligtvis med bilar' Qckså med

Silvander, köpman: En idespruta. Svinaherde, dragspelare
och nu "stengjutare" - sjätvlärd

bu-ssar-skolbussar'

företagare.

Mönarpa egendom: Kultur'

Slutarps billackering: Bort-

[i#;.':-ååes"

håudair

sqm.
:;r€-ifr

ng
Gustafsson Lars, möbelhandlare: En del köper för dyrt - en
n-l
köper mÄhl-möbler hnc
hos /trrc+qfccnn
Gustafsson.
del LÄn-r
Ja, det är en slogan ro- rtå,t ;ii
läsa i denna }ögt ärade tidning i
många år. Jusi nu sitter jag" i

',LaÅ" soffa

- fOrhoppning;,is

ligger jag i natt i "Lars säng".

understundom på FT'

srrrtntr'rrdu'A;
snickerifabrik:

P:tt
börj.an i.blygsam

skala har det här

Slutarps handelstråtlgård:

vuxit sig starkt'
Siilj*"etagel
Där jobbar många som bor här

gör rekiam för tomater och vin-

ute

jag varit. Där bor Gunnarssons, delsevis skulle vara låsta dörrar
som nu driver den här rörelsen när ni kommer, så är l\{aj i Lonmed framgång. Jag känner Helena - hon och hästtjejen är ibland
ute med övriga FrOklnds yngre

don och lär sig det allra nyaste'
Tillresande sällskap av damer
från andra-orter har också setts i

Karl6no Olle: etablerad åkare,
främst inom djurbranschen. Har

ni hittar Bengt' Majvi,

C_T""r,€.t"i

!tl._

Slutarpe lF: där spelar tillgrabben fotboll och farsan har

Rutmans

--ltttttott: sig under namnet Slu'
Matchar
K?\ - far och son' Från en

Röä. i(å"".t' där är jåg medJårneklints heslagsfabrik:
numera i annans ägo. Där lagar lem, men kommer på, att jag inte
jag lillgrabbens bil-och trakår- betalt medlemsavgiften' Det måstejag skynda mej att göra,
vagnar som jag kör sönder Jör
Salong Lady: dit går alla som
min svåger.
Karbo ronsrröfabrik: där har vill bli fina i håret. Om det hän-

garde.

av

bilar.

salongen. Jag har lnsyn.

Samuelssonsr Det är dår som

Gustav,
Kerstin och Wallin. Dom som vi

visst engagerat sig också.

.

.

druvor.

Slutarpe kvarn: Bror i kvarna

mal våran säd o. ser till så att

läxt.

ligheten frodas i delkommunen.
Ett modernt kvarnföretag, som
växt sig allt starkare genorn åren.

Nu slipper "Båsse" att vända
säckar mitt-i-natten - nu år det
MODERNT.

Sparbanken i Falköping: där
harjag mina pengar - våra - när
jag har några. Westermark på
banken ingår i maffian kring
"Glimtar från Frökind" och är
dessutom skicklig BJagsspelare i
Trädets fotbollslag och dessemellan tennisaktör i Frökinds TK.

Wilgotseon, Gunnar: Där köP-

te jag mina potatis till midsommar. Efter stångningsdags, Där
handlar många specerier och annat.

Svensson:

Hallagårdsgatan.

Har bl.a. bildelar - tillbehör till
avsalu.

Når man summerar vad Frökind - och nu tittar jag bara på
tätorterna - egentligen har.
kommer jag fram till att många
fallit i glömska: r'i har byggherrarna Anders Andersson och Allan med samma efternamn fast
dom inte år i samma företag, vi
bar ett väveri här i Slutarp, där
min gamle vän Erik Gabrielsson
huserar. Vi var grannar i stan när
Johansson var,liten - när Johansson blev stöne fick Johans-

son låna Gabrielssons bil. Det
glömmer jag aldrig.

Jag glömmer inte heller

att

Kerstin Gustafsson har omsorg
om vårt bibliotek, att andra har
omsorg om Fyrklöverns barnstuga och lekskola, att posten med

finess sköts av Ingrid "på poste.n".

,r.; 'iG.a:a -- l-, .ltr;.t5?.c6i

Egentligen är det jil. så häi atr'
Fitikind hardrålfigteTfr y8frHqäfr
erbjuda och vid närmare eftertanke så borde naturligtvis vi
härute sköta vårt utan inbland-

ning från "folket i stan". Men vi
är inte "sånna" - vi finner oss i

äktenskapet med l'alköping.
Ibland knorrar vi och tycker att
storebror gör fel,, men i de stora
hela är vi nöjda. Vi har vårt Re ningsverk - var nu vänliga att
observera att för all framtid stavar vi reningsverk med h - vi har
våran präst och vi har våran polis, som dessutom ska sköta stabora. Och så har vi en rallyåkare

- Börje Carlsson -

som

vi ser på

TV då och ciå och hör att "di"
pratar öm i radio.

Och vi har våran katt, som är
"snäller" i hemmet.
Egentligen har vi rätt mycket.
Eller?
BI.SSE

Prisregn över Kinneved
Klackarn'a sattes i taket i Lolial

Frökind i fredags kväll. Kinneveds Skytteförening firade hela
75 år, vilket firades med pompa
och ståt.

Kombinationsprie' juniorer: Bo Jo-

Mest pampigt var utan tvekan
prisbordet, som innehöll fantas-

hmsson, Tommy Berglmd.

Kombinationepokalen 1974 (eenio'
rer): K G Ahl, Hans Centerstig'
Svenska Dagbladetr Hans Centersti!

tiskt många attiraljer.

Kinneved har blommat ut un-

der de senaste åren tack vare den
digra ungdomsverksamheten. På
ett par år har medlemsantalet
femdubblats, vilket föreningen
kan tacka ungdomarna ftir.
Detta poängterade också Hans
Jensen från Skaraborgs Skytteförbund och Erna Fredriksson,
Fritidsnämnden.
" - Kinneved är en förebild för

det nationella skyttet,

Hans. Aktiviteten sjönk
let, men satte fart igen
av 60-talet och nu är ni
nets största föreningar
medlemmar,

, Gunde Johansson.

Skytre ÖS Rikspropaganda (kung

medaljen): Lennrth Blom, Amickr
Johanson, Torbjörn Akesson.
Statspris, klass 5: Hms Centerstig'
Klass
-Klass
Klass
Klass

Skyttemärken

, Banskyttemärke i silverr

en av lä-

- Jag ser glatt på det

Brons: Benny Brodd, Lars-Gunnu
Knutsson

sätt

Fältskyrkmärke i guld: Haro

verksamheten skötts och kan inte
annat göra än att lyckönska om
en fortsatt framtid, sa han.
Hans Jensen berättade vidare
att skytte är landets största folkrörelse med 600.000 aktirra (fotbollen har t ex 130.000) och överläm-

kurvan pekat uppåt under de se'
naste åren.

-li

skulle naturlip$vis vilja

stödja föreningen mer, men för
det första har vi begränsade resurser och för det andra tror jag
det skapar kämpaanda, när inte

en förening får för mycket,

sa

non.

Varpå det lämnades över
pengar till ungdomsverksamheten samt en blomsterkvast.

Sedan tog den ståtliga prisutdelningen vid. Valdemar Johans-

son, äldst i föreningen, Bertil

Cen

terstig, K-G Ahl, Claes Åkesson.

I)amernas skänkta prieer: Tomm;
Berglud, Annicka Johanson, Torbjörr

Äkesson.

Mästerskapet, juniorer: TommY

Berglund, Annicka Johansson
Mästerokap-el, eeniorer: Hans Centerstig, Claes Äkesson
Därefter var det många som ville
röra på benen. Det kunde man göra

nade sedan blommor till ordf

verksamhet. Och att medlems-

G,iite Und-

gren, Bengt Akesson

168

Karl-Gustav Ahl.
En stund senare agerade Hans
prisutdelare igen, då han delade
ut kvållens kanske "finaste" utmärkelse. Det var K-G Ahl och
Klas Äkesson, som fick Skaraborgs Skytipförbunds förtjänstmedali i stora silver.
Ernä Fredriksson gladdes mest
åt dagens vitalitet och ungdoms-

Ulf Siensby
3: K-G Ahl
2: Benny Brodd

4,:

Klass l: Dan Simonsson
Klass 14-16 år: Tommy Berglund

menade

på 40-tapå slutet

med

vet.r Äke Brodl.

Klas Åkesson mottager Skaraborgs Skytteförbunds förtjänstmedalj i
stora silver av Hans Jensen. I väntan står K-G Ahl.

till Sixten's musik.

Engdahl och Georg Johansson utsågs till hedersmedlemmar och
'erhöll blommor. Tommy Berglund fick överstvrelsens-hederipris, ett gevär typ CG 63 och K-G
Ahl mottog l9Ol-årspbkalen från
Klas Akesson, som innehaft den
tidigare.

Fredagens utmårkr{ser

i

sammandrag:
- l9Ol-ånpokalen: K-G Ahl 79, Claes

Äkesson 78, Hans Centerstig 73.

Jaktvårdsföreningens VP -68: Dan
Simonssou 87, Bo Johmsson 85.

Overstyrelsens hederspris I st C G
63: Tommy Berglund.
Fältskytrepokalen: K-G Ahl.
Br. Larssone YP I972t K-G Ahl 94,
Annicka Johansson 94, Bo Johansson

g3.

Ällebergs ryttare l9?2: Bo Johansson 96, Annicka Johanson 95.

Föreningspokalen 1975: Lennath
Blom 144, K-c Ahl

141.

Bordsllagga VP: Bo Johansson
Lennarth Blom

8,

4.

75-ån pokalenjuniorr Tommy Berglund, Bo Johansson.
75-å-rs pokalen, seniorer: K-G Ahl,
Claes Äkeson.

.Noritia,VP -?6r Hans Centerstig, Bo
Johansson.

Ahl
Kinneveds äldste medleL, Valdemar Johansson, flankeras av K-G
(t v) och Hans Jensen.

Förbundets VP: K-G Ahl, Hans Centerstig.

Kinnarps Fabriksnederlag
TeI.0515/331 86
Vi rekommenderar vårt rikhaltiga vävsortimentslager,

VARP, MATTRASOR, STRÄNGGARN,

VIRKGARNER,

MAKRAMEGARN.

Dessutom TYGER, UNDERKLÄDER h'ffi., PASLAKAN'
HANDDUKAR OCh FROTTd. IÄCTNN, FILTAR, ÖVNRXESI.

GARDINEFI färdrga kappor
och längder även Julgardtner

Vi hälsar såväl förutvarande
som nya kunder välkomna!

Aduent i lfinneueds pastorat

;:

.:ll*rJ:::

Kinneveds kyrka var mer än fullsatt vid högmässan I advent. Alla
uhymmen hade måst tagas i anspråk. Kyrkokören sjöng "Höjen
jubel tiil Herren alla länder" av E
Hovland, ps. 41 alternatlm samt
Otto Olssons "Advent". Körledare
var kantor Margareta Thor och
organist rektor Bengt Kjellström.
Kh Hagnerud predikade utifrån
dagens text över ämnet "sanningens konung". Som postludium utförde Bengt Kjellström "Gläd Dig
Du Kristibrud" avJ Böhm. Episteltexten lästes av kyrkvärden Göran
Andersson och evangeliet av kyrkvärden Carl Arne Adamsson. I kol-

{

lekt till Skara stifts fokhdgskola inflöt 452 kr.
Efter gudstiänsten deltog en stor
skara i det traditionella adventskaf-

Gustavsson evangeliet. I den
mycket välbesökta kyrkan upprogs
en god kollekt till Skara stifts folkhögskola.

I

Brismene och Börstig förrätta-

des gudstjänsterna av

kyrkoherden
Bertil Edvardsson, som i sin predikan utgick från dagens predikotext
om Jesus inliir Pilatus. I båda kyrkorna medverkade körerna förtjänstfullt under ledning av försam-

lingarnas kantor Ewy Hansson.

Mycket folk hade samlats och goda
kollekter upptogs till dagens ändamå1.

ooaaaaa<)aaaaaoaacaaaoaoaaaat

son välkommen. Under kaffet sjöng

K(}M IN ()CH PR()UI{IUT I)EN

Thor. Äsa Thuresson sjöng även solo två sånger. Detta inslag blev
mycket uppskattat.

Kinneved har många duktiga juniorer. Här ses de med sina priser anförda av Tommy
Berglund med

itus och "Dotter Sion" av Händel.
Även hår läste kyrkvärdarna texterna från altaret Karl-Erik Torstensson episteln och Karl Gustav

fet i Lokal Frökind anordnat av
CKF. Hiir hälsade Margot Petters-

Astrid Pettersson och Maj-Britt Johansson flera adventshymner till
ackompanjemang av Margareta

överstyrelsens hederspris i famnen.

ning vid högmässan med bl.a. intro-

T0NSTA I0RNUFTIGA ST(}RA BILEN.

530 kr insamlades till Lutherhjälpen dit hela behållningen oavkortat

gick. Kh Hagnerud frambar församlingens varma tack till CKF för
detta trevliga inslag i adventsfirandet och ftir den fina traditionen att
låta hela behållningen oavkortad gå

till Lutherhjälpen. Efter en

Slutarps Kvarn

avslu-

tande andakt sjöngs ps. 48.
I Vårkumla kyrka medverkade
flickkören under kantor Thors led-

BROR JOHANSSON. Tet.331 03

O JULGARDINER och andra igod sortering

ALLT FöR LANTBRUKET I
fodermedel, utsäden, gödning, fröer.
RENSNING och FöRMALNING
av spannmål m.m.

t

Sybehör

c

m.m,
GARNER till LAGPRIS året runt tinner Ni i

-

Strumpor

-

Trikå

-

Blåkläder

-

Sängkläder

En stor elegant kombikup6. Framhjulsdriven.
Väggrepp och väghållning som en sportvagn.
En 90 DIN-hästars snabb och varvvillig motor.

r, venti lerade skivor f ram, trummor
bak. Enverkligt komfortabel, praktisk bil. Med en

Servobromsa
enastående

KINNARPS MANUFAKTUR

in

byggd säkerhet.

zOL,z0IL,zO GTL M ED 77 ARS I{YHETER.

Tel.331 34

AB BIL & MOTOR
Slutarp - Tel. 0515/333 30
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är ett stort problem för de flesta

Tennis i eger tälr!
"r{ss

Realisriskt sett existerar Frökinds Tennisklub$ endast fyra månader per år! Under maj,
juni, juli och augusti kan medlemmarna spela tennis så ofta de vill, men när höstmörkret
kommer tvingas de flesta gå i tenniside. Dårför säger Carl-Åke Ungh, Anders Westermark
dch alla andra i klubben: Ge oss ett tennistält, så att alla kan spela tennis året rrint! I så fa.ll
trlir det lättare att hålfa i vår verksamhet - inte förrän då kan verksamheren öka.

-

studsade inte, minns Carl-Åke

te-sommar-månaderna".
- Och så är dom nybörjare igen
efter åtta månader, suckar sekr
Anders Westermark.
I år vann Kennet Palmqvist
klubbmåsterskapet, men åren
dessförinnan har man inte kunnåt
spela färdigt KM bara för att man
inte haft några banor att spela på.
- 19?4 speladejag final utomhus,
när det var minusgrader! Bollen

Under utomhussäsongen har
Frökinds TK två banor till förfo-

husbanor!

Ungh. klubbens ordf.

- Får vi elbelysning tjänar vi ett

par timmar varje kväll i augusti, säger Kennet Palmqvist.
Frökinds TK bildades I augusti
1973. Det är således en ftirsk förening - det är dessutom en förening
som inte brottas med ekonomiska
problem. Behållning vid årets slut i
år har ökat med över 50 proc sedan
i fiol. Detta beror på att klubbens
utgifter är ringa. En post som oftast

gande. Banorna är kommunalt ägda, men FTK står för skötseln, så
därför ger man ingen hyra. Fritidsnämnden står för allt materiel, så
även här är således utgifterna minimala.

Något som dock inte slagit väl ut
på utomhusbanorna år det underjordiska bevattningssystem, som

installerades i samband med banornas uppförande. Banorna skulle
alltså automatiskt bevattnas "un-j
derifrån", men detta har inte fun-J
gerat de senaste åren.

=

Rekordsummor
Vid Kinneveds RK-krets ftirsälining för en tid sedan blev bruttåsummån 8.178:50. Nettot kommer
att bli cirka 7.200 kr. Under riksinsamlingen i höst inflöt 3.220 kr. Så_

Tillbaka till inomhus-frågan,

man vidare.

- Det är klart vi

väl insamlingen som försåljningen

satsar på en

egen ball. säger Carl-Åke i.lngh.

år rekordsummor fdr RK-kretsen i
Kinneved.

I

Man måste sikta högt. Men förmodligen kommer det att dröja länge.
Klubbmedlemmarnå vet att tanken på en egen plasthall endast är
drömmar. Därför formulerar man
sin högsta önskan så här:
- Antingen ett plasttält eller

GALVANISERAD

LADUGANOSINREDNING

]i Forts
-- - från föreg sid
med Falköpings TenJämliirt
Hur finansieras då dessa små utgifter? Jo, främst genom lotteri för- nisklubb har Frökinds TK en
sarapport.

kommunala mycket liien verksamhet' Detta bebidrag, medlemiavgi{ler och plan- ror dels på saknaden av inomhushyra på tennisbanorna i Kinnarp. ' hall, dels på att man ingen ungstås, men även genom

de sig så bra i seriesammanhang att
det vann Västgötaserien div IV norra. Laget bestod av Carl-Åke Ungh,
Kennet Palmqvist, -Bo Ivarsson,
Jonny Karlstedt och Äke Jonasson.

Men nu, efter denna lyckade säsong, vill man inte ta steget upp i
trean! - Vi har inte material så det
räcker, säger Carl-Äke. Vi blir utKtaSSaOe l dlv lll.

ftirsöka engagera någon från Falköpings TKj vilken då ska träna
nybörjarna.
' - Underlag finns det absolut. Det
finns massor med ungdomar som
spelar giatis på icke abonnerade
timmar.
- Felet är att ingen i vår förening
har tid att satsa på ungdomsverk-

När

ungdomsverksamheten

körts igång och när man fått en
egen plasthall kan Frökinds TK
öka verksamheten och bli livaktig
året runt.
.Men i väntan på det får man finna
sig i att under åtta av årets tolv må-

nader inte "finnas till". . .
ANDERS

F0TNOT: Kennet Falmqvist besegrade i årets KM-final Jonny Karlstedt med 8-0,6-2. I dubbel vann
Kennet och Bengt Persson över
Tord PetterssoniBo Ivarsson med
{-o.

,-J. b- I.

Frökindskorpen år också klar,
Här vann Hasslagrånd (Kennet p
och Bengi P) före Två .k Tomas
(Tomas Westerberg och Tomas
Karlsson).

sld
f-o*s På
"asta

ARETS JULKLAPP

i

vars mörker det är svårt att skönja

ljusglimtar. Trots detta kämpar

marK.

De flesta i Frökinds TK spelar för domsverksamhet har.
skojs skull. Oftast handlar det om i Det senare ska man försöka råda

också elbelysning på våra utom-

Som det nu är örsvinner många
av medlemmarna under de åtta "in-

samhet, säger Ungh och . Wester-

småklubbar, resekostnader, är till
exempel inte medtaget i årets kas_

I

PHILIPS HIFI

MUSIKANLÄGGNING
med2x15Wförstärkare

$[i:H:l"*' ""',_
ord. pris 1.795

JULKLAPPSPF

l

r47 5 :,

SAMUELSSONS
SLUTARP Tel. 33119' 33859.

Vi tillverkar alla slags ladugårdsinredningar
TILL KONKURRENSKRAFTTGA PRISER.
Begär oftert - det lönar sig.

Ha

lsängs Reparationsverkstad

KINNARP

-

Tet.461 64.

Kennet Palmqvist, t h, är en av de få i Frökind som kan spela inomhus i

vinter. Här tillsammans med Bosse Gustavsson.

NPTER

IWAN GA

OCH I'FIYGA TI] |r,NR

Kinnarpsbadet hlir
fardigt under L977

- Här skall Kinnarpsbadet ligga, säger fritidsintendent Björn Carlsson och byggnadskommittöns sekreterare Ove Norell. Skorstenen som sky;ntar i fonden tillhör Kinnarps kontorsmöblers fabrik.
Efter många, segdragna, kon- det inte. Vi får i första hand inrikKommunfullmäktige beslöt
troversiella och invecklade turer ta oss på att få Kinnarpsbadet
sedan vid ett sammanträde i höst
fram och tillbaka kommer nu det klart under 1977.
att Kinnarpsbadet skall byggas
Turerna har som sagt varit
omdebatterade Kinnarpsbadet
och en byggnadskommittå tillsatäntligen att bli av. Kommunfull- många kring detta omskrivna och
tes dåir fritidsnämnden represenmäktige i Falköping tog beslutet i omdebatterade bad i Frökinds
terades av dess ordf, Erna Fredhöst och dårmed återstår endast gamla kommun,
riksson samt Björn Carisson.
en tröskel före byggstarten och
Dessutom ingick samtliga ledadet är godkännande av byggmöter i fastiehetsutskottet och
Det var i slutet av 1973 - alltså
nadsplanen över det aktuella omsom sekreterare utsågs ingenjör
strax innan Frökinds kommun
rådet. Men i princip är de avgö- gick upp i Falköpings storkomOve Norell.
rande besluten redan fattade och mun, som dåvarande kommunNär kommunfullmäktige i Frödårmed kommer Kinnarpsbadet
fullmäktige i Frökind beslöt att
kinds gamla kommun beslöt att
att bli av. Badet skall byggas i anbygga ett bad.
anlägga ett bad i Kinnarp vilade
slutning till grusträningsplanen
Eftersom det var frågan om en
man inte på hanen. För 90.000 kr
vid skolan och sammanlagt tre ganska stor investering * 300.000
inköptes allt meterial till de tre
bassänger skall anlåggas. Den kr avsattes av Frökinds kommun
bassängerna - meterial som sestörsta blir 16,7 gånger 8,5 meter,
för ändamålet - gick det automadan hösten 1973 lagrats i en lada i
den_ andra, som blir en övningstiskt vidare till samarbetsnämnKinnarpstrakten. Men nu ser det
bassäng, får måtten 12,5 gånger
den, Samarbetsnämnden remitut som om allt skall gå den s.k.
6,5 meter och den tredje - plaskterade ärendet till fritidsnämnden
vägen - d.v.s. invånarna i Fröbassängen - skall bli 6,5 gånger
i Falköpings storkommun - en
kinds gamla kommun skall äntli6,5 meter. I anslutning till bäsfritidsnämnd som vid det tillflillet
gen få sitt efterlängtade bad. Efsångerna skall också en omklädännu inte var tilisatt!
ter nästan fura års väntan!
ningspaviljong med två avdelSumman av kardemumman
ningar samt bastu och duschar blev att ärendet fördröjdes så att

*

anläggas. Eventuellt skall om-

klädningspaviljongen kunna ut-

nyttjas av dem som tränar nå
bollplanen strax intill. Dessa hlr
tidigare varit hänvisade till omklädningsrummen i skolan.

Projektet är enligt en kalkyl
från juni förra året kostnadsbe-

räknat till 570.000 kr * en summe
som sannolikt kommer att stiga
något. .
Även om det,blir byggstart inom kort är det knappast troligt att
anläggningen blir ftirdig till sommarsäsongen.

Fritidsintendent Björn Carlsson säger till FT:

-

Det är naturligtvis ett önske-

att anläggningen blir
klar till sommaren, men jag tror
tånkande

det blev kommunfullmäktige

i

Falköpings storkommun som i
stäliet fick ta sig an problemet.

Sedan började Frökindsbadet

bollas fram och tillbaka mellan

nämnder och styrelser. Ända
fram till våren 1974.

*

Då gjorde fritidsnämnden

en

utredning som visade att den riktiga placeringen för badet var i
Kinnarp. När budgeten för 19Z6
giordes upp ströks badet i frftidsnämndens budget, men beloppet
fanns åndå med under kontot
"anslag till kommunfullmäktiges
ftirfogande".

PRESENT-artiklar
nu i stor sortering- och
naturligtvis

JULMATEN

Arvidssons
KINNARP

Elin P ettersso n ) 91 ) heruttur
om julen kring sekelski.ftet
Numera bor Elin Pettersson'
Brismöne, (9a) På Pensionärshemmet Frökindsgården i Kinnarp. Men hon minns fortfarande

de jular hon firade hemma

På

Storegården tillsammans med

mor och far och sina fYra sYstrar i
början på 1890-talet.

-

Det man minns allra tYdli

gast var de känslor man hade som
.

barn. Vi var så glqda, inga sYsslor var för svåra. Vi väntade så
intensivt och vi tYckte det var så
högtidligt.

Förberedelserna började redan på höstkanten när vi tog uPP

potatis. Då skulle den malas tili
mjöI. Kornet och rågen skulle

ställas i ordning till bak och

dricka. När mor På allvar började
med detta, började den där känslan att infinna sig. Vi hjälPte till
att göra i ordning maltdricka. När
rågen var siktad fick man "kli"'
Kornet lades i biöt och fick växa,
sedan värmdes det i ugnen tiils
det var brunt' Det maldes och
kokades tili dricka. Det bakades
rågmjölskakor som hängdes uPP
på spett i köket.
bagän före julafton skulle vi sys-

kon ställa uPP för det stora julbadet. Vatten väimdes i den stora
pannan över den öPPna sPisen i

kök"t. S"d.tt fick vi en efter

Till kvällsmat var det ]utfisk
och risgrYnsgröt. Men av gröten

en

Magen var rödan full av luifisk'
Pä k,tallen läste PaPPa julevangeliet och mamma sjöng några sånger för oss, Det var san-

Julafton

Vi skötte våra sYsslor som vanligt. "Kreatura skulle ju ha sitt di
o"k.å." Efter frukosten dukade vi
julbordet och eldade uPP i 'stuean. Vi låg ju alla i ett rum, för det
tivar ju så kalla vintrar
'snöPå den
var det
den och mYcket
också. Vi hade bara den öPPna
spisen i köket och i kammarn hade vi, förutom rörsPisen, även en
liten kamin i ett hörn.
Middagen bestod av doPP i grYta, korv och fläsk och mYcket an'
nat gbtt som vi inte var vana att se
och äta av varje dag, minsann'
Till efterrätt var det fruktsoppa'
Ja, så var det nog varje jul' "Sen

skulle en ut te kreatura igen"'
Men då gick det undan fa' ;'-^
bänt.du mamma På att få kiä ljua
Det fanns inge-n julgran

k.oturr.

aå.-i"t Lti.iuae vi med först i slulJi Ju so-t"iut' Kronan skulle kläs
PaPPer och vi

barn

se
w"f.tå* var iå fantastiskt att
olika
många
i
så
äJ åå. PtPPutet
"jufärqer. Sen tog mamma fram
av
iårt-0n""" som vi barn hade fått
våvar
Det
farmor'
eller
;;;å;t

av en
Ir t"i .i"fgoais. Den bestodvar
det
ilåår.Jt" i botten, sen
en

IioÄ

q"lt mindre kakor och

iulahäst av PePPardeg'
det var bara
vt
miuka Paket' Vi fick sånt som
;åil;d". Vantar' förkläden eller
Men tänk vad det var

'-J"ir.r"PPå" ja -

,
i "ockor.
sDännande.

I

blev det inte mYcket ätet lnte'

krvpa ner i träbaljan. Nu förstod
vi-att det var jul På allvar. Efter
badet skurade mor golvet för att
allt skulle vara snyggt till julafton'
Ja. tänk vad det var högtidligt'
"dn tacka Gud så fort en hinde'"

,iuå "gtu""t"

l

CLAUSONS
BENSIN TILL LÅGPRIS

ierlieen en av högtidsstunderna'

Sedan gällde det att gå i säng om

ui

SAMT ELDNINGSOLJOR.

orka med "ottesången"

ut

KOP JULVAROR hos

"ti"
på juldagen.

- släktfesten
5 På juldagsmorgonen bar
det av tiil kvrkan för att lyssna till
Kl.

Jultlagen

i
"ottesången". lbland var den
kvrkan och iblarid i Missionshuliten
åt. O", var ljuvligt för en psalsitta Lch lyssna till
ifl"f.^
'

"tt hälsad sköna morgon
men "Var
prestund" och höra pråsten eller

var
dikanten tala om att Jesus
ofta
ilä:- h"" som är allas vån'
l"-'aut släktingar till oss och var
De lbljde med oss
-.J oa oftan'
tt.- ä"n åt frukost' Ibland stanför
nä;de Hngre. Det var roligt
ju
trärfa
vi
nct
aa
mi
;.;L;"

Iå ". u*"
ofta.

som man inte såg så

Annandagen ---..
höetidsdagen
Höetidsdag var det, därför att
det vår söndagsskolfest' Det var
nåja." "" glädjen ör en liten
uu oss skulle ha
ni-åf.". v". oih
"tt
semed siq ett bibelsPråk som vi
dan

inflr

läsa uPP
Pastorn skulle
gssnade På dem och

ii."iiu-nL

iorklar.de dem sedan' Med åren

ganska bibelsPrängd'
;l;-;."
Vi fick bckså en jultidning meo
o.s he*. Karameller och äPPlen
f"tt* i julgranen fick vi barn

"oL
dela på.
skillnad
Ja' det är allt lite
.n

På

jular i Brismene'
Elin Pettersson minns sina barndoms
tensivt. Men en sak har inte örju
iulfirandet då och nu. Man har
åndrats: "En tacker Gud så fort
Lt" d" känslorna kvar som man en hinner!"
hade då. Man väntar inte lika inI

ETT BRA MAL FOR

KINNARP$ PENSIONAT
INGA NIELSEN

-

JULKLAPPSKöPET

Tel. 332 40

Anordninganrmiddagar, supder och kaffetillställningar i trivsarnma lokaler (även i
,, hemmen)
.ETLLMYCKET

Såäåf-"tt

HHEM o. FrnrnsLAGER
SKOGSVÄGEN Oppettider: månd-fred g-18
SLUTARP Tel; 335 92 Lördagar 9-13

HUMANA PRISER

Affären med de låga Priserna

Fabriksf örsälining
SKRIVBORD, SKÅP, BOKHYLLOR

OCh

STOLAR för hEM

och gårdskontor.

-

SÄLJES DIREKT TnÅN LAGER.

Kl

På önskelistan

sPlsAR -

-

KYLSKAP
FRYSBOXAR

nnarps Kontorsmöbler

Tel. 0515/333 70.

-

utlör alla slags
elinstallationer och

TRIIDGÄR DSPLATTOR - KANTSTEN

GÅNGPLATTOR

finns i Dansk siösten -

"#:i1-

Släla srå

-

-

Vit- svarr

reparationer.
Se även Utstållningen
hos TRÄ-BYGG Mossvägen

16

INGVAR GUSTAFSSONS
EI---EtrTRISKA srutarp rer.333

6e

+ffiSi.!&:q{fr}örs

KINNARPS.PLATTAN
Håkan o Lars Olof Silvander
Tel. fab. 336 34 bost. 331 49

>B*B,*g,i*sBä*ti#i*t$f

a#B'.ä#RB
*l

Salong Gör dej julfin
LADY

i håret

VÄLKOMMEN MED BESTÄLLNING TILL

rEL.

334 90

JULKLAPPSTIPS
Kassettbandspelare Kassettband.
Vinterulrustning för bilen
värmesits m.m.

BIL o MOTOR SLUTARP
(ord.prislZSOO:-)

$KONA tS. MED UiiNMESTOt
Vi har ett litet antal bilar kvar som vi säljer titl detta otroligt låga
pris.
Skoda L,S är err stark och rejäl 4-dörrars familjebil. Mycket välutrustad. 81 a vindrutetorkare med 4 hastigheter, gördeldäck, barn_

spärrade bakdörrar, alarmblinkers, autom. backljus,
fiärrljus av
halogentyp, oljekylare, etc, etc, samt 6 års rostskyddsgaranti och
1 års fabriksgaranti.

KINT{ARPS BILSERVICE
Falköpingsvågen, Kinnarp, tel. 0515-336 10

$

Kinnarps LASTBILSÄKERI
John Fransson Tel. Kinnarp OS15/331 iB
Div. lransporter och grusleveranser. Matjord

Lastmaskin 640

$
$
TI

t'i46 - i;L^aai

"'oY

Ahtiuitetshuset i Kinnarp
nu fdrdigt att tus i bruk

Rekordauktion
. T7-.
r
rKinneveds
l\rnneved
kyrkliga syförening

.

hade på tisdägen auktion på pensionatet i Kinnarp, varvid rekordsurunan 10.675 kr noterades, En
{rökindsbo i förskingringen, Hulda
Wennerholm, hadeikäikt en virkad duk som ropades in för i.g75
kronor oeh det var "individuellt rekord". Sven Andersson i Lofseårde-n r-opade på vanligt skickligt sätt

och för inledning och avshitning
svarade kyrkoherde S-E Hagne--

rud.

Tipspromenaden i Kinnaqr

Ingen tolva noterades vid söndagspromenaden. Vinnare med ll
rätt: _Uno Carlsson, Kinnarp. Ett
flertal hade 10 rätt där skiljefrågan
avgjorde den inbördes ordnineån.
2:dra pris Ing-Britt Sandbiörk. Falköping. 3:e Ester Anderslon, Kinnarp.
Skiljefrågan var 12 kr 28 öre.
Rätttipsrad:

1

l) Liv Ullman.

x I 2x I 22 | xx
2l Äsping. 3) Tisd.

7 dec. _4;.Fyre stolar. SiTryggve

Lie. 6) Spindel. 7) Hans Andeiiän.
8) Korståg. 9) Blommor. 10) 20 ian.
11t Sven-Bertil Taube. 12) Orm.
Riitt barnrad: 1 2 2 x 2 1 x 2 I x 2 l.
Vinnare Jessica Carlsson.
Mellan matsalen och gymnastikhatlen ligger swimmingpoolen som är drygt 16 meter lång och fyra meter
bred.

För ganska exakt ett år sedan
örsta spadtaget till aktivitetshuset i Kinnarp som uppörts för
medel som AB Kinnarps Kontorsmöbler avsatt i en arbetsmiljöfond.
Nu är aktivitetshuset fårdigt och
kommer att invigas på fredag
togs

var det häromdaoch med aktivitetshuset har
Kinnarps Kontorsmöbler löst frågan med lunchrum för sina anställda. Utmed västra iångsidan har en
stor, ljus matsal iordningssällts och i
anslutning till denna finrts också en
stor köksavdelning.
Men det kanske allra mest intressanta med projektet är gymnastiksalen och swimmingpoolen. Gymnastiksalen sorn är på 800 kvadratSlutbesiktning

gen.

i

meter, d.v.s.

40

gånger

20

meter, ger

de anstälida vid företaget

många

motionsmöjligheter under detmörka

halvåret. Kan man förmoda att
Kinnarps Kontorsmöbler kommer
att mönstra ett starkt korPgäng i
handbollen nu när man erbjuds så
fina träningsmöjligheter?
Mellan matsalen och gYmnastikhallen ligger dels swimmingpoolen
och dels omklädningsrummen,
duschrummen och bastu. Bassängen mäter 16 gånger Srra meter. Ar-

kitekt SAR Britt-Marie Fårnqvist
har ritat, tillsammans med de anställda" aktivitetshuset och det är

bara att konstatera att man lyckatsl
Exteriören på byggnaden är sYnnerligen tilltalande, mycket tack
"vare de röda plåtmarkiserna fram-

för fönstren. Utväirdigt är väggarna

beklädda med vitt tegel och invändigt i matsalen besiår väggbeklådnaden av vacker tråpanel.
Någon läktare i grmnastikhallen

finns inte. Det är inle heller menirigen att det skall ftirläggas några
publikarrangemang tili aktivitetshuset. Inte heller är det meningen
att allmänheten skall få tillgång till
aktivitetshuset. Aktivitetshuset är
uppfört ör medel som företaget av-

satt i sin arbetsmiljöfond och då
skall det också utnyttjas av de aq
ställda vid AB Kinnarps Kontorsmöbler. Slutr:otan för projektet lig-

ger på drygt två miljoner kr och to-

talentreprånör ör byggna$en är
Bygg-Sjögren AB i Borås.
:

i

Exteriören på ,.aktiviietshuset
framför fönstren.

i Kinnarp är tilltalande

mycket tack vare de rödfärgade plåtmarkiserna
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En del av Kinnarpslaget (några hade rest hem då bilden togs), som var
nära att få tävla med på riksplanet.

IoGT-Nio:s nKSoMFATTANDE rhÅcrtÄvlrnc

trDans-ant" hade i lördags kvåIl i Käpplundaskolan i Skövde sin distrikts{inal. Via telenåter cich högtalare deltog rnan
här senare också, tillsammans med övriga distrikt i landet, i
riksfinalen, som leddes.från Stockholm. Distriktsmästare
blev Skövde-laget och i riksffnalen segrade Yästernorrlands distrikt, följt av Dalarnas och Östergötlands.
Käpplundaskolan var i det närmaste fullsatt då kvällen inleddes
med ett 'lueiaframträdande av en
avdelning ur. Skövdes juniorörening och då distriktsordföranden
Sven Andersson från Kinnarp hålsade välkommen. Distriktsfinalen
Ieddes av länsförbundets konsulent
Kjell-Ove Oscarsson och distriktE
sekreterare Alf A ndersson
Många lag var på plats och eftersom flera låg nära varandra var
ovissheten stor i fråga om vilket lag
som skulle gå ut som segrare i di
striktsfinalen och &irmed få deltaga i rikstävlingen. Segrare blev,
som redan nämrlts, Skövde, men
hade Kinnarp bara orkat en poäng
till så hade de legat på samma plats.
Nu fick Skövde 33 poäng och Kinnarp 32. Habo, som ifråga om Falköpings-Tidaholms-kretsen legat
som etta uppnådde 31 poäng och
kom därmed på samma plats som
Arentorp från Varakretsen. Broddetorp, som alltid visat sig styva i
frågesport, i.rppnådde 28 poäng och

följdes närmast av Falköping och
Tidaholm med respektive

27

poäng.

Frågorna var rätt svåra och det
blev inte lättare riär riksfinalen tog
sin början. Skövdelagel, som då
fick taga plats på scenen, hade
dock många kunniga och belästa
personer i sitt lag. Vi kan bara
nämna kamrer Henry Sörman på

Skövde Nyheter, fritidsnämndens
ordförande Sven Westerberg, obh
kontoristerna Gunnar Öhrling och

Sti! Johansson r,amt "Jägarn'l

Den första frågan som kom från
Stockholm var kanske inte så svår.
Man frågade efter en svensk statsminister som fått ett delat Nobels
fredspris. Här kammade Skövde'in
tre poäng direkt genom att svara
Hjalmar Branting. Men det kunde
många ute i landet. Varje fråga var
delad på så sätt att man fick 3 poäng
för första delfrågan, 3 för andra och
ett för tredje delfrågan. I tredje frågan hade pan örtydligat denna
högst betydligt.
Det var en spännarrde tiivling då
hejaramsor kom till uttryck. Medan
man väntade på att Stockholm skulle höra av sig via högtalarna hade
man tävlat om att skriva "heja-ram-

sor", varvid Arentorps blev antagen: Heja, heja Skaraborg, här åir
gliidje, ingen sorg! Kämpa friskt
och elegant, så vi vinner Dans-a.nt!

Heja, heja, heja!
Programmet under tåvlingskvällen utfylldes ftir övrigt med allsång,
servering och tal. Distriktsordföranden uppläste bl.a. en hälsning

från förbundsordöranderi' Rolf
Persson, en maning om fortsatt

kamp ftir nykterhetssaken och en
önskan om en god helg.

G.$rd.
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I(innarps IF
omvalde hera
I

STN STYTEISE
J.
Kinnarps Idrottsförening har un-

der ordförandeskap av Giista Andersson hållit årsmöte. Tack vare
ett gott arbete av valberedningen
kunde mötet genomöras i gott
tempo.

-Det

håir är

Styrelsen omvaldes

örsta gången som

Schmidt når han i går kvåll invigincssoel.ade och tElade till de
Eil-f-åstlig dukade bord inbjudna oöh anstållda och andra hos
Kinnarps Kontorsmöbler. Tennisnratchen mellan Ufre och Falköpincs Peter Kadsson inledde

Suppleanter: Lars Holm och Tord
Torstensson.

Till revisorer valdes Roland Mo-

fredacskvällens iulfest och in'
vignin! av aktiviietshuset. Matclien spelades i den imponerade
handbolls- och tennishallen som
har samma yta som riktiga hallar,
nämligen 40 gAnger 20 m' Vid
lånr- bch kortsidorna hade den
hiii aftonen bord placerats och
visst var det restaurargståmnirg

berg och Bengt Persson med Anders Ek och Gösta Eek som ersätta-

. Lotterichefer: Tord Torstensson
och Gösta Eek.

Biljettförsäljare: Georg Johans-

sori.

Vaktmästare Kinnemo: Utomhus
inomhus

Gun-Britt Westerberg.

cherisom f,ö, vanns av Peter med
6-3, Uffe gratulerade personal
och ledning till dennå utomordentliga anliiggning.
- Jag hoppas ni tar chanaen att
utnyttja den och jag vill på weruk
tennis våsrar också gratulera.
Denna anlåggning år unik och jag
hoppas att vetskapen om att den
finns blir känd ute i landet.

Materialförvaltare: Agne Pers-

son.

Tvättning av fotbollsdräkter: Gun
Andersson.

Fotbollssektionen består av tränaren Sven-Evert Bldcher, A-lag-

sledaren Uno Carlsson samt BJagsledarna Lars Holm och Lars Westerberg.

Marthel Johansson blev

*

ordförande,,

Dessftirinnan hade

Henry
Jarlsson hålsat vålkommen och
gett en bild av anläggningen och

i

nY

ungdomssektionerJ

som vidare består av QjunJagleda-

ren

.

Qarl-Gustgf,

Johansson,

C-iun-lagl. Rölarid' Moberg samt
D-jun-lagledarna Anders Johansson obh Anders Ek. Till tränare för
juniorerna valdes Bengt Georgs-

berättat om vad som stod På kväI.
lens program. Det nu invigda ak'
tivitetshuset år imponerande' Det
måste bli en tummelplats ftir alJa
anstållda. Hår finns rikliga möj-

son. Ledare för flicklaget väljes se-

::

nare.

till rekreation och av-

Bordtennisen som nu övertagits
från Kinnarps BTK fick sin sektion

koppling, Simbassång med måt-

med Ola Jarlsson som ordf. och
Kjeli Karlstedt som sekr. Här ingår
också Jonny Karlstedt, Bengt Georgsson och Gustav Eckerlid'
I[edlemsavgiften fastst'älldes till
10 kr med Göte Andersson som

ten 16gånger fyra, bordtennis- och
styrkeium samt samlingsnrm där

taket utgörs av armatur - en nY.
het i sitt-slag. Det iir väl sörjt ftir

personalen med ljus och luftig
matsal och från den kan man på
sommartid bege sig till en uteplats

uppbördsman.

med sin matbricka.

*

*

ET redogjorde i torsdagens FT
ftir aktivitetshuset, Hår shall dock
sågas att möjligheter för öwiga
inom delkommunetr att utnyttja
anlåeqninqen kommer att finnas'

Förre tenniselitspelaren Uffe Schmidt försöker hår lära Jarl Andersson hur det går till att slå en serve.

De ääsuiilaa får ta med sig en

kompis till huset och denne får då
erlågga en mindre avgift samband med bes,iiket och nyttjandet
av handbollshallen eller bordten-

i

nisrummet. Inom den närmeste
tiden kommer kommitt6n i vilket

ingår representanter föt' personal
och ledaing, att spika tider i huset. Det år möjlict och kanEke

Andersson,

Hans

kring den här uPPvisningsmat'

ligheter

i sin helhet

och består av: Ordf. Gösta Andersson, vice ordf. Karl-Evert Claesson,
sekr. Frank Henningsen vice sekr.
Göte Andersson, kassör Kurt Johansson, bitr. kassör Stig Johansson samt ledamöterna Marthel Johansson och Bengt Georgsson.

jag
spelar på restaurang. Deteå
-ftiireelitspelaren i tennis Uffe

också mycket koligt att det kom'
mer att hnnas tidsluckor då allmänheten får tillträde. Inte minst
tror vi att skolan skulle ha intresse av att nyttja badet På dagtid'
men nvttiandeformerna får s.a's.

kalerria och förresten vsr det så
också i cår kvåll. Efter goda ma'
ten föUde dans till Kuno Linds
o"h s""na"e kom Elon Dahl och
hälsade på och lekte med gåsterna. Vi ciatulerar Kontorsmöbler

småningom.

den fina anlÄggningen. Det måste
vare väl investerede fondPengar.

v,irka-fr-am och

''

få en lösning

Vad vi nu vet är att På måndag
dftermiddag är det full rulle i lo'

-

Jarl Ändersson och övriga

-

till

K.J.

Kinnarps IF:s damklubb frångick
inte traditionen att skänka en gäva
till idrottsföreningen. För en tid sedan överlämnade ordföranden Berit Joelsson 2.000 kr till Kinnarps
IF. Pengarna skall enligt damklubbens önskan användas till ung-

domssektionen. Styrelsen för
K.LF. vill genom FT framföra ett
hjärtligt tack till medlemmarna i
damklubben.

t9

.J'

Hul,koWekaaöd, Irömbo
SUrttolr3lsbo omkotn
- 7 7 -ärig,e Sven Arvidsson från

Slu-

tarp förolyekades vid en kraftig kollision i går mellan en lastbil oeh den
personbil som Arvidsson åkte som
passagerare i. Olyekan inträffade i
.!,Han vårdas nu

på

Bassjukhuset i Fatköping. Hane tillstånd belecknae inte eom allvarIigt. Lastbilschaufören
undkom oekadd.
Sven Arvidsson och
hane gon var på väg från
Dimbo på läneväg 8?l
.qd--folkabo. I korsryflbed länsvän 862

till Ostra Gekom en olastad
tirnm&bil från Floby.
som leder

rum

Chaufftiren har vid förhör med Tidaholmepo-

lisen uppgivit att han
upptäckte pereonbilen
c:a sjuttio meter innan
koreningen dch började
fe{Cq 4å bromsa ned

tt ls -Tb

en korsning mellan länsvägarna B7l
och 862 mellan Dimbo och Folkabo
vid I l.2O-tiden. Sven Arvidssons
sorr'.,eom förde personbilen, undkomi
med revbensfrakturer.
haetigheten. Men när
han skulle göra eista inbromsningen för att
stanna lastbilen innan

myeket kraftig och

koreningen gled det

tunga fordonet på
grund av halt väglag

rakt ut och in ipersonbi-

lens högra eida.

manstötningen

så

gott som hela höger aida
på
Slutarpsbilen
trycktes in. Sven Arridsson ådrog eig svåra shador och var vid framkomsten till Basejukhuset i Falköping redan
död. Förrnodllgen avled
han omedelbart vld
olyckan.

Sam-

blev

tl:,1::l:t:t:i

ri:i*

Kollisionen blev mycket kraftig då den tunga lastbilen rände in i personbilens högersida. Den omkornne Sv,n
Arvidsson satt just där lastbilsfronten träffade personbilen och torde ha avlidit omedelbart

Söndageskolfearer

Lucinf*rt i Lokul Fröltirud,

tary

i Kinnarp.slu-

På söndagen höllsjulfester i både
Kinnarps
innarps missionshus och Slutarps
Shrtarns

missionshus. Tillslutningen var
mycket god pÄ
mycl(et
på båda platserna.
ilarserna.
Barnen medverkade med sång och

uppläsning I Slutarp läste Ro-

se-Marie julevangeliel interfolierat
av trumpet och orgelmusik. Ett
samtal med barnen leddes av Ren6
Jo-hansson, Söndagsskolans ftireståndare Folke Pettersson gav en
aammanfattning av bibelns inne_
.
håll genom att bilda meningar med
begynnelsebokståverna ui ordet
bibel. Festen i Slutarp leddes av
Roland Johansson.

I Kinnarps Missionhus var det
Anders
:ders Sigfridsson som höll i trå_
darna,Sarr*alet med barnen ledäås
dir av en elev frånmissionsskolan i
Kortebo. Ett rikt program gavs ge_
nom sång och uppläsning. Festen
avslutades av Per Fritson, Sand_
hem., Barnen fick också juliidning-

{i:

ar ocn gottpäsar.

Kinnarp

rq+6

Tips' oeh Bingopromenad
sönd. d. 5 dec. kl. 13.00 - 15.00.
Obs. tiden!

Start från Kinnemo.
Välkomna!
Ki{s damklubb

,:lll:

ii:

'r Ld fl li: l
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Lucian Annika Göransson med sin uppvaktning Ann-Gret Gustavsson, Anneli Ek, .\nn-Katrin över.
gård, Britt &iransson, Kerstin Kjell6n, Anneli
^åndersson, Katharina Hjortsäter, Barbro Lennartsson,
Annika Åkerblom, Eva Åkerblom, Maria Hagnerud. Kent Anrtc.cqon onl, a-r^-- A--r-,--.. -
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Clinxtar från Frökind
->16. "
Åz:

Go morronl

. \u har vi avverkat alla lucior
och alla julauktioner. Nu är det
snart jul på riktigt. När det här
skrivs lyser snön vit från taken,

men ännu är heia Fnökind vaken. Men innan jag hittar punk-

ten på skrivmaskinen har säkerligen snön försvunnit och hela
Frökind sover. ?0-talets vintrar
har hitiills varit mycket nyckfulla.

Ena stunden 18 grader kallt,'
:1,1

iii"

u;nririop.

jy

x,

nästa stund droppar det från

"öfsera"-Om det nu inte kommer
som stannar över jul vill jag
ruusrrera de här glimtarna med
en bild från Hilding Våring. Den
ar tagen 1920 och kunde då
skickas till vänner och bekanta.
Längst upp i hörnet står det ,'w
över Kinnarp" Med den har wn
över samhället vill vi önska aIä i
s,nö

Kinnarp en riktigt trevlig julnerg.

i\-st'

Carlquist till Kinnq,rp
Men cin cir inget hlart!
Våstgöta-Bladet meddelår i sitt torsdagsnummer att IFK Ttdaholms
rutlnerade mittfältsman Bonny Carlqvlst skall låmna klubben för spel i
Klnnarpa If'nåsta Åt. tsenny var som hekant trånare för Kinnarp 197t1
lnnan han återgick till IFK Tidaholm. Nu vill han tydligen inte satsa på
vidsre spel i div. III, utan varvar ner i div. V.
Nu är den hår övergAngen emellertld inte alla långt framskriden.
Gösta Andersson i Kfurnarps IF kommenterar:
-Det är mårkligt att det hAr redan nått ut till pressen. Några nårmare kontakter har inte tagits mellan klubbarne, det sker först i nåsta
veclca. Benny har lnte heller skrivit pÅ övergångspapperen ånnu, Gösta avslutar dock med att såga att det hela såkert går i lås,
d.v,s. ått Benny Carlqvist spelar för klubben 10??.

-BART:v BJOD

Suen Andersson aatachad

FRÖK/NDS

,ft-n, 30 år inom kyrltan

gen vara med om en högtidsstund i

PÅ LT]CIATABLÅ

Frökinds äldre lick på Luciada-

lokat Frökind där daghemmet FYr'
klöverns småttingar bjöd på Lucia'
tablå. Även daghemmets Personal
deltoc och de äldre, vilka mött uPP i
rikligt antal, fick se de mest förtjusande små lucior, tomtar och tärnor
i aktion.

Samtlica barn På daghemmet,

c:a ett 3ötal. i åldiarna r;5 till 7 år

tåqade fram

till Podiet i

sällskaP

möd personalen, även den utklädd.
med qranna tomteluvor. Några läste en-liten vers och sedan sjölg allesamman. Barnerr hade också valt
ett eget.sångprogram och det var
inte ått ta miste på de äldres uPP'

skattning. Det är nu andra året i
fttlid sori de åldre inbjuds till daghe-mmets Luciatablå. Meningen är
att det ska bli en fadition, meddelar personälen.'

Pa bilden tågar barnen in till-

sammarur med fersonalen

underhålla från

podiet.

för att
I

Sven Andersson t.ri. avtackades av kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud
för 30-årigt aktivt arbete i kyrkans tjänst,

Söndagerkolfceter i Klnnarp.Slu-

Ordföranden i Kinneveds fdrsamlingsdelegerade, Sven Andersson, avtackades på tisdags
kvällen efter ett 30-tal aktiva år
inom såvål pastoratskyrkorådet

På söndagen höllsjulfester i både
Kinnarps missionghus och Slutarps
missionshus. Tillslutningen var
mycket god på båda platserna.
Barnen medverkade med sång och

som

församlingsdelegerade.

Sven Andersson tackades i
samband med ordinarie sam-

mantråde qv

kyrkoherde

Sven-Erik Hagnerud som på.
minde om det plikttrogna och
krävande arbete som han ned-

lagt inom pastoratet, Som ett

bevis på uppskattning och tacksamhet fick han motta en vacker gåva, ett tennfat med en lq'isten symbol ingraverad, samt

blommor. Sven Andersson
tackade också sjålv ör de gångna årens inspirerande samarbe-

te och gemenskap med förtroendemän och kamrater inom
kyrkans verksamhet.

Blommor

överlämnades

också till avgående ledamöterna

i

Kinneveds kyrkofullmåktige,

Göran Andersson, Kinnarp,och
Alex Johansson, Halsäng,
Vid det föregående sammånhådet med fullnåktige blev
fullmåktiges presidium i sin hel.
het omvalt för kommande treårsperiod med Carl.Arne
Adamsson som ordförande och
Sven Andersgon som v, ordfö.

rande, Sekreterare

år

Sven.Erik llagnerud och ledamot Göran Andersson.

Omval blev det också ftir

samtl lga l3 församlingsdelegerade i Kinneved, Tillsgmmåns

med Börstigs, Brismenes och
Vårkumlas församlingsdelegerade hålles sammanträde den 29
december då ny ordförande ef-

ter Sven Andersson vå[ies.

Sammankallande är Carl-Arne

ter!

upplåsning

I

Slutarp ltiste

Ro-

se-Marie julevangeliet interfolierat
av trumpet och orgelmusik, Ett

I
|
I
I
I
I
I
I

|
I
I

samtal med barnen leddes av Renå |
Johansson. S<indagsskolans ftire-l

gtåndare Folke Pettersson gav en
cammanfattning av bibelns innehåll genom att bilda meningar med

I

|
I

begrnnelsebokstäverna ur ordetl
bibel. Festen i Slutarp leddes avl
Roland

I

Johansson.

I

Kinnarps Missionhus var det I

Anders Sigftidsson som höll

i

trå-

|

ffi";,i'

darna.Samtalet med barneri leddes I
där av en elev från missionsskolan i I
Kortebo. Ett rikt program gavs ge-l
nom sång och uppläsning. Festenl
avslutades av Per Fritson, Sand-l
hem. Barnen fick också jultidning-l
ar och

gottpåsar.

I

ili;ri

Luciamorgon

i Kinnarps skola

följde tradtionen. Kiass 6 svarade för lueiatablå och
ett Julspex som- vann ähörarnas gillande. Inte visste vi att Grape-n var en så duktig aktör. Han ledde sin
"trupp" på ett förtjänstfullt sätt. dymnastiksalen l,ar fSrllcl av föräldrar och anhöriga, oär.,
samlades till
lussekaffe.
"..,r.*
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Vattenlednittg brast
Johhig dug i Kinnärp)

hade i fredagskväll stor jufesifor sina ansällda med respektive på Rantens
BF-PfodUktiOn
Hotell. Det var ett örnämlist iulbord som avniöts, varvat med allsång, tipsävlan och framträdande av Kurt
oeh Roland. För underhålliidgsmusik och deir dansanta delen svarade Sixten och Marianne. På bilden ses
Viola och Karl-Erik Lundin föriöka pricka in så många rått som möjligt i tipstiivlan tillsammans med Karin och
Mats Andersson, alla från Slutarp.
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Slutarp salnl delar av Kin'

narp hade prlrtrlem rned våtten'
i ftirsör.iningen rrnder söndagen.
9:lidem på söndagsförnrirl,l Vi(!
upptäehles lednings'
il dasen på-riks"ägen
slråx int;ll
l' brättel skola' Det var
en s€x'
Kinnarps
lr turns ledning errm hade gått av.

II Det biev en jobbig tlag för
lr
mannarnå från gatnkontorei i

lr Falköping, Tjåle. kYla och

dirnrna ver natut'ligtYis inte

<le

Vitl 2tr-tiden var brottet la'
sal. men så länge behövde inte
äe tråda samhällena undvarn

vatten. En reserrryatt€rxtåht Yari
gång ot'h försörjde merparteli
av hushållena, så nar som På
l2-'13 stYcken i KinnarP'
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allra ttästa arbetsförhållande
na.
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TALKUPTN6S STADSTöRS.
FRI66EREKER

jobbig t
Sven Johansson från Gatukontoret var en av dem som hade en
Kinnarp fick sitt vatten' Här är han I
tlil sa si'*å"p
;ö;;;ää;;
I!
"ch
strax ådo att slå "muffen" om brottet'
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1975

Fotbollssiffror

Clirntar från Fröhind,

t,t?L_!:r_{E

från Slutarps
A-lugets serieseger
d,et

Go morgon!

' Jag ringde till jobbet på tis'clagsffiörgorien
öEFmeddeläde att

:iag var mer insnöad än vanligt.
Jag var inte ensam om aft vara

insnöad -F l-kontoret gick ftir
halv maskin och våra pigea flickor

allra uiktisaste

Slutarps iF a"

-l I.'
* ai""f"-?l-

tillurka'

Det är kontentan

som svarar Go morgori

hår med snön.

O

Det blev en konstig morgon. En

t+O-l;Dan-Olasand6n0+1-1.

orolig morgon. Jag mådde inte
bra. Jag kände mej totålt insnö-

"'i:ä:|"il spelat t0 seriematGroland:i:i"^i "#;";#äåDM_matcheroch
;;'t"ä;t"s:;atcher, vilket ger
verna före sig i den slutliS
en matchsiit av 18 matcher. fvå
len man andra platsen åXffi:
sperare har varit med i samtliga
*J i"--p.aär-;;;-,-;.-d;
riespel, som skett

i östra S_harå-

po-rgs reservserig. _Visserligen

ad.-Virade in mej i en filt och äg-

.

nade mej istållei åt Trazan

fick man släppa

;#
"*3;;ä"ääTåä
rftäeiffi;äää'Co"t

f;H$

fU'a
fi;l-:;:ffåTr:

de deltatande L;;;;
svaret å sin sida
-- kanske
fOr gå"e.Ost.

Antal spelade marcher:

uve rlarlen 10+&18; Mikael
10+&18; Per Brandt
9|<:gl1r1r9

n:

Hff"ilT-!;iåh:åå!.:H:i.flg- il'

sett på vykort.

;*

r'handlarNi har redan örstått att det
om snön - den mesia
på
som hilit över bygden
många
år. Någon gång på efternatten

TåF_.
cnans.

f.a*"

"*[. "ll_,T:1 tfiffiå=#i]l;
" il'il"-'
"'qil,t,.tig.r,,

har varit L

ungh och.han har haft .oi9llT
förtroende, r,ilkut b"t dui"t3rlt"

Niklas Eckerlid

Äke Brandt 10 måL Håkan Andersson g; Ingepqr Gustavsson 7;

Martin Lindräth,7; Gunnar Sjel-

åil;;*"'ilä";.:' ff å31
nyps publicerad-e sammansätt- iil,:!#*i'.i}å*'tt,hfi:

i;;t

*i?iä^"äl;niorerna
la8et iiä*"".rä'Så""r.
har också
teries.perat detta år
3X*ilfi"Jåliflligltt=
' nagra o-:""iiäå"iJ
mån inte .lyckats så väl i sin sederby-betonade
--ÄfUJ---- matcher.
liegrupq där sFutplicerilgen blev
fyä"pelate trar deltagit i sam,- femte plats med ftll.landÄ tabellliga seriematcher nämligen Kiell l?o:^
Känktedt. Tony skosluid, Roå;; 10.,.? ,0 8 lr- 0 4
Andersson och Betrrt Anåerslon , J.ip"f.tnsp3tcher har man-spe11, av vilka de två 6rst nämnda lat till ett antal av 5 st med ftiljan'
även spelat i samtliga bänings- 9e:esYltaj:.^
matchå och därmed-årets maTc- 5 .3 l. | 12-4
Antalet använda.sp-elare i dessa
trlista som har ftiljande ti.u".rå",
Kjell Karlstedt 18+fG28; Tonv matcher.uppgår till 17 st.
sJ<vtte-ligan: Magnus E!na.1 7
Skoglund 18+10-28; Roger Ariders-son L8+,-27;'Ulf "Karl6n mål S'.'lonsson3,-RonnyKarl6n,
17 +10-27; tngd fåkson l7i ,-26; ' Stefan Ungh oc!-Mlgn re JohansBengt Ändärsson II n+i-ZSi son ?' Jan-Ov-e Kjellan*rr 1,, RoOanlgb Sand6n 16+9-25; Håkan 9.:P,9t91s,6." I, A.1dep Bergkvist
Lindström 1'
Karlstedt -1ei?-ås;L5+,-24; To-iiv
n"- r' Knattelaget
,Tgbert
---öii.i"tu"
trar spelat fura
b;ds;;
och. deras resultatlista
Stenkvist tzi;-zt; S;efan Ek;;;
lgtcfer
10+7-17;Jan Andersson 14+ä-16; serut.somlo{er:
Slutarp _.Trädet l_1
Ilåkan Andersson g+a_iot Leii
Svensson ?+ -lO: Benei AnYrt"rp - Grolanda Sde"sson i o+ -rol-i'ttrÅäE-n"-tt" pgrgunda - slutarp l-2- r3orgunda 6-0
2+7-9; Kenneth Andersion *Yl""p
Dettagerailj.andetabellrad:
6+1-zi Martin Lindroth 4;tt'
Ove Karlån 4* -7: Henrik Lindj
^. | 2. I l2-5
skytteligan:
S' Jonsson 5, Söroth 1+$6; Åt" å.""ai s+63;
-'
ren Ungh 4' Magnus Johansson 2,
Bengt Heråansson 0+1-i.
sa-m-a"6Attip.l"tu'h.r arr- Ronny Karl6n 1'
Geson
vänts i A-foråationån detta år.
Slu-tarps IF:s tråningsmatcher
Överlägset bästa målskytt blev
införvårensseriestartär'nuklara
Roger Ai'rdersson med iin. $
och programmet ser ut som följer:
fullträffar varav 25 st i serien.
Skytteligan
- AJaget 2612 Yytofta h;,5/3.Vedum -h; 12/3 Värsås h; 11il3
RogerAndersson25+&33;Håkan - Karlstedt l3+Llg:tonv Brandstorp h; 26/ Nittorp h; 2/4
Skoglund 8+I-9; Leif Svenssoä I-undsbrunn !t;- 11/4 Friscopoj3+d3; Tommy Erlandsson 2+G2; - karna;16/ Ardala b.
B-laget 20/ Ardala h; 2Tl
Jan Andersson l+l_2: Kiell Karl_
ningen av serien framsår att

stedt

l+Gl: Kenneth Aädersson

Brandstorp h;

9/

Borgunda h.

ga.

*

Klivande genom drivorna kom
flera som jobbar i stan, men bor
härute. De kom ftir att kolla läget
på riksvägen. John Karl6n erinrade sig 1942.

-Vi har inte haft ett

sånt

hiir

väder sen dess. 1969 - i början av
januari - yrade det rejält, men då
var det inte så hår mycket snö.
John år inte ensam om att ha sagt
just 1942 som en parallell tilt 19?d.

*

Småningom lyfte molntaket

över Slutarp. och Kinnarp. Snön
Iiill inte längre. Men blåsien söe
tag i allt som var utanftir husetl
.Vid middagstiden ko.m granne
Claesson och jag överens om att
ta chan_sen. -Vi åker mot Luttra
- ser det besvärligt ut så vänder'
vt.

Vår vän vägmaskinisten hade

fått öppning-och genom

snö-

landskapet Luttra nådde vi småningom den stora staden. Den var

halv
åtta-tiden av. att mor i huset hov
upp sin ståmma från örsta våning: Vi än insnöade.
I Jag kollade från såikra källor att
vi verkligen var utan kontakt med
;den värld som liqger utanftir hu'set. Polisen sa att det är ingen

Jag kom hem också. Nu är det
uppskottat och kvicksilvret pekar
mot minus 15 grader, D6t blir en

7+ö-t2; iroreit

iqålr:Å#äilssoon 2f o.2; Jan

- dom hiir vågorna som gick
trädgården var också meterhö-.

lade

i

vaknade jag, kände mej underlig
till mods. Hörde hur vinden piskade och tog tåg i husets vinklar
och vrår, Jag kände att något var

l"åd;;;*::1":;
$i'ri
a;
18-20 år, Nåstkommand"^:p:ril iå1å1".,ä"åi ?j;.r#,"få--ri

kommer man att
reservlag och här får säkerligen
.u de yngre spelarna sin

oc-h

Apansson i TV. Mor i huset var
oc-kså orolig. Ifon ville iväg tiII siti
,j9bb, vandrade som en osalig an,de med en kafiekopp i händerna
'Fån rum till kök. - Alla barnen var dock slada. Så
här mycket snö hade dJinte ens

**:"Xl"l,tSt**1"::

"]iäTfliu,'iilll;
.,il:,å*"nå:#1 lil#:1,
if:'"il,ff
Lindrothl0+&16;
Gunnar $ieu.6n
;å ffi;;"åäiä-# Dil'å'äJää
r*
\.rt
åii5ål'*.åål B:;.",ä"å??1ä
riespel. Ätervästen
ärgod.med er
".-;;::*;"1*;l{äåil#'Älä"årror,
*'Effiä T+&15; Mag_

på.r."

sitr håll och funderade".-[t
över det

jag meterhöga vågor närjag seg-

,
;

på gång. Vaknade vid.

iil6 att du 6rsöker ta dej in till

stan. Plogbilarna sitter fast i Luttrra och det drtijer innan det blivit
ordentlig öppning.
'

r*
j Men livet i Frökind stod inte
helt still. Grannarna biiriade
ihelt
biiriadc röra
rÄra

på sig. Ingvar och Lasse-plockade
Lasse plockade
Rl:rq_llry*
fram sina stora"ch
tram
spadar och som en

1snögubbe vandrade också Elliström omkring i sin trädgård. Det
jag g-enom
qenom snöwan.
jag_
sågjas
såg
snöyran. Jag
Jas såg
såo
,såg
d<så folk som
som skidade
sockså
skidade titl
tilfsinä
sinÄ

var ingen riskp-"}!.
*tyaeqn
rvåg att
åka skidor på-den
håir

lmorgonen - det fanns ingen haffh.
i -IIär kan vi inte sitta.långre,sa

mor frampå ftirmiddagen. iog
tram stora snöspaden. Far fick
ftilia efter. Med- en ändå större
sp!{e-, Mor som är duktig med
gräsklippare, visade sej också

'vara en hejare på att skotta snö.
Drivorna var hOga. t somras såg

också insnöad. Alla gator v a r

gågator.

*
vargavinter och det kan bli än
mer bekymmersamt eftersom vä-

derleksrapportörerna lovar mer
snö. Och mer blåst. Redan i dag.

Huvaligen!

I alla fall kanjag notera att vi iår
är några fler i Kinneved som kan
skotta snö och hjälpas åt om det
blir besvärligt. Vi har ökat med 4.
I Luttra, dår bek5mren med snön
egentligen börjar, finns sex personer fler än i fiol, medan -där-

emot Vårkumla, Börstig

Brismene har minskat.

och

*

Med de här insnöade qlimtarna
från Frökind önskar jag alla och
envar ett GOTT NYTT 197? - inte minst till mina vänner i vägverket. I dessa snöovädrens dägar
har jag inte hjärta att begära1tt
v_åra gångbanor skall plogås upp.
Vi får vara nöjda om-vi Eommer
ut hur huset och kan inhandla det
som hör till livets nödtorft. Det
blir nos en iobbiq börian nå -?2.
I vilket fall som helst. Ha det så
,bra. Med och utan snöskyffel.
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Hår etl gamrnalt skolkort
ear Kinnevedo snart ?O år
sammalt. Det_år -klasserna I
9*tt 2 i gamla Rossbackens ekoposerar för fotografen,
l"
året är l-908.
och"oLängsr till vänster på fotot ses
lärarinnan Elsa Kjell6n, gift:
Karlsson, och bredvid hentre
u""a.'"' John l(iell6n och svs'

båk

n'

-"1

G

I

.il

låu
tern Karin, Fru Elsa Karlsson Kjell6n.

(okänd), Lavina Karlstedr,

Nih !
I
Fjärde raden: Sigrid Anders- |
Falköping och fyller instun- son, flennihg Gustavsson, Tage
Sigr." Alv6n, EIin parad, I
""n,
dald_e 6januari 93 år.
Ändersson, Sven Karl6no ValIda Briik, ? (okänd), Elsa Jöns. I
Och så till eleverna' I raden frid Johansson, Gusrav Anders- son, Greta Ka"l""on.'
t
långet bak (den som trörjar son, (Jeorg Giiransson.
Fotot har vi fåtr låna av Lin- i
'
med grabben nr två från värre- Rad nr tre: flerbert Andersnås Johanoeon. Kinnsr'. vars I
ter) ser vi: Ragnar Sandahlo An
s.n, Marrin Åndersson, Hilma blivande make valfrid joh"rr"- I
sonfinnsmedielevekaran. I
Gustavsson,..viola Karfuren, ?
är känd och vålkänd för många
i stad och bygd, finns alltjåmt i

il
ffirf."i?#.i*"*:f;"tm
r
r
E
r
n
il
n
F F - rr r r r r r ! r,!
|f - -

Rad nr två bakifrånr Sigurd
Ander.sson, Thorsten h{.*-

Lind.
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