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Årsfest hos j uktskyttur

Fyra framgångsrika skyttar: Fr.v.
Hermansson och Sven Kjellman,
Eriksberg. 

,t.

Vi tillverkar billigt

STÄNGSELNÄT

Åke Johansson, Sinnarp, G<iran

Sätuna samt Jan-Äke Bengts'son,

z*fu4).
Falbygdens Sportskyttar har hål-

lit årsfest med prisutdelning för
1976 års tåvlingar och dans i Lokal
Frökind. 125 st deltog i festligheter-
na. Som prisutdelare fungerade
Ahrle Johansson och Bertil Helan-
'der. En l1'ckad och väl genomförd
lagtävlan i Jakistig, Skeet och Älg-
skytte har genomförts.

Resuitat Jaktstig: L) Kinnarps
SSK,,3.937 p.; 2) Tidaholms SSK,
3.9f1; 3) Sätuna SSK, Skara SSK,
3.751. Individuellt sesi:ade Göran
Hermansson, Såtuna töie. Sixten
Lundgren, Tidaholrn och Åke Jo-
hansson, Kinnarp.

Skeet: 1) Eriksbergs SSK, 21 p.,
1.780 tr.; 2) Sätuna, 20 p., 1.865 tr.;
3) Floby Jvf, 14 p., 1.794 tr. Indivi-
duellt: I ) Jan Ake Bengtsson,
Itrriksberg, 263; 2) Leif Johansson,
Floby, 259; 3) Sven Kjellman, Sätu-
nar.257.

Algskytre: lt Kinneveds JVF. lag
l, 210; 2) Kinneveds JVF, lag 2, 2O5;
3) Tidaholrns SSK, lae 2, 198. Indi-
vidubllt: 1) Äke Johansson, Kin-
neved, i[8; 2) Göte Lindgren, Kin-
neveds JVF, 47; 3) Egon Persson,
Tidaholrris SSK, 16.

I jaktstigen deltog 23 lag om var-
dera fem skj'ttar, i skeetserien siu
lag med sju skyttar i varjc och i älg-
skytte tolv 1ag med fem skyttar.

Slutarp
Missionsauktion äger rum tis-
dagen den 29 mars 1977 klock-
an 18.00 i Slutarps missionsl'rus.
Kort andaktstund av kyrko-
hå.rde Hagnerud. Försäljning
av handarbeten och paket. Lot-
terier och k affeservering.
Paket emottages taeksamt till
ett värde av minst 4 kr.
Alla hjärtligt välkomnal
Slutarps kyrkliga syförenin9.

I(inneued,s -
| -- L'lh

s lt\rttarn a 4.

för hLrndgårdar. trädgårdar.
djLrrhägnader o liknande i plas-
tad eller galvad tråd.
HALISÄNGS STÄNGSEL
tel. 0515i160 59.

Centertrdff i Lofigl Frökind,
Kinneveds CKF-are stod i lör-

dags kväll för värdskapet på en fa-
miljefest i lokal Frökind dit alla in-
tresserade hade inbjudits. Erland
Högemark inledde programmet
med en redogörelse för landstingets
arbete främs1 siukhusfråeorna äch
åldringsvården. De nårvarande
fick stålla frågor och man var in-
tresserad av bassjukhusets framtid,
men hr Högemark kunde ju inte
här ge några definitiva svar.

Efter kaffepaus blev det under-
hållning av familjen Nolegård, Hjo
som spelade och sjö.ng på ett mju^kt
ocn rlnt saft, som glct< hem hos ta-
miljepubliken. Efter detta program
var det Rune Göransson, Vartofta,
som blev frågvis och prövade kun-
skaperna på fura olika lag; ett från
vardera Kinneved, Vårkumla,
Börstig och Asarp. Det blev hem-
malaget Leif Lennartsson, Karin
Hjortiäter och Karl-Erik Änders- tngemar Nolegård med trun Inger och barnen Annika och Thoma.
,ör, so- hemförJe f.il;5poff;:: viåde sig kunäa hantera dragsfel, !ita"" *n nti3ipa 
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gern för Börstig, Vårliumla och angenämt sätt och sjöng åven på begåran de inslag publiken önskade,
Asarp.

Kinneved5 Skytteförening har
haft årsmöte på pensionatet i Kin-
narp under iedni;rg av ordl'K-G Ahl
och sekr. Claes Akesson. Det blev
inga ändringar i styrelsens utseen-
de vilken består av ordförande
Karl-Gustaf Ahl, sekr,. Claes Åkes-
son, kassör Hans Centerstig, vice
ordf. Gunde Johansson och vice
sekr. Dan Simonsson. Suppl,:
Stig-Olof Berglund och Ulf Säs
by. Revisorer: Harry Johansson
och Elon Larsson, suppl. Gunnar
Claesson och Harrv Göransson.

På mötet beslöts att föreninsen
skall introducera skjutning med
korthållsgevär på'föreningens
skjutbana för'att på detta sätt för-
söka stimuiera skytteintresset hos
traktens ungdom Medlemsavgiften
beslöts vara oförändrad trO:- för
juniorer och 15:* för seniorer.

Medlemsantalet var för året 113
därav var 64 berättigade för s-atligt
anslag. Medlemmarna var ubpdö-
lade i följande klasser: 14-16 år 12
si, B1 7 st, 82 24 st, 83 5 st, 84 4 st,
85 2 st, B vet 10 st och luftgevärs-
skyttar 49 st. Antal till RF o;h Fri-
tidsnämnden redovisade samman-
komster med ungdomar mellan
12-25 är t,ar 122 och med unsdo-
mar under 12 år 58.

Under tränings- och täv-
Iingsskjutning med gevär har los-
sats 16500 skott och. med knist 1450
skort. Föreningen bildadå under
året en ungdomssektion, som i hu-
vuclsak skall planera och genomfö-
ra fiireningens luftgevärsskvtte.

Styreiseledarnöter i ungdomssek-
tionen blev följande: Dan Simons-
son, Svante Wilgotson, Margaretha
Brodd, Benny Brodd och Gunilla
Westerberg. Föreningers jubile-
umsfältskjutning genomfördes sön-
dagen den 28 mars, där 212 skyttar
kämpade med den hårda vinden
som gjorde tävlingen ganska svår.
T'rll tävlingen skänktes ett stort an-
tal hederspriser från såväl företag
som enskilda personer, vilket för-
eningen var mycket tacksam för.

På skjutbanan genomfördes en
jubilerrmsåvling för föreningens
medlemmar där K-G Ahl segrade i
seniorklassen och Tommy Berg-
lund i juniorklassen.

Lag&ivlingarna'mellan Vartofta,
Karleby och Kinneveds skytteföre-
ningar genomfördes på Vartoftas
nya skjutbana med seger för Var-
tofta och med Kinneved på andra
plais i såväl senior- som juniorklas-
sen.

Vidare_ kan nämnas att Tommy

Slutarps Mlreionshus
I kväll hålles UV-invigninq och

s(iårnfell i Missionshuset, Slutarp.
Det blir medverkan av Kårens lä-
dare och kaplan. I högtiden uppbä-
res offer föf Unga Vilji=ors verkdam-

Berglund i kretsmästerskapet för
iuniorer blev 8:a i klass 14-16 år
och gjorde i finalen en strålande
skjutning och slutadö som 3:a.

Lennart.Blom gjorde senare på
hösten en fin insats i kretsmäster-
skapet med luftgevär för junicrer
och segrade i sin klass, men hade
inte råtta turen i finalen och slutade
också han som 3:a. Dan Simonsson
lyckades inte heller den här gången
att segra i skol-DM men kom på en
hedervärd andra plats.

På föreningens jubileumsfest som
genomfördes med prisutdelning
sup6 och dans och blev enligt delta-
garna en mycket trevlig tillställ-
ning, tilldelades K-G Ahl och Claes
Äkesson Skaraborgs Skytteför-
bunds örtjånstmedalj i stora silver
av förbundets ungdomsledare trIans
Jensen.

Två skyttar har under året skjutit
sig godkånda for banskytteklass 5
och tqå skyttar för fältskytteklass 5.

oopu arsmote



DANS
En gammal
en modern,
till två
0rkestrar!

SONDAGEN 2713 KL. 18.30
-för gammal och ung i Lokal Frökind-

Tala;rger från ett flertal platser tävlar och underhåller.
Var med och rösta fram segraren.

Medtag kaffe! (Knytkalas)

rocT-fvTo
KRETSEN

Ett bra tips för
träning av gammal-
dans.

oo(}aooaaeaoaotaaataaattaaaaa
o
o(}
to
aoa
o
ao
O
ao
atto
aa
aoo
o
o
o
Otoa
o
o
a()
a
o
o

o
a
.O

c
aa
o

AB Bil & Motor
Slutarp. Tel. 333 30FRöT{TND

Slutårps samhållsförenin g
har årsstämma i Lokal Frökind i
morson kväll. Vid stämma kommer
driftsingcniör Per-Uno Haldorsson
från gatrikontoret att inforrnera om
det kommunala vattnets kvalit6 och
det blir också tillfrlle att ställa frå-gor' elyv'
!ii r r tar.ps sain li ällsftirening
har årsstärnma i Lokal I'rökit-rd r:å
onsdag kr'äil. Driftsingenjör
Per-Uno Haldorsson från kommu-
nens gatukontor kommer att infor-
mefa om det kommunala vattnets
kvalit6. Vidare kommer det plane-
rade frilutsbadei att diskuteras,

Kinnarps IF:s promenad
i söndags såg som vinnare Barbro
Hofbauer med 11 rätt.*10 rätt hade
Lrrt.z Hoft'nuer och I rätt Ange Pers-
son.

\ri-.^..-^ _r. L^-...-:-^.^ hlcr. Eli-
sabeth Claessr,n. Skil.efragan: rä1t
svar 512 sl.ik. '

Frågorna:
1) Frimärken (1t;2) 1947 (2) 3) Hag-

Kinnarp-Tibro 4-4
Kinnarp fortsätter att göra många mål

- och att släppa in många också. Den
här gången blev det fura åt varde'a
hållet vid matchen mot Tibro i Kinnun.

Kimarp tog i början av matchen leå-
ningen med 2-0 genom ?homas Carls-
son och Thomas Westerberg. Tibro gick
så upp till 2-.2 innan Benny Carlqvist
faststållde pausresultatet till 3-2. Andra
halvlekens Kinnmpsmål gjordes av
Thomas Westerberg.

K!F:s lagledare IJnc Carlswn trrrsrr
ati innerhacken Corrrv Qwisth v*r den
fiir d;rgen båste i lagei, Bra var ccksh
Eenny Carlqvist oclr "lho;las We-qter-
berg. L4{7-+}.

ge Geigert (x) 4) 35 g(Zl, 5) Gardenia
(2); 6) Missisippi {1); 7) 1963 t1); 8)
Marocko {xr:9r 64 proc, t1t; l0t
Hans Chrisrian Andärsen r2); ll)
Gotland (x)r 12) Medelpad (t)

Barnfrågor:
1) Gränna (2):2\ 120 minuter (x); 3)
biand annat {x); 4) Silvia r1); 5) Tin
Tin r2r: iJ, Säl ,l;; ir \,/3pgsn 1x1; gr
Tuipan rx,: 9r Pellelant (l): 10) 24 -
tum (21; 11) Blåsippa (2); 12) Mataf-
fiår ( 1).

r ätt godkänna slutredovisningen
för tillbyggnaden av vattenrenings-
verket i Kinnarp-Slutarp. Ett till-
läggsa!4ag på S O!9.!:.." beviljades.

Beg. bra bilar
Renauft 17 TL -72
blå 3.000 mil
Renault 16 TL -73
blå, 3.800 mil
Renault 16 TL -75
grön 3,100 mil
Renault 16 TL -72
vit, 7.500 mil
Renault'!2 Combi -76
gul, 1.200 mil
Renault 12 TS -76
gul, 1.100 mil
Renauft 12TS -74
brun, 5.100 mii
Rönautt 5 TL -74
orange, 3.400 mil
Renault 4 -75
gul, 2.000 mil
Renault 4 -73
röd, 6.500 rnil

Opel Rekord -74
vit, 9.000 mil

Opel Rekord -69
b]å, 13.000 mil

Opel Kadett -68
vit, 10.000 mil

Yolvo 142 -74
röd, 4.000 mil
Volvo 142 -69
vit, 14.000 mil
vw 1302 -71

grön, 7.000 mil
vw 1200 -63
blå, 10.000 mil
Peugeot 104 -75
blå, 2.900 mil
Peugeot 204 Combi .72

grön 7.500 mil
Förd Escort -70

beige, 7.900 rhil

Planera för UAR I $OMMAR
SEMESTER

Hos oss finner Du de rätta artiklarna för

*SPORT-FRITID-MOTION

Sär'åi^" H EM- o. F*,r'orLAcER
öppettider: månd-fred. 9- 18

Lördagar 9- 13

RTNAUIIO

ru MER BU UTT{}M B[AN,
AB BIL & MOTOR

SLUTARP Telefon 0515/333 30

ar.rkt. återförsäljare för Renault

världens största tillv, av lramhj.drivna bilar

IITSTS IIH.TTT KöR I}U TI'I RTI{AULT
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Kinnarps skola skall byggas
ut med tre klassruni plus några
andra utrymmen. Detta föreslås
nu av kommunstyre[sens arliets-
utskotl och kostnaden uppgår
till l.l65.0OO kr, Kommunen
får bara 96.000 kr'i statsbidrae
för detta skolprojekt.

I(innarp k
4- l-vann
Kinnarp hade inga större besvar

med Aspered i går kväll, då lagen
träningsspelade i Kinnarp.. Hem-
masegern kunde skrivas tiil 4- i
{2-0) och det var siffror som helt
motsvarade händelserna ute oå
planen.

Tomas Westerberg gjorde både
1-0 och 2-0 i första halvlek i.nnan
Benny Cgrlqvist tog vid målgöran-
det. Han gorde 3-0 och 4-l efter
paus. Lars-Erik Isaksson sköt in
gästernas tröstmå1.

Hela laget gjorde bra ifrån sig,
men extra plus till mv Afne Ekbom
och Conny Qvist.

S amhällsfö reningen b ehandlade
flera vikti ga Slutarpsfrågor z/q*-

Slutarps Samhällsförening höll i onsdags sin ordinarie årestämrna, som denna gång var förlagd till
Lokal Frökind och var välbesökt. På dagordningen stod llera frågor eom berörde kommunens ag€rån-
de på flera områden och styreleen gavs i uppdrag att tillskriva de komrnunala myndigheterna för
åtgärdande av vissa saker.

Kinnarp ser ut ått gå mot en bra
säsong även i år, även om skadelis-
tan just nu är lång. Tony.Persson
har en utgiutning i låret, Berne
Svensson en spricka ftån och dess-
utom är Gösta Ek och "Blecka"
Georgsson inte helt kuranta. Ingen
av skadorna är dock allvarlig.

Domare i gårdagsmatchen var
Pelter Gustavsson. Falköping. som
svarade för en bra insats.

Hyra \rrlIa? ^#.

ytt projekt
hos stiftelse

Stiftelsen Frökinds -Åsarpsbo-
säder får enligt kommunstyrel-
sens arbetsutskott på hand mark i
deis Åsarp, dels Iiinnarp för att
bygga småhus till uthyrning. Stif-
telsen är kommunal bostadsstif-
telse och man kommer att lägga
fram förslaget till byggprojekt in-
för fullmäktige så småningom.

Ordf. Evert Sand6n hälsade
stämmodeltagarna vålkomna och
innan förhandlingarna påbörjades
erinrade han om de medlemmar
som gått ur tiden sedan förra års-
ståmmån och deras minne hvllades
med en tyst minut. Att leda äagens
förhandlinqar valdes Allan Ahl-
ovist. - S' Av styrelsens årsberättelse fram-
gickbla. följande: Medlemsantalet
under året uppgick till totalt 81 .

Kassakontot har balanserat på
11.681 kr. Från Falköpings kom-
mun har i driftsanslag erhållits kr.
6.000 för skötseln av- parker och
lekplatser. Tillsammans med Slut-
,arps IF anordnade man under
aug. en loppmarknad. Den 31 okt.
firade föreningen med en enkei
festlighet sin 45-åriga tillvaro, då
bl.a. redaktör Claes Astin medver-
kade. Under året har också sam-
hällsföreningen övertagit skötseln
av den isbana som idrottsftjrening-
e-n anlagt,och tidigare haft ansvaret
tor.

Styrelsen
Till styrelseledamöter för en tid

av två år dmvaldes Karl-Evert
Skoglund och fru Ingrid Petters-
son. Kvårstående i styrelsen är
Ilvert Sand6n. Benqt Samuelsson
och Sven-Olof Johaisson och som
srlppleant Gunnar Hellström.

Till revisor omvaldes Gustav Gus-
tavsson och som suppleant
Lars-Gunnar Claesson. Kvarståen-
de revisor och suppleant är Gunnar
Clauson och Bror Gertner.

' Båttre vatten
Driftsingenjör Per-Uno Haldors-

son var inbjuden av föreningen att
vid stämman redogöra ftir den ak-
tuella vatten-situationen inom tätor-
ten Kinnarp-Slutarp. Vid en paus i
förhandlinjarna gäv han en bak-
grund till. orsakerna varför vat-
tenkvalit6n varit mindre eod. Nu
har man lyckats bemästra de svå-
righeter som varit kända sedan
liinge och de prov som tagits de sis-
ta tre nlånaderna utvisar arl man

nu har ett vatten med goda värden.
Det nuvarande vattenverket torde
dock inte kunna klara kommande
behov av vatten och här kan "Vät-
ter-vattnet" komma in i bilden lik-
som i Vartofta, där det är vissa pro-
blem, Frånvaron av reservoar gör
också att det kan uppstå vissa svå-
righeter vid driftsstömingar.

Deltagarna gav seäan'tillfälle att
ställa frågoi och till största delen
gällde dessa kalkhaltens inverkan
på varmvattensberedare och vissa
hushållsmaskiner och krairar. Någ-
ra deltaqare ansåg att man inte
skulle belala fullt öris ör en icke
fullgod vara och fårordade någon
form av differentiering av vattenav-
gifterna i kommunen.

Påt"y.knirrg"r om badet
. Styrelsen gavs i uppdrag att till-

skrrva kommunen om iordningsstäl-
lande av vissa grönområden och
den f<i'rra året anlagda lekplatsen
var också på tapeten dår mari be-
gärde åtgärder till ftirbättringar.

I erllighet med styrelsens vid
stämman^framlagda förslag beslöts
att göra påtryckniryq qryå.""q"agt

planerade friluftsbadet och stvrel-
sen fick i uppdrag att ftilja upjfrå-
gan.

Vid stämman påpekades de faror
som barnen var utsåtta för cenom
ohämmad framfart av vissa Silister
inom samhållet. Styrelsen fick åven
här upp-draget att på något sätt
åtgårda frågan.

Skrivelse rill SJ
Statens Jårnvägar kommer också

att få erl skrivels€ med begäran om
förstärkning av vissa hrler bl.a.
morgon-turen till Falköping, vilken
förutom av elever i högstadiet och
gymnasiet används av många som
har sitt arbete förla6 till Falköping.
Detta medför att många av passa-
ggrarna tvingas att stå hela vägen
till Falköping.
. Vidare beslöts att lämna ett bi-
drag till Slutarps IF på 1.000 kr att
användas till ungdomsverksamhe-
ten.
. Evert Sanden avslutade stäm-
man och tackade deltagarna för v!
sat intresse och hoppades att d'e be-
slut -som fattats skqlle ge positiva
resu.ltat.

I

från Falliöping med,', Det var
han. En Tidanbo hade skvallrathan. En iiää'it"--r,äå ivallrat
för vänner i Afrika och si! Kom-
munalrådet från Falköping knöt
kontakter även i djungein.

-o-
_ Ifter det att Börstig CKF-are
had^e bjudit på kaffe älnade man
srg åt mera när allting. Karl Gustav
Gustavsson berättaäe om vad en
bokbuss skulle innebära för
kommuninnevånarna. Månea
skeptiska röster höjdes dock mät
införandet av en dylik, och efter-
som komrnunens ekonomiska lä-
ge för.närvarande på grund av ett

(t) i frökind-Redudg ,n
uald,e n)r ordfc;rand,e 

'n'

Frökind-Redväg Centerorgani-
sationer hade häromkvällbn års-
Tölg i Börstigs bygdegård.
Ordföranden P G Granehed'häl-
sade 40-talet medlemmar vål-
komna, varefter årsmötesftir-
handlingar följde. Som nv ordfö-
rande tillträdde Arne 

- 
Åblad,

Asarp. Styrelsen fick' följande
sammansättning. Arne Äblad
ordf. P. G Granehed v ordf. Elna
Johansson sekr. Sven-Erik Eriks-
son kassör, Gulli Arvidsson, Inga:
Larsso,nl' Kurt Beft ilssor*De. fiå
sistriämnda nyvalda.
; Kassabehållningen ftir fbren:

ingen ökar och är nu uppe i 8.000
Kr.

_ Efter ftirhandlingarna höll kväl-
lens gäst, KS-ordf. Erik Anders-
son ett uppskattat resekåseri från
sin Afrikaresa.Att djungeltelegra-.
fen fungerar fick Eiik Ände.sson
erfara under sin resa ty när grup-
pen anlände till en avjässei fdr-
söksgård i Kenya ropade-plötsligt
någon: "Ar inte Erik Andersson

strängt, så blir nog frågan om
bussens vara eller inte vara skiu-
tet Bå framtiden.

-o-
Bengt Fransson redogjörde för

planerna på startande av enkiosk-
rörelse i Äsarp, och undrade om
man inte kunde komplettera kio-
sken med någon ungdomslokäl
för föreningslös ungdom, och
även ha möjlighet att servera nå-
got lättlagat.

-o-. Kinnarpsbadets slutgiltiga .(?)
ödä frck- Giiran Andeli3on att
reagera. Kommer bgdet'ti1l nå.
gop:gång, så blir dei inte'fdrrän
på-80-talet. Stor besvikelse i Kin-
narir enligt Giiran Andersson
m.fl. Men Odenbadet ligger ju
som känt är endast dryga milen
från Kinnarp.

Sociala Centralnåmndens
orciförande Werner Granlund,
redog5orde fiir vart alla våra
pengar till social verksamhet går.
Det mesta.tar åldringsvården och
d{refter barnomsorgen. Den s.k.
socialhjälpen tar en mycket liten
del. -o-

En kort KElP-presentation
hann Erik Andersson med. där
han bland annat berörde Kin-
narpsskolans eventuella utbygg-
nad. Under några år behövs det
tre klassrum till i Kipnarpsområ-
det. Dessa kostar 1,2 milj att byg-

- -o-
Avgående ordföranden ^P GGranehed hälsade Arne Äblad

vålkommen och förklarade mötet
avslutat.

PEGE

Kinnarps
Missionshus

Sönd. 19.00 Sång och vitt-
nesbörd. Roland och Ren6e.

Välkomnal
alq4.

stort investeringsprograrn är an_



tranare surnrnerar: 9q'7r'

3 0 -me,nne,trupp ett tecken
på utt ui cir på gång igen

slutarps fotbollstrupp poserade ftir FT-fotografen i anslutning till ett träningspass.

Kristianstad €T) - Vi kom-
mer väl förberedda till årets se-
riespel och har inftir comebacken
i div VI inte lämnat nåeot åt
slumpen. Det säger Slutarpsträ-
naren Ingemar Ung, som på alla
sätt lörsökt att få sina spelare i
form inför seriestarten i ilutet av
månaden. Inte mindre än 26 se-
niorspelare och fyra ledare har
laddat upp på träningsläger i ett
Skåne-land, som i varje fall på
söndagen * den sista lägerdagen* visade sig från sin bästa sida.
Solen flödade från en molnfri
|hp"l. och alla kunde gotta sig
al varvarmen.

-*-
- Det har varit mycket givan-

de dagar härnere och iag är im-
ponerad över det intresse som vi-
sats av såväl spelare som ledare.
Vi har i lugn och ro kunnat lägga
grunden till det lag som vi tainker
mönstra i vårens matcher. Men vi
har också kunnat bjuda spelarna
träningsmöjligherer på gräs. Som
jag ser det är alla vältränade och
genom lägret har också en del
grabbar, som av olika orsaker in-
te varit med om grundträningen,
konditiorxmässigt fått sig reläla
genomkörare,

-*-
Ingemar Ung har kört intensiva

pass, Direkt efter ankomsten på
fredagen bar det iväg ftir en ftir-
sta genomkörare. På lördagen
var passen två och trots att regnet
föll kraftigt srundtals gav giab-
barna allt - något som jag tror de
kommer att göra även i fortsätt-
ningen. Det har så att säga tänt till
rejält och blandningen av unga
och något äldre spelart tror Jag-
kommer att betyda mycket för
ibrtsättningen.

-.*.-
- Det stämmer i spelet så bra

redan nu att jag definitivt tror På
en framgång under kommande
säsong. Vi kommer i varje f all inte
att dansa på linan i sexan. Vi ska

ha en bra position från start. Det
är grabbarnas och min målsätt-
ning. Det såger också tränare
ung.
_ -*-I träning är nu runt 30 senior-.

spelare,. varav c.irka f5 bildar
A-_gruppen som det ser ut idag: ,

Vi som.såg laget i,Eänilg och
match kunde konstatera att
mycket positivt nåtts under vå-
ren. Roger Andersson verkar
mer vältränad än på många år
och Bengt "Bulleri" Ande*rsson
visade en imponerande skott-
styrka.

- Det finns mycket positil't att

peka på, men låt mej bara säga så Andersson-.Närmaststundarpåstt__
här: sedan i fio-l- har flera spelare mOte meJ 

- 
friscopojkarna ochväxt ut oeh fått styrka. Tony sedan Ardala. Seriejtariän siä?Skoglund, Inge Karlsion och Hå- iiJi-r;fä;' iorta och örsrakan Andersson är tre av de unga t e-*a*.iät erisår mot Mullsiö.som nu.också ått tyngd över. sitt om nu inte d.;;na;t;;fö;;:agenande. " . nar..seriesta"r*--'ShG6;;fi_*. ... .;::.r { .,..r

- 
j_,,_i{:e"}:1il91 F"m sr"t-- ;' åäil$sffi HT, ;'å":l'#?$i*arpsspelarna ater tul nemorten, rande är snörika. De hade gärnaMöra i benen efter tränin

och match pa ro"daa.g"gåläå 
tagitmedsigSkånegräsettillSlut-'

Balsby svarade för motståndet. bet örstod vi på resonemang_ .Det blev stryk ör Slutarp med et.4-2 efler en bra örsta halvlek
som gav 2-2 efter mål av Roger
Andersson och Bengt "Bullen,,

Trärraren Ingemar Ung instruerar sitt manskap.



UV -inuigning och stjrirnfall
i Slutarp -Kinnarp L/v^E'

Unga Viljor är en scoutverksam-
het som samlar ungdomar mellan 7
och 12 år. Varie vecka år det sam-
lingar i missionshusen både i Slut-,
'erp och Kinnarp. Under den
gångna veckan har det varit UV-in-
vigning och stjärnfall.

I Slutarps Missionshus leddes
högtiden av kårchefen Roland Jo-
hansson, som också anförde kårens
medlemmar i flera körsånger.
UVJedarna medverkade med sång
och vittnesbörd. Invigningen och
s{iärnfallet förrättades- ari kårens
kaplan Kurt Rydberg, Fyra UV:ar
invigdes nämligen Annelie K. Li-
se-Lott L. Helen L och Micael K. I
det efterföljande stjärnfallet hade
följande erövrat stjärnor:

_1:a Stjärnan: Helen B, Annelie
Kl'Ulrika L, Elisabeth R. Micael L
och Magnus L.

2:a Stjärnan: Helen B, Anna S,
Magnus G, Anders E, Pernilla
G, Petra B, Carina E. Eva-Marie F
och Susanne D. i

3:e Stjärnan: Maria S, Kjeil -Åke
F, Carina E, Eva-Marie F-och Mo-
nica S.

Bibelmärket: Maria Svensson.
I Kinnarps Missionshus invigdes

sex nya UV:ar, Dbssa var Ulf. 1'or-
,björn, Karina. Ulrika, Christina och
Carina.

Stjärnan hade erövrats av fö{an-
de:

l:a Stjärnan: Claes , Max, Char-
lotte, Christina, Karin och Ma-
rie-Louise.

2:a Sdärnan: Carola, Marie-Lou-
ise, Carina, Karin.och Clemens.

3:e Stjårnan: Carola, Marie-Lou-
ise, Carina, Karin och Camilla.

Bibelmärket: Caroline, Niklas.
Missionsmärketl Niklas.
Elitmärket: Niklas.
Högtiden leddes av kårchefen Bo

Fred6n, predikan hölls av pastor
Rydberg och för det inledande bi-
belordet svarade Barbro Johans-
son. I avsiutningen gav Giista Claes-
son en information om UV-verk-
samheten och kommande program
samt sommarens läger som i år blir
förlagt till Missveden, Hjo.

KOM IN OCH PROVKÖR NYA
RENAULT 5
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vuxna med bagage. Framhjulsdriven. Vägegen-
skaper som en-spbrtbil. Ändå en praktiskkombi
med iättesap däi-bak. Bensinsnål som få. Finns i

treväriantei den enefräckareän den andre.

RENAUII 5T[, sGTL, 5TS MED 77 ARS I{YHETER.
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f.B Bil & Motor
Slutarp. Tel. 333 30

71

74
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$lutarps Kvarn
BRoh JoHANssoN. Tel.331 o3

ALLT FöR LANTBRUKET I

fodermedeln statsptomberat utsäde och trö.
er, samt gödning.

RENSNING och FöRMALNING
av spannmål m, m.

Renault 16 TS
Blå, 3.800 mil

:. Renault 16 TL
t Grön, 3.900 mit

Renaultl6
Blå, 8.000 mil

Renault 16 TL
Blå, 8.400 mil .

Renault 16

Vit, 10.000 mil

Renault 12 TS
Gul, 1.200 mil

Renault 12 TL
Röd, 10.400 mil

Renault 5 TL
Orange, 3.400 mil

Renault 4
Gul, 2.200 mil .

Renault 4
Röd, 6.600 mil

Opel Rekord
Vit, 9.500 mil

Opel Rekord
Blå

Volvo 142 DL
Röd, 4.400 mil, drag

Volvo 142
Grön, 12.500 mil
Volkswagen 1200
81å

Peugeot 104 GL
Blå, 3.000 mil

Peugeot, 204 C

Diesel
Grön, 7.500 mil. Drag

Volvo 245
Grön; 5.600 mil

Fiat 128 Cup6
Röd, 9.500 mil

Saab 96

Röd

74

72

75

75

AB Bil & Motor
Slutarp. Tel. 333 30

LOKAL FRöKIND
Fred. 1e.00 SÄIiIGGUDSTJÄNST
Roland o Renee, Krrt o sångarna.
Välkommen'll

tii#ffiiiiix'
ll!i11./.:!tr//./...qJw

Femman är bara 355 cm lång, men rymmer 5



Vi skjuter inte på
Odenplan och bad

Socialdemokraterna svarade för ett sensationellt utspel när kommunstyrelsen igår trehandlade förslaget till ekonomisk långtidsplanering för kommunen. De
föreslog nämligen att Odenplansombyggnaden skail utföras- enligt tidigare beslut(tidigare under Kelparbetet har man i enighet föreslagit att beslutet om om- och
tillbvggnaden 1977-80 för 3,5 milj. skall upphävas) o1h att även Frökindsbadet
skall byggas enligt tidigare beslut

Anledningen till "utspe-
let" är att centern velat göra
politik av enigheten i buäpg-
.tabetet och'velat få folk att
tro att jag var orsaken till
förslaget att Odenplan och

Frökindsbadet skulle skjutas
på framtiden säg--er Bo Erie-
son.

Beklagligt
* Det hår är beklagligt, sä-

ger Olle Hellman (m). Vi var
eniga i arbetsutskottet når det
gäller allt utom barnomsorgen
och vår målsäitning vat altvi-
sa en enig linje när det eko-
nomiska läget så' bekym-
mersamt. Vi var helt eniga orn
att båda Odenplan oeh Frö-
kindsbadet måste skjutas på
framtiden.

UftPel ao (s) 4q4-
(fu), a,' ^' ac.hh,l)

Syfören ingsau kt i on

Slutarps Kyrkliga syförening har
anordnat sin sedvanliea våiauktion
med god tillslutrring. Kyrkoherde
Hagnerud hälsade välkommen och
inledde med en kort andaktsstund.
Efter kaffeservering med hemba-
kat bröd vidtog försäljningen av
handarb. och skänkta varor påsk-
pynt m.m. Nytt ftir året var för-
säljning av hembakade brödkakor.
Säkerligen de dyraste som någon-
sin försålts i Slr-rtarp. Auktionsutro-
pare var denna gång kyrkoherde
Edvardsson Hans erfarenhet och
kunnande bidrog till att föreningen
kunde notera nytt auktionsrekord,
som tillsammans med lotterier in-
bringade 8.045 kronor. ,lq.'>1.

S/r,olo;n -4+

iff,:önrn,o;rp
bgggs fill
Kommunstyrelsen föreslår

att fullmäktige ger centrala
byggnadekornmittån rillstånd
att bygga om dch till skolan i
Kinnarp och att ett anslag på
l 165.000 beviljas. Skolstyrel.
sen får i sin budget för näsra år
begära pengår till inventarier.

Kommunstyreleen godkände
vidare förslaget till åndring och
utvidgning av byggnadeplanen
för Slutarps och Kinnarps sam-
hällen.

Kinnarp
Tips- o bingopromenad
,Annandag Påsk, OBS! dagen!
Start: Kinnerp kl 10- 12.

Välkomna!
KIF:s Damklubb

, Slutarp
Gedigen fastighet inneh. 5

rum, kök fuilt mod. + stora
övriga utrymmen hel kållare
m. oljeeldn.

$lutarP
Lagerlokal i 2 vån. parkett-
golv, oljeeldn. kan lätt
omändras till 2 fam.bostad,
100 lrym i varje pian.

r en mission i att väcka alla på |

Glitntur' frå,n Frökind W.
Helsingfors är något större än

Slutarp, Det konstaterade jag i
förra veckan vid mitt f'emdagars'
besök i Finland. Vi var några tid-
ninesmänniskor som krossade
Östersiön - ia, krossade är'råtta
ordet 

-eftersöm 
isen fortfarande

låg tjock mest hela tiden. Båten
fungerade således både som
transportör och isbrytare. I Hel-
sinEtårs' hamn var isen dock så
p""k"d att vi tvingades anlita is-
brytare. I huvudstaden träffade
jag inte Kekkonen, men jag tYck-
er han bor trevligt. Alla männi-
skor tycker om Kekkonen - han
är parlamentet.

*
I Helsingfots träffade jag dock

Sauna. Jag vet inte om man kan
säga så om en bastu, men för fin-
narna är Sauna något att möta,
något att njuta av. Jag är ingen
entusiastisk bastubadare, men
ramen kring den hår formen av
bad var rasande trevlig. I Hel-
singfors klarar man sig bra med
FalbygdsrnåI. Det var sämre i
Lahti. Men å andra sidan har
dom trevliga hoppbackar där.
Det kan man iu alltid påpeka och
därisenom få bra 'kontakt via
teckönspråk eller knagglig skol-
engelska. .I Lahti borde isbjörnar
gå på gatorna - så kalla vintrar
som dom har där. Jag såg bara
några brunbjörnar i stora päls-
mössor. *

I Vasa känner man sig svensk.
Redan när jag kom till hotellre-
ceptionen kände jag mej hemma'

Overallt fanns svenskheten. Sa-
ker och ting "hette" både på
svenska och finska. Annals var
det lire bråkigt i Finland cle här
dagarna. Dom har probiem rned
elen. Rätt vad det är finns det in-
get elektriskt och avbrotten sker
manga gånger på tider av hog-
prodr-rktion för industri och hus-
hålJ. Stearinljus räcker i de fallen
inte så långt. Även om de tagits
"till nårl^-" *

Jag kan inte hälsa 1rån Koke-
mäki vår vänort - men väl dess
omgivningar som jag passerade i
rasande fart på återvägen mot
Helsingfors. Det är smått otroliga
transportsträckor genom det lin-
ländska landskapet. Och dolt mel-
lan furorna från all ära och red-
lighet ligger helt plötsligt ett mo-
dernt hotell i en massa våningar.
Och industrier av format finni ut-
lokaliserade r nästan utkasraoe
- bland enstaka hus på lands-
bygden. Koskenkorva var på den
här resan ingen anhalt, men helt
plötsligt fanns den där. Derr låg
dår mitt inne i trollskogen i den
tusen sjöars Iand.

Det gäller att ha tankegången
klar när man skall ringa hem. Om
man inte har telelinje ut, måste
man först skaffa den. Sen börju
det. Nollorna på nummerskivan
sitter inte heller på samma sätt
som här i Slutarp. 990-
46-515-33400-"flös över" till
Slutarp nästan likd'fbrt som när
jag ringer till Grolanda 1ör att kol-
la senaste nytt hos svärmor.

Det är ingen vits med att skriva

Vårens första tussilago i Frökind
har plockals på Liskängen av
Christina Andersson, 10 år.

rykort till familjen. Jag skrev ett
lör'ra tisdagen. Det låg i brevlå-
dan hemmavid på lördagen. Då
var jag i Skåne. Jag var bara'hernma och bvtte tandborste.
Man kan ju inte missa våren i
Skåne när halva Slutarp är där.
"Glimtarna" måste hänga med
och spegla vad sonr händer när 30
med tbtbollen i blodet beslutar sig
för att ta Skåneland i besittning'
Det var också en givande resa -
hotellvärden i Kristianstad var så
imponerad av oss att han väl-
komnade hela Slutarp till sig näs-
ta vår. *

Egentligen hade jag räknat
med att lå sova ut på söndags-
morgonen, men Lindroth_en sae

överenskommet klockslae 7. 15.00
var det uppställning oih. man
kände sig nästan gom i "lumpen".
Fasi grötrocken fattades. Det
hjålpte inte att jag "drog" två av
mina bästa och enda historrer om
norrmän * jag fick inte ens dom
där fem minuterna som mor bru-
kar ge mej när jag är sömnig.

*
Inte långt från Kristianstad lig-

ger Sölvesborg. Där bor numera
förre FT-medarbetaren Yngve.
När jag fann att Slutarp skuilä få
svårt med- att få lämplig match-
motståndare vånde iqe_mei- till
honom. Jag bad honoå äkriva en
notis i sin tidning. Han örvandla-
de notisen till en "inlaga" i sin
spalt.och något ur den citerar jag
här: Så en ånnan sak för alla som
sprättar boll. Jag har fått ett nöd_rop från Skaraborg och div.
W-laget Slutarps IF iom har trä_
ningsläger i Kristianstad 1-B.ap"ril och som önskar motståndaie
den 2 g-pril. Det kunde väl vara
kuilmatte att spela mot Slutarpl

I
. Gör^som landshövdingen, Ing_

r_ro på posten, Majvi i aJIäin,
Y"-:t:"Tq.t på banken: Läs
.r roKrndsglimtarna.

Orrr nitill ävenfrs inte sett någ-ra .vårfåglar eller blommand'e
krokus så ring. Slå nollan och be.
gär vårtecken - då kommer ni till
t'röken Vår. Det går också bra att
tå,mna in *riftliga meddelandeq
till våra Vår-meddelare Kersti,
Kerstin och Majvi ( adresser hii-tar ni i telefonkataloqen). Märk
kuverret: Min, dih ellei vår vår.

Ha det så bra! . BÅSSE

f'



Kinnarp vann
dålig match
mot Trädet

q/q

'>v.

Kinnarp och Trädet vänskaps-
spelade på långfredagen på grls-
planen i Kinnarp. Det var en dålig
och ganska jämn match .men rrors
detta kunde Kinnarp vinna så klart
som med 5-1. Man avgjorde mat-
ehen redan i första halvlek då man
gjorde fyra av målen.

Bästa Kinnarpsmålskvttar var
Thomas Westerberg och Kenneth
Johansson med två iar, medan Be-
nny Carlqvist gjorde ett. Lennart
Persson giorde Trädets tröstmåI.

Lagledären i Kinnarp, Uno
Carlsson, vill inte franrJrålla någon
spelare. I Trädet var innerbacken
Yngve Ragnarsson bäst.

KINNEI|0DS pastorat: Kinneveds
kyrka Påskd. 11 högm. (nya
ordn.). Hagnerud, kyrkokören,
Onsd. 9 o. 14 KB i LF; 15 Slutarps. 
k, syfor. h. Inga-Britta Svensson.
Torsd. 17.30 Min. i LF. Fred.
17.30 Min. i LF, Jun. i skolan. -
Vårkumla kyrka Påskd. 9.30
högm., Hagnerud, flickkören.
Onsd. 15 syför. h. Ingrid Tors-
tensson. - Börstigs kyrka Påskd.
11 högm., Bertil Edvardsson, kö-
ren. Onsd. 14 Börstigs syf. h. Asta
Arvidstam. * Brismene kyrka
Annand. Påsk 11 högm., Hagne-
rud.

*
Vid ett inbrott i Kinnarps lager-

lokaler natten till långfredag,
skrämdes tjuvarna på flylten iv
tjuvlarmet. Förövarna försökte ta
sig in genom att krossa en ruta,
men försvann så snart larrnet utlös-
tes och hann inget tillgnpa.

4[q4.

JAKTSTIG
i Kinnarp annandag påsk anm.
kI.9.00-14.00
Klubbmästerskap påskafton
anm. kl. 10.00-12.00.
Kinnarps Sportskytteklubb,

Till Karbo torvströfabrik, Kin-
narp sökes

MEDARBETARE
för mosse och fabrik. Fördel om
du är tekniskt lagd.
0515/335 40

25O sk ttar deltog ,:,t|

i Kinnarps jakrsrig
25_O skyttar samlades på an-

nandagen till jakrstig i Äxtorp
mellan Kinnarlr och Grolanda
rned Kinnarps Sportskytte-
klubb so:n arrangör. Torslen
Erikaaon fnån Mulisjö blev se-gerhene med f 00 poäng.
_Sarnrnå poäng hade Ingvar Jo.
hansson, Skara, Ingemar Jons-son, Titrro, och Sven-Erik
Rehn, Valle, men dessa var
sämre i eörskjutningen.

Resultat: Jaktsrig: l) Torsten
Eriksson, Mullsjö-l0O; 2) In-
gvar Johaneson, Skara l0O: J)

lngemar,Jonsson. Tibro lO0r {)
-Sy"tE"fF Rehn, Valte t00r Si
[arl _lrilerg, Od-Ljung 99r 6i
Berril Nileson, Tidaholm 98: 7l
fngemar Jonsson, Giiteve 98: 8i
Giista Per:seon, Säruna 97: 9)Anderr Börjesson. Hude-
ne-Herrljunga 97; t 0) Erik
I&rrleson. Limmared 96.
_.-Dalner: l) Agnera Hed6n,
Vårgårda 8l; 2i Bireirra Tå-
lig,Uddevalla 69; 3) iliarira Jo-
hansson, Såtuna 42.

Skeer, tio skott: l) Jan-Åke

Bengtsson, Norra Såm l0t 2)
Asthe Fahlqvisr. Floby l0; 3)
Sven-Erik Rehn. Axvall 10.

Skeet. 25 skott: ll Sven-Erik
Rehn, Äxvall 23; 2) C-A Lind-
lrerg, Timmersdala 23., 3)
Bengt .{lfredsson. Äsarp 22.

Harbana: l) Bertil Bernrsson.
Härene-l-idköping 46q 2) Kenr
Persson, Sätuna 42: 3) Lennarr
Ahlin, Tibro 40.

Karusell; l) Göran Hermans-
son, Såtuna 75; 2) Göran Her-
mansson, Såruna 57; 3) Sven
Gustavsson. Tidaholm 55.

bakom \zh-D -

lyckats undvika att
funktion. För drygt

larmsystemet i
sedan gjordesett år

också inbrott i affären varvid kläder frir c:a
90.0OO kr stals. Efter det inbrortet. som
ännu inte uppklarat, installerades tjuv-
larm.

Tjuvarna polisen är
övertygad orn att de ärminst
två - har tagir sig in i affä-.
ren genom att skära upp ett
hål i den västra väggen och
har då arbetat under och i
skydd av en c:a 50 cm hög
lastbrygga. Hålet har tagits
upp intill en provhytt oeh
sannolikt har man använt
sig av ett borr. Vål inne i af-
fären har tjuvarna artretat

på ett sätt som tydligt
skval,lrar om att de var väl
förtrogna med tjuvlarrnet.
De har på ett utstrrderat
skickligt sätt plockat till sig
plagg efter plagg som legat
ornedeltrart utanför l'arrn-
zonen.

Sammanlagt är det drygt
3O0 plagg som saknas.

S[{Trururd.r,,AI'.N]B FO'R
1P0,{p$o fiilB B,OftTA
Skinnplagg tiil ett utförsåljningsvärde av

120.000 kronor har tillgripits vid etr in-
brott i Kinnarps Lagerförsäljning AB i
Kinnarp under natt€n till måndagen. Poli-
sen är övertygad om att det är durkdrivna
tjuvar som varit i farten bI. a eftersom de

Så sent som under natten äger alTären innehär inbrot-
till långfredagen var också tet en kånnbar förlust även
någon inne i lohalerna, men om försäkringar täcker in_rlå utlöstes lagmet ogh köpsvärtlet 

"n de stulna
skrämde vederbörande iå plaggen.
flykten. f)et kan ränkas art - För atr ftirsöka förhind-
det är samrna gärningsmån ra ytterligare inbrott kom-
som nu har återvänt oeh då rner vi nu att komplettera
tydligen varit rner försikti- larrnsystemet så att det trlirga. Ioo-procentigt, säger Bo

För Bo fvarsson och Ivarsson och K-G Johansson
Karl.Gustaf Johansson sorn tiil FT.

{rrlt I



Det var inget stort hål som tjuvarna behövde för att ta sig in
genom via en provhytt. T.v. Bo Ivarsson och K-G Johansson.

.t r{-t t
Dessa består av' jackor,
blazers och en mindre
mängd kappor av senaste
mode. AIla plagg har tju-
verna ploekat ned från
hängarna.

Gärningsmännen har haft
god nytta av gårdagens snö-
oväder som effektivt raderat
ut alla s1rår. Polisen har
dock l1'ckars säkra en del
värdefulla ledtrådar inne i
affären.

, -o-
Vid den operation oohus-

knackningt' sorn jorhavande
kriminalpolis gjorde i går
framkon.. inget av värde och
poliseri är därför tåcksam
för alla tips från allrnänhe,
ten sorn kan leda till att in-
brottet trlir uppklarat.

ttl't-7+

Roger ledcle
Slutarp till
storseger

Roger Andersson ledde Slutarp
till en storseger vid annandag-ens
träningsmatch i Kinnarp. Resulta-
tet blev 7-3 mot Friscop'ojkarna ef-
ter 3-2 i paus. Roger svarade för
fem av målen, medan Håkan An-
dersson och Tommy Erlandsson
gjorde de övriga.

Roger var givetvis också klart
bäste spelare i Slutarp, men även
målvakten Ulf Karl6n samt inge
Karlsson var bra,

RTIIAUfrL2

MEDTTARS

NYHff[R.

Ny varningslampa lor bromsolleniva. l.ly. harirg
heltacknrngsmaita fram 0kad slåpvikt. nu
1.000 kg. Annars svaijer den preos som vanligt
heia 1.650 | gods. Och ar som vanligt markna'
dens kanske rnest pns!ärda stationsvagn.

RTNAU[T*

AB BIL
& MOTOR
Slutarp. Tel. 333 30

Slutarp B ':9,
önskar match
. Slutarps BJag saknar motstånd
på söndag och söker därör mot-
ståndare. Spellediga lag kar{ kon-
takta Bengt Stenqvist på tel. 332 38.

ffi
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Det var under och i skydd av den här 50 cm höga lastbryggan sorp gärningsmännen lyckades
borra upp ett hål i väggen. Bo lvarsson t,v, och K-G Johansson kan bara konstatera att
tjuyarna lyckats även om det varit trångt.

-Jr.
I\rnnarpI el\
storvann -?)'

Kinnarp är målfarliga, de har de
visat i vårens träningsfotboll, och
på'påskafton kom ytterligare ett
bevis på detta, då man slog tillbaka
Halvorstorp med hela 8-2 (4-l) pä
Ekedalens plan. Halvorstorp har
varit på träningsläger i Tidaholm,
därför spelades rriatchen i Ekeda-
len.

Benglt "Blecka" Georgsson var
båste målskytt i Kinnnrp med fura
fullträffar. Kenneth Johansson
giorde två medan Benny Carlqvist
och Thomas Westerberg giorde var
sitt.

I ett reservbetonat Kinnarplag
skötte sig inhopparna överlag bra.
De som var nya i laget var målvak.
ten Gustav Eckerlid, backarna Ste-
ve Carlsson, och Rune Torstensson
samt Roland Moberg och Bengt
Persson.

sTATr0ilsIrAGil
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f Kinnarps lagerförsäljning i
I Söndagsöppet kl. t3,OO-t?.OO i
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'l'ipspromenaden i Kinnarlr lt{/{tT'
annandag påsk hade ftiljande rätta
rad:21x lx2 2Ll xl2.

Frågorna: 1) Frankrike, 2) kl.
20.00, 3) gråsäl, 4) 21 år, 5) Lek-
sand. 6) Staffan Burenstam -Lin-
der, 7) 7 sångståmmor, 8) Los Ro-
deos, 9) IFK Göteborg. 10) hus utan
skorsten. 1f) 1 kg smör. 12) 2.000
kg.

Vinnare med 11 rätt: Rune Tors-
tensson, 2) Lena Mattson, 11rätt: 3)
Yr',lnne Torstensson 10 r.

Skiljefråga: 195 sek.
Barnrad: 722 xt2 1 1 1 x x 2.
Vinnare: Jessica Carlsson,

FRöT{IND E
Jaktstigen: rbtq-+t.

Tid,aholm
lt
LUgOASI(,)

FT har tidigare redovisat de indi-
viduella resultaten från den välbe-
sökta jaktstigen i Kinnarp på an-
nandagen. Här kommer nu också

htla^t' a(+f [irl)

Stal!st5ö
Vi kan åter leverera torvströ i
stora lantbruksbalar.
KARBO TORV
Kinnarp, tel. 335 40.

lagresultaten:
l) Tidaholm lag l, 4S4 p, 2) Sätu-

na lag 1, och Eriksberg 452 p. 4)
Gciteve. 419, 5) Vilske, 4ft, 6) H;bo;
lqg 1, 411 p, 7) Falköping 399, 8)
Habo lag 2 och Tidaholm1ag2S97,
10) Skara 389 p, 11) Sätunä lag 2,
385 p-, 12) Walle 372 , 13) cötene 549;
14) Habo lag 3 230 p.

"GIFTTUI\NORNA'' rth4.q.

KVAR I SLUTARP {r
Kinneverls CKF

Kinneveds CKF-avdelning har
haft möte hos Barbro Andersson,
Alarp. Hemkonsulent Ulla Bohman
från lånsstyrelsen medverkade
med ett anförande om att "Äta rätt
och må bra". Vid mötesförhand-
lingarna framgick bl.a. att årets
studieresa kommer att bli den 13
juni, Resmålet är ännu inte klart.
Mötet, som var välbesökt avsluta-
des med kaffesamkväm.

Nästa möte blir den 3 maj hos
Anita Andersson. Kinnaro.

Klnndrpr IF A: Arne Ekbom, Leif
Ekbom, Tony Persson, Comy Qwisth,
Roland Jansson, Bengt Georgsson,
Thomas Carlsson, Benny Carlqvist,
Kent Bengtzon, Thomas Westerberg,
Kenneth Johansson. Stewe Calsson'
Match mot Timmele idag. Avresa Kin-
nemo 10.30.

Kinnarpr IF B: Gustav Ekerlid, Ste-
we Carlsson, Christer Johansson, Rune
Totstensson, Bo Johansson, Giista Ek,
Roland Moberg, Torbjörn Äkesmn,
Bengt Persson, Tommy Fredriksson,
Larry Gesti, Bengt Källström, Tomas
Målterhag. Match,mot Timele söndag.
Samling 9.30.

Kinmqre IF B-jun: K Johansson,
Kent Ek, lI Carlsson, L Getzi' Bo An-
dersson, Bo Johansson, Bengt Kjells-
tröm, Glenn Johansson, B^enny Anders-
soq Tommy Berglund, T Äkesson, Tore
Gustavsson. Match mot Tomten söndag,
Samlinr skolan 10.30.

_a

Kinnarps IF D-jun: Urban Wester-
berg, Stefan Johansson, Christer Svens-
son, Sören Friberg, Magnus Thor, Cle-
mence Ho{bauer, P-O Westerberg, Ola
Hermansson, Roland Karlsson, Martin
Lind6n, Mikael Josefsson, Jan Josefs-
son, Kent Andersson, Patrik Josefsson,
Anders Lind6n. Match mot Tomten sön-
dag. Smling Kinnemo 9.30.

Lr.Ittnnctrp u&nn
i genrepet 'Y+'

. ,Kinnarp och Timmele genrepade
i helgen inlör den så eftärlangtacie
seriepremiåren, då lagen drabbade
samman på träningsplanen i Tim_
mele.

Kinnarp bältre andra hslvlek
komdenna Bfng att vara avgöran-
de då laget eiier l-l i paus kunde
vrnna med 2- l.

Timmele hade ett bra grepp om
spelet i den fttrsta halvlekän,'åen i
den andri så tappade laget mittfäl-
Let och då var det fritt fram för ett
myck.eJ piggt och alert Kinnarp,
som då dominerade eftertryckligt. '

..Fn {ii,rsvarsrabbe gav rippho-vet
till att Timmele lyckådes g'riia led-
ningsmålet. G<iran JohansJon hann
upp er"r bakåtpassning till målvak-
ten. men hans skott tr.äffade stol-
pen, varpå. Göran Karlsson höll sig
rramme och slog in returen. TOmaS
Westbcrg spelade därpå in till
umarkerade Kent Bengtsson som
oara hade att peta in bollen till I - LSlutresultatet faststållde Tomas
lVestbergisom fick en fin frispark
av "Blecka". Giran Johansson ha-
c{e i slutskedet chansen att kvittera.
men ur ett fntt läge ensam med
rnålvakten slcg han bollen ör.er.

Tonras Karlsson på mitten trch
Tonras lVestberg i kedjan var Kin-
nårps tollgiral:de medan de båsta
betygen i hemrnalager går till för_
svarets P-Ä Knutsson och Kjell
Svensson.

EMIL

bli egenmåkti;itr ftirfarande,
\ågon fara för rattentäkt flnns
knappast åven om innehållet i
tunnorna skulle komma ut.

Klädinsamling
Kinneveds Rödakr:rskrets
anordnar klädinsamling lS-30
april. Hela och abs<;lur rena
kläder och skor n-roltages mecl
tacksamhet.
Inlämning kan ske på de vanli-
ga affdrerna i Kinnarlr och Slu-
tarp, sarnt hos Astrid Anders-
son, Axtorp, Bertil Åndersson,
Vårkumla, Bygdegården, Lutt.
ra $åmt hos Ingegärd Larsnon,
Skörtning.
Kinneveds Rödakorskretr,

RESERVERA LORDAG 11 JUNI I{AR NI
NÅGOTATT SKÄNKA
RING 331 19

lln LftF.llIOTfONr

VAR I STAI{ LICCER
KIITI\ARPS PE ITSI OITAT ?

Var i stan ligger Kinnarps pensionat? Ja, det undrar Norra Redvägs LRF i en av de 23
motioner som,skall behandlas då Skaraborgs LRF håller förbundsslåmma i Medborgar-
huset i Falköping på tisdag. Stämma skaligästas av bl.a. jordbruksminister Anders
Dahlgren som skall mirdverka med ett föredrag.

Från motionsfloran kan nåmnas att Skultorps LRF vitl ha en utredning som centralt
skjutfält för tunga vapen. För skjutning med lätta vapen bör de befintliga skjutf?ilten på
ett flertal platser kunnp utnyttjas, säger man i motionen.

Norra Redvägs LRF motisne-
rår om att LRF bör medverkq till
en översyn ay adresserna;hos
postverket och att frågan om
övergång till tidigare namn prö-
vas i vissa fall. Motionen illustre-
ras med en episod: Fredagen den
l8 febr. i år observerades bland
resandena på Falhöpings C en
person som gick fram till en lucka
och frågader ''Var har Ni Kin-
narps Peruionat här i stair?" Ad-
ressen han skulle till var Kin-
narps Pensionat, 521 03 Falkö-
ping. Postadressen hade lurat
hcnom och han hade hamnat c:a
12 km fel. Det hnns många såda-
na vilseledande adresser, anser
motionårerna, Eftersorn det åndå

är postnumret som styr postens
utdelning borde man kunna an-
vända adressen 521 03 Kinnarp.
Alldeles för många orter i by€-
den har fått ddress Falköping el-
ler Ulricehamn h:ots att de ligger
långt från dessa orter.

Börstigs LRF är inne på samma
linje och framhåller att det måste
vara fel att gårds-, by-, socken-
eiler samhållsnamn utesh:ts ur
postadresserna till ftirmån för helt
nyq lnmmerbeleclningar.

Fortfarande, mer ån två år ef_
ter branden i Slutarps möbler
- plasrfabrik, ligger några
tunnor med kemikalier kvar på
tomten. På hälsovårdsnämnden
är rnan medr.eten om att tun_
norna finns kvar, men eiler-
som man fått besked från Shell
atr innehållet inte är" miljöfar-
Iigt kän man inte ingripa. Fl;-t-
tar nämnden tunnorna kan iet

Slutarpa IF A: Ulf Kal6n, Bengt An-
dersson I, Inge Krlsson, Kjell Kd-
stedt, Dan-Ola Smd6n, Tony Skoglund,
Tomy Erlandsson, Mutin Lindroth,
Bengt Andersson II, Roger Andersson,
Stefan Ekmm, Håkan Anderssn, Åke
Brant. Mqtch mot Ardala borta idäe.
Samling Tångavallen 12.15. Ev. återbuld
Bengt Lindroth 335 2?.

Slutarps IF B: Ove Kal6n, Börje
Gustavsson, Bengt Hermansson, Bosse
Lundh, Roger Pedersån, Gunnar Kjel-
l6n, Christer Stenqvist, Åke Brandt, In-
gema Gustavsson, Henrik Lindroth,
Håkan Andersson, Leif Svenson, Mi-
kael Skoglud, Jan Lindroth, Per rrant,
Jm-Ove Kjellander, Match mot FAIK
söndag. Smling Tångavallen 15. Ev.
återbud senast lördag Jan Ekman
331 29.

Slutarp C-jun: Per Brandt, M Fors-
berg, U Brage, J-O Kjellander, A Berg-
qvist, R Petersson, S Jonsrcn,.S Ungh,
M Johansson, M Ekmm, R Lindström,
U Andersson, Trygg, M Lindström, M
Wallin, K-Ä Filipsson. Match mot Gro-
landa C-ju. Samiing Tångavallen lör-
dag 9.15.

1t'fu-D-
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Slutuuut fc;r scis ongen z6/'t-r'

Kursdeltagare och kursledare: Ann-Britt Johansson, Gerd östberg,.Eyg 9l"TT"' Karin Nilsson, Evy Mar-

Gä. Xå*q M*tirrr"orr, åarb;;q tBrstenssorl, Karil Johansson och Marizt Gyllensvaan' . j

kommer till hösten då det ges nYa
chanser att-väva iöPare, dukar.
qubbatäcke och munkabälte.- 

En av kursdeltagarna,Karin Jo'
hansson har diktat inför kursav-
slutnineen. Vi citerar en vers sorn
låter sä'har:

Vi varpat, vi spolat, vi ske-
dar trätt.

Att göra riktiga'vävkn:rtar var inte
ailtid så lätt.

Vi vävt i kypert och med
varpeffekt.

Så och tuskaft oc]: munka-
bält.

KINNARPS IF tS|q-fr.
nämns av många sorn seriefavc;ri..
ter. Själva ligger ma4 dockl !{gt:. - Fröjered vinner sdrien, dä-
ger lagbasen Uno Carlsson. Vi
skall försöka kriga i toppen av se-
rien, men är medvetna om att det
fordras mycket ftjr att vinna. Man
måste i första händ ha etf lag utan

':Skäddfi'Sddaii' tr6r jäl' äli sdrien'blir mycket jämn och att alla
kommer att slå alla. precis som
det var ifiol.

Kinnarp har. annars ett impo-
nerande spelarmaterial. Tre goda
nyförvärv har man skaffat, under
det att hela fiolårets lag finns
kvar. De nya är Benny Carlqvist,
IFK Tidaholm, Berne Svensson,
r-lk;bb oöh XennetF Johans-
son, Floby. Berne har varit ska-
dad i vår och har kommit lite ef-
ter, men Benny och Kenr.leth är i
det närmaste klara för A:laeet. .

hemiären mot Norra Fåeelås
på Kinnemo har ställts in och i-
stället blir det Vartofta borta i för-
sta matchen kommande helg.

Våren hälsas
med Valborgsmässoeld vid Lo-
kal Frökind kl 19.45.

Talet till våren hålls av riks-
dagsman Bengi bör.lesson Sång
av Kinneveds kyrkokör.

Kaffesamkväm sång och två
flickgrupper från Kinnarp
Komm. Björklund, Sjogerstad,
berättar och visar bilder från
Sovjet. Till talrikt b'esök inbju-
der Kinneveds Rödakorskrets.

En 60-timmars viivkur:s med åtl.a
deltaeare har pågått i Slirtarp' Ar-
rangör tör kursen har varit l\ted-
borgarskolan och våvstolarna har
varit utnlacerade i stiftelsekällaren
på Bacliagatan. Kursledaren Maria
Gyllensvaan beräitar att en ny kuls

NY SKOAFFIIR

PRISEXEMPEL:

HERRSK0R trån

Damsandalelt
Träsandalett
modefärger
SLIPPERS aam

TRIff0FFLOR aa*
herr

. barn

Gummistövlar

IKINNARP
" intill Lagerförsäliningen

34:75
39:75
Tl:75

29:75

59:75
36:75

56:75
29:75

SKOHUSET
Öppet Månd.-Fled 11 - 19

Löd9-15

2 MA$KINARBE ARE
vana från lyfthyvel ger f'öreträde

2 MONTEHARE

1 UTLA$TARE
anstålles omg, endast heltid

AB Kinnatp$ Kontotsnnöblet
Tel. 0515/333 ?0, Berndt Bertilssort

Tel. bosr. 05i51460 53

Ull år t

SIF:s
burlelon.
I dag ryter
han mellan
kl. 15 och
'17.

Har Slutarps IF:s
blåvita änglar
fått vingar?
Svar I dag kl. 15 på Tångavallen.
PREMIÄR mot seriefavoriten Mulisjö
IF
Knattematch kl. 13.30

Falbygdens Magdeburgare kl. 14.30

VäI Mött tilI VARPREMIÄR!

Söndag kl.11:
Missa inte B-svänggänget mot Vartofta

t ,. t 7 . .Lacftancl,e ltlnnor"
Tunnor inom skyddsområde fiir

vattentäkt! Vad vidtar hålsovårds-
nåmnden i Falköping för åtgärd
mot de läckande gifttunnorna i
Slutarp? Amnet är tillverkat av
olja, ej vatten! Olja är ju ej ofarligt,
det harju den senaste katastrofen i
Nordsjön visät.

brh,n.

Strömsborg
. Vartotta

Lördag 30 april kl. 15

Kinnarps lF

Vartofta SK
Vi tackar Föreningsbanken
Vartofta för matchbollen.

Kinnarps lF
Kvartalsmöte tisd. den 3 maj kl.
19.30 Klubbstugan, Kinnemo.

2 rum och kök
i Kinnarp uthyres,
Tel, 330 18UNDRANDE

ISLUTARP i



Prisutdelnirg hos t4/.,1
-n.I(innevedsskyttar

Kinneveds Skytteförenings ungdomssektion har hållit prieut_
delning och avslutning av den gångna luftgevårssiisongen, Det har
varit som vanligt en mycket aktiv och livlig säsong rrråd bÅd" b..
och mindre bra reeultat. Ett drygt 80 tal eammankomster har
genomförts med c:a 25 ekyttar i snitt.

I Skaraborgsserien hom seniorlag I på 8:e plats i div. I och
seniorlag 2 korn på 6:e plats i div. B.

_ Juniorlag I lyclrades däremot bättre och segrade i div. 2. Det
laget bestod av, Annicka Johanseon, Tommy Beiglund och pet-Ola
W'esterberg.

- 
Juniorlag 2 och 3 kom på Sse oeh B:e plats i samma div, lag 4 och

5 kom på 7:e respektive 9:e plats i div. 4.

KLUBBMÄSTERSKAP
Seniorer stående: 1. Claes Äk"""ot

177 poäng, 2. Hans Centerstig f?5, 3. C<i-
te Lindgren 167 p.

Juniorer stående: 1, Maie Simonsson
156 p, 2. Dan Simonsson 152.3. Svante
Wilgotson 152.

14* 16 år sittande: 1. Tommy Berglund
199 p, 2. Lennarth Blom 199, 3. Bo Jo-
hansmn 199.

13 år och under: 1. Per-Ola Wester-
berg 198 p, 2. Jan-Olof övergåid 194, B.
Jonas Hjortsäter 191.

JUNIORLAGTÄVLING.
1. Gunilla Westerberg, Per Hermans-

son, P-O Westerberg 1302 p, 2. Torbjörn
Akesson, Tommy Berglund, Tomas An-
dersson 1296, 3. Bo Johmsson, Annicka
Johansson, Lus G,iiransson 1290, 4. Ma-
tin Lindroth, Katarina Åkesson, Ola
Hermansson 1286.

KORP'TÄVLING I LUFTGEVÄR
Grupp l. 1. Jägarna. 1213 poäng.

(Gunde Johansson, Giite Lindgren, Lars
Lindgren.)2. Studerande 1164 poänE,
(svante Wilgotsson, Torbjörn Åk"".oi,
Bo Johansson). 3. Kinnarps Lagerför-
säljning 1164 poäng. rMaie Simonsson.
Miltin Lindroth, Steve Calsson). 4.
Smederna. 1161 poäng. (Yngve Nilsson,
K-G Ahl, Tommy Berglund). S. Diverse
1. 1036 poäng. (Benny Brodd, Dan Si-
monsson, Elon Lusson)

Orupp Z. t. Kinnilps Kontorsmöbler
2. 1159 poäng. (Bengt Dolk, Lars-Gunna
Knutsson, Hans Centerstig). 2. Diverse
2. 17.54 poäng (Harry Arvidsson,
Lars-Äke Stefanusson, Stig Lindgren),
3. Gunnrs Maskiner 1139 poäng. rUlrik
Gunnarsson. Hary Criransson,
Krl-Erik.Lothsson). 4. Snickarna. 1186
poäng. (Äke Blom, Sve;r Smonsson.
Lennart Blom). 5. Kinnaps IF 1099 po-
äng. (Uno Cmlsson, Crister Johansson,
Conny Qvist). 6. Kinnarps Kontorsmö-
bler 4. 1072 poäng. (Per Kjellander,
Bernt Bertilsson, Valdemar Svensson).
7. Fredahl 3. 1069 poäng. (Ann-Katrin
Alfredsson, Våge Henriksson, Bert
Ferm).8. Fredahl 1. 1041 poäng. (Crister
Runesson, Nils Claesson, Sture Nilsson).
9. Kinnups Kontorsmöbler 3. 1.082 po-
äng. (Stig Alv6n, Kennet Petterssoh,
Rolf Andersson). 10. Kinnarps Kontors-
möbler 1. 1029 poäng. (G;ijran Gustavs-
son, Jan Lindroth, Claes Äkesson). 11.
Fredahl 2. 985 poäng. (Rune Claesson,
Stig Nero, Evert Ahl).

äifi. LOKAL
sptfi? FRöKIND*"Pv 2o.oo-o1.oo

ZAM HULTINS
Kassan öppnas 20.00. Max 300

insläpp.
Välkomnä! Frökinds GDV

zrlvr-7r.

Slutarps sarn- "VlhälGm.ritts 't'
på krigssligen;

^. 
* Varlör har inte b5.ggni,tJspian

tör o,t)radet upprättats? \'arför dis-
kuterar man parkeringsfrågor når
clesså temporärt mycket väi kan lö-
sas genom de parkeringsmöjlighe-
ter,som finns i skolun i anslutning
till Lokal Frökind? Ja, t.o.m. nuva-
rande träningsplan ar. grtrs erbju-
der goda möjligherer till"parkering.
Anslutningar finns rill badet via
gå-ng- och cykelvågar. Som jåimfö-
relse__kan nåmnas anläggande av
fotbollspalen Falevi i Falliöping. Då
hade man inte ens temporÄrt några
möjligheter att lösa pårkeringsirå-
gan.

Samhällsftireningen bemörer
också uppgrftet om \.att(,n och vat-
tenmängd. - Vltnet åir tjänlig"r att
dricka. sägcr föreningen- o"l-i fö..
kleuar atr vattenntängden räcker
väl till. Ar.sikren är ju också ;rtt
våttnet rundkörs så ait "valren-ar-
gumentet" från kommunens sida år
inte hållbart, anser lörenineen.

Der lrar sagts att Frökrn?sbadet
år uppe i höga kostnader - S00.000
kr år en siffra sorn nåmnts. Också
det bemöter {ör'eningen som skri-
vert

^ - Bassängen ligger och har legat
fön'arad inåglrr år nu. Vad blir hy-
reskostnaden c'ch vad kostar de rit-
redning{ sam gång på gång kum_
mit till stånd?

Fullrnäktige anvisade i sitt beslut
ijuni förra året 530.000 kr - Det år
en riktig bedömning, anser fören-
ingen som säger att man kan nöja
sig med mindre hytter, toalettei och
maskinrum om detta kan ned-
bringa kostnaderna.

Ffreningen presenterar också ett
eget.kostnadsförslag som är nästan
100.000 kr lägre än kommunfullmä-
tiges anvisade anslag ör ett år se-
dan! 420.000 kr komåer förenrneen
fram till.

Samhällsföreningen:
- Vi tycker inte om att badfrå-

gan håller på att dribblas bort.
- Vi tycker inte om att ev. skol-

tillbygge skall medföra att badfrå-
gan ställs åt sidan.

-- V_i tycker inte om att bli styv-
moderlig behandlade - ja, näsian
nonchalant - bara för att det hand:
lar om en liten kommundel.

- Vi har en kånsla av att badet
motarbetats av vissa politiker och
tjänstemån.

Föreningen betonar också att de
av fullmäktige i demokratisk ord-
ning fattade besluten skall verkstäl-
las. Och eftersom beslut en gång
fattas säger moralen att kommunen
måste påbörja och fullfölja bygget.

Kopia har samhällslöreniieen
skickat till samtliga futlmäktig;le-
damöter. kommunens revisorer,
fritidsnämndens fritidsnämndens
ordförande och länsstyrelsen.

Sannolikt kommer fråga om Frö-
kindsladet upp till debatt i fulbnäk-
trge på måndag, då man behandlar
KELP:en den kommunalekono-
miska långtidsplanen, där badet
skjuts på framtiden. I koinrnunstv-
relsen gjordes vid KELP-behanä-
lingen ett för ett par veckor sedan
'gJofde socialdemokraterna ett ut-
sfiel bl.a. om Frökindsbadet. .-'Det
skali byggas enligt tidigare beslut,
säger socialdemokraterna.

Tårta och
höter för Lbr,l

Slutarps- -r,
I

s()erareI
Slutarps IF:s tränåre Ingemar

Ung och lagledning har i samråd
med spelarna i A- och BJag beslu-
tat att den spelare som under match
visar osportsligt upptrådande gent-
emot domare eller motspelare och
vårnas (gult kort) eller utvisas (rött
kort) i nästkommande match skall
bjuda samtliga medspelare på tår.
ta.

Vid för sen ankomst till samlingar
tas ut ett straffbelopp, som sedan
läggs i en kassa för ett gemensamt
ändamål, Här är norrnerna: 0-5
minuters för sen ankomst l'kr.3- 1-S

min: 5 kr samt över en kvart I kt:
Der mlnut.

Slutarp-Grolan d, o 4 Z6f4-,r'
Grolanda mh Slutap, som båda fått

sin seriematcher uppskjutna, generalre-
peterande, på lördagseftermiddagen på
Kinnaps giusplan. Matchen var inte av
någon högre kvalitet och inget av lagen
förmådde direkt att övertyga. Efter en
siark avslutning kunde i alla fall Grolan-
da vinna matchen med 3- 0 och den se-
gem får betrakias som rättvis med tanke
på lagets dominans efter paus.

Grolanda gjorde alla sina tre mål i den
andra halvleken. 1*0 och 2-0 kom se-
nom Hans-Äke Eliasson och 3-0 g,oåe
Ingvar Lasson.

I Grolanda är det svårt att dra fram
några enskilda spelare som var bättre ån
de övriga. Conny Ros6n sdsongsdebute-
rade i alla fall med godkänt beiyg på
väroterbaiken. Bäst på mittfälteLvar In-
gvar Lasson och i anfallei som vanligt
Hans-Äke Eliasson.

Slutarp gjorde en fin första halvlek,
dår spelet lovade gott inför seriestilten.
Unge Inge Karlsson spelade ett fint för-
svarsspel tillsammans med Kjell Kal-
stedt. Framåt var Roger Andersson den
främste, dock lite för ensm för att lyck-

?:

Kinnarp- Blidsb erg 3-2
Kinnap iog en rättvis seger meä 3-2

över Blidsberg i gemepet inftir seriesta-
ten. Benny Culqvist gjorde 1-0 på
straff, Thomas Westerberg Z-0 och 3-0,
det sista målet ockm på straff.

,{nn&s var det. trots segern, inget
stone sgel som Kinnarpslaget. vi5ade
upp,-Det.qill till txi'ttre,takter om det skail
gå den s.k. väqen i prelnären mot Va-
tofta bortå. Zb/q-fi.

"r/q-D"KINNEVED
Kyrkans pensionärer samlas

fredag kl. 15 i Axtorps förs.-sal.
Gåst pastor Giiran Carlsson.
Alia välkomna!

tl
!#

BADET
MOTAR.
BETAS

shitarfs' $i#hal"fa""ningr|
går nu till höftigt angrepp mot i
kommunstyrelsen i Falköping ;

ftir att bygget av Frökindsba-'
det i den komrnunala lång-
tidsbudgeten ställe på framti-
den d.v.s. efter 1981. - Frö-
kindsbadet försenas och hela
frågan hotes alt dribblas bort'
menar samhiillåföreningen. I
en ikrivelse som stÄllts till
komrnunstyrelsen såger man
sig ha en känsls av atl badet
motarbetats av vissa poliriker
och tjånstemän i komnunen.

- Det avfullmäktige i demo-
krstiekordningfattad6beslulet
skall verkstöllas. Eftersom be-
slut en gång fattats ftnner vi
att moralen säger att komrnu-
nen måste påbiirja och fullftil-
ja byggandesr skriversamhäll6-
ftireningen Beslut orn att
bygga Frökindsbadet saknas
inte - sådana beslut har fat-
tåts av Frökindg dåvarande
kommunfullmä\tige och av
Falköpings kommunfullm$k-
tige i juni 1976. Forrfarande '

ligger badbassäningen efter I

inköp fiir ftra år sedan ftirva- ;

rad i i förhyrd lokal, Fören- ,

ingen presenterar också en i
kalkyl ftir Frökindsbadet som "

år 9O.OOO kr lägre ån den.tr
kornmunen räknat fram!

Sanrhällsföreningen skriver l:ia'
fiJljarrc{e:

It

I
(
{
(l
(l

d'

x--'Tvvvvvvvvvvv
>i Kinnarps lagerlörsäljning

i Söndagsöppet kl. l3.OO-t?.OO
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Bggg bud,et!
Nu har också Frökinds Hem-

och Skolaförening gått till ak-
tion för att Frökindsbader skall
byggas i enlighet med fullmäkti-
getreslutet den 28 juni l9?6. I
en skrivelse till kommunstl-rel-
sen och kommunfullmäktiqe
:triller föreningen detra krar.
orh skriyer också bl.a. att mån
inom föreningen får känslan att
vissa kr.after inom kommunen
lörsöker förhala och motarbela
konmrunfullmiiktiges beSlul.
Föreningen anser att badet år
mrsk€'1 r'ärdefullt för kom-
nundelens invånare. - Barnen
skulle slippa dagliga resor rill
sinrundenisning i Falköping
sarntidigt som de 1-ngre barnen
får stöme möjlighet att ridigr
löra sig umgås med ratten. skri-
ter föreningcn,

FRoIflNDS HoS:

Hem- och Skolaföreninnen
påpekar att den b1-ggnsds-
konrnritte ftir badet som tillsar-
tes efter fullmäktigebeslutet
hai bl.a. genomfört markun-
dersöknin{ar på den tillränkra
bvggnadspla tsgn. Gatukontoret
har dragit fram ledningar för
latten och avlopp till bader oeh
angrånsande tomter. För'en-
ingen skriver virlarel

- \u kan man läsa att den
tillsatta br.ggnadskommitt6n
begdrt sitt tntiectigande. Av vil-
ken arrledning begär mari silt
uvsked? flsr fnllrnäktige fattat
andra br:slul ang. badets b1'gg-
nnd efter den 28 juni 1976?
Yarfön har tlet annars gått så
lång tid efter beslrrtet utan ått
något mer hänt rned badet?
Hur lönge skall tlet av Frökintls
komnmn inköptn matelialet
ligga i liirrar?

H1'r't'skostnaden för materi-
alet nppgirk 1976 till 1,5O0 kr,
omtalar föreningen i sknivelsen
och man påpt'kar vidare att det
i prgssen talats om en koPPling
mellan batlet och skolutbtgg-
naden - att frökindsborrra
skulle lä rälja, Föreningen
undrar också r-em som har rätt
- den sorn säger att vattentill-
gången är dålig eller den som
menar atl vattnet gott oeh \'äl
räcker fiir en batlanlåggning?

Titligare har Slutarps Sarn-
hillsförening i en skrivelse till
kommrrnsll-relsen, konrnrun-
fullmäktige. länssly'relsen nr,1l.
tagil upp frågan om l-rökinds-
badet. som i den kommunala
planeringen skjutits på I'ranrti-
den. \'itl rnåntlagens fullmäkti-
ge:arilnrsiltriide i Falkiilling
dår frågan orn Frökindsbadet
togs upp i samlrantl nred
KELP:en - dc'n kommunal-
ekonomiska femårsplanen
åtcllemitter.ades tlen till kom-
rnunst;-relsen. Det år rimligt art
ollsbotna först {är' ge sin rne-
ning till kiinna inför' kommun-
st1'relsen och dess arbetsutgkott
sacle rrran då,

#

KinnevedS
förs.hemstiftelse årsmöte i Lo-
kal Frökind onsdagen den 11

maj 1977 kl. 18. Stadgeenliga

+/s-T-

Läcker taket?
Omlåggning av tegei och tät-

ning. även nyläggning av tegel-

och plåttak.
Tel" 335 27.

Feriejobb
Jag söker någon som kan sova
hos mina barn medan jag job-
bar. C:a 15 nåtten,.pen rnånad
uncler juni och juli.
Mary Mörk, Slutarp
Tel. 335 47

FRöl(|ND
KIF:s tipspromenad

Rättrad: x12 2lx lxx 1xx.
Frågorna: 1) Harry (x) 2. Skim-

mel (l), 3) Sven-Bertil Taube (2) 4)
Kungsörnen (2) 5) 1957 (1) 6) Sten
(x) 7) Inga (1) 8) Vattenf;irgsmålning
(x) 9) Ortografi (x) 10) Grön (1) 11)
Ingemar Stenmark (x) 12) 13 (x)

Barnfrågorna rätt rad: x x 2 I x
xx1211li

Skiliefråga: 158 st knappar. . .

Pristagare: Elsy Carlsson, Vartof-
ta, '12 rätt. Thomas Westerberg,
Gun-Britt Westerberg 11 rätt.

Barnpris: Madeleine Persson,
Slutarp.

Vinst på lott nr 7.
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En comeback rned mersmalc
trots fcirlust med 4-L

Slutarps IF:s comeback i sex-
an'fotbollen slufade med 1-rl,för-
lust mot en av seriefavorit'erna,
nämligen Mullsjö IF som var
premiärmotståndare på Tånga-
vallen. Det skall genalt sägasått
Slutarp var bättre än l-4-resulta-
tet något som också understryks
av Mullsiötränaren "Nutte" Hen-
riksson.

- Vi hade räknat med hårt
motstånd eftersom vi visste att
Slutarp gjort bra ifrån sig i trä'
ningsmatcherna. Vi var också
verkligt illa ute vid ställningen
2-1 då Slutarp, under en lång
period i andra halviek örde mat-
chen. *

Efter något av en uppvärm-
ningskvart, blev det Mullsjö som
småningom fick ett grepp över
händelserna och 0-1 och 0-2
kom under lagets bästa period på
hela matchen. I 17:e minuten
giorde Bertil Abrahamsson 0-1
på nick. Inspel från Syversen,
som själv svarade ftir 0-2 efter 25
minuter.,Det var ett mycket ele-
gant Mullsjöanfall som norrman-
nen avslutade med ett fräsande
skott, somvia trätusch hamnade i
nåtet,

Sista kvarten arbetade sig Slut-
årp upp. Och reducering til 1-2

föll efter 31 minuter genom ett bra
pressat skotJ från Roger Anders-
son. För passningen stod Martin
Lindroth. Ja, sen hängde faktiskt
kvitl,eringen i luften såväl några
minuter före pausvilan som under
den första halvtimmen i andra
halvlek. *

Mullsjös första riktiea skott
kom efter 28 minutei. Lasse
Johansson fick fin träff och Ulf
Karl6n var chanslös på den bol-
len. Av bara farten slog mittfälta:
ren Lindqvist in 1-4 sex minuter
ftire full tid.

Mullsjö hade oturen att få Bertil
Abrahamsson skadad redan i ör-
sta halvlek och det gjorde sitt till
att anfallsspelet kom ur rytmen,
Mycket duktig var Tormod Sy-
vedsen I bakre ftirsvaret svarade
Bosse Sjögren för en resolut in-
sats.

*
- Jag är nöjd med spelet och

det kärurs skönt att premiären är
undanstökad. Vi vet lite lner nu
var vi står och jag tycker att vi
med lite tur kunde nått ett oav-
giort resultat. Nu får vi ladda om
mot Brandstorp på lördag och jag
är övertygad om att vi "tänder
tillt'och kommer igen med ett än-
då bättre spel än i dag.

4t;>) -

Det sa Ingemar Ung, Sluiarps-
tränaren som nu ftir örsta gång-
en.släppte ut "den nya given,' p?
gronbete.- Ulf Karl6n, som enliqt rekla-
men skulle rytå mellan slolparna.
gjorde så också. Han var äuktie
och kan inte lastas ftir bakläns]
esmålen. I ett försvar, som spelä-
de stabilt, var Inge Karlsson den
som gick helt på toppvarv hela
tiden. Av övriga skall vi rosa Ro-
ger Andersson för ett energiskt
stångande framåt och den -som

skapade det bästa i anfallsvåg.
Det var mycket folk - med Slut-

arps mått mått - och lOGtalet
personer kunde före huvud-
matchen se knattarna spela mot
Dalum. De kunde också lvssna till
Falbygdens magdeburgare - en
kvartett dragspelare som under-
höll även i paus.

Falköpingsdomaren Arne Nils-
son dömde rutinerat och övertv-
gande. Det tyckte säkert ockiå
Mullsjöspelarna trots att Nilsson
fick vifta med varningskortet tre
gänger.

- I knattematchen mot Dalum
vann Siutarp med 3-2 efter mål
av Ronny Karl6n, Sivert Johans-
son och Niklas ölander. Joakim
Kallin och Benny Orlander näta-
de för Dalum.

BÅSSE
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IIär är beviser! Thomas \flester]rerg avlossar stora kanonen, bollen touchar på'Gunnar sandblorns

smalt en, ändrar "iXtrrirrg 
äJh ä"iarTn i Va"tofr"" -at' Cö""tt i'.tt.".son har slängt sig förgåve.s i andra

hörnan av målet. I -O ttll K;;;-p;"hhho*." W.sterberg har startat serien på det gamla vanliga sättet

- med au göra måI! 
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KINNARP
Stor rymlig enfamiljsvil-
la med trevligt låge i
samhället. Villan är
byggd i 2 plan och in-
neh. 8 ruri,r o kök samt
hallar, badrum och
duschrum. Källare med
garage, pannrum m,
oljeeldn. och hobbyrum.
Stor tomt med uppväxt
trädgård.

Se upp för de här två
herrarna i Kinnarps IF.
De komrner att slå hål På
de flesta försvar i årets
div V-serie!

Thomas Westerberg .- lika
målfarlig som någonsin. Ar trots
sin ringa ålder, 20 år, en rutine-
rad målgörare i KinnarP. I lör-
dags blev det två smarta strutar,
då han egenhändigt sänkte Var-
tofta i seriepremiären.

Benny Callqvist - rutinerad
mittfältare, som spelat div III-fot-
boll för IFK Tidaholm i många år.
I år återltnns han i Kinnarps fär-
ger, vilket kan betydajackPqtt för'
laget fram på höstkanten. I lör-
daEs dominerade han mittfaltet
hel-a ltirsta halvlek på Ströms-
borg, då hans lag vann med 2-0.

- Men kom inte och säg att vi
giorde en bra match, ber han. I
andra haivlek var det ju bara

" höjdbollar från försvaret tjll ked-
jan. Då kom mittfältarna inte med
i spelet alls.

UTSPELNING
Annat var det dock i första

halvlek, då Kinnarp spelade ut
Vartofta totalt. Benny gjorde vad
han viile på mittfäitet och Thomas
Westerberg var inte sämre han.
IIan startade serien På bästa
tånkbara sätt: I '

Redan efter tio minuter slog
han till med sin specialare. Trån
vänsterkanten vek han av in mot
mitten och från straillinjen avlos-
sade han stora kanonen. Den här

Slutarps
M issionsh us

Sönd. 19.00

VARFEST
Rydlierg och sångarna från

År.tp. Roland o Rene6.
Servering.

Välkommen!

KINNARP
Tips- och bingopromenad
söndag 8 mai kl. 10-12. Start
l!l.nnemo.
Välkomnal
KIF:s Damklubb.

gången hade han ilock en storpor-
tiontur. Hans skotttouchadeenVar-
tofta-försvarare, ändrade rlktning
totait och ställde Giiran Petters-
son i hemmaburen maktlös.

* Om skottel inte touchat nå.
gon hade det förmodligen gått ut-
anför, sa G'iiran efteråt. Det höll
Thomas med om.

2-0 "ÄKTA"
2-O-målet i 20 min blev dock

mer "äkta". Efter hörna fick
Thomas helt ensam stå och ladda
någon meter från mål - och ett
sådant läge missar han inte i ftir-
sta taget. Han klämde till på vol-
lev och Göran Pettersson biev än
erl gång satt på m€llanhand.

- Men den här gången fanns
det inget att .göra, menade
VSK-keepern.

Kinnaris seger är odiskutabel
och kunde blivit ännu större med
tanke på alla chanser i första
halvlek. Vartofta kom igång lite
bättre i andra halviek och kunde
fått in ett reduceringsmål. Inge-
mar Sandi:lom hade bl.a. ett
stolpskott. Dessutom var Ingemar
i friläge två gånger, rneln föredrog

att till slut dribbla bort sig i stållet
for att passa * och så rann dom
chanserna ut i sanden.

LÄTTARE I ÅR
Kinnarp var ett toppiag i fioi

och blir det i år också. Man hade
en jämn uppgörelse med skyhöga
favoriterna Falköpings BK förra
året och i år blir Fröjered främsta
hotet. Men jag tror att KIF får
lättare att vinna serier, i år, Laget
är utan tvekan starkt.

Benny Carlqvists inhopp bet"v-
der utan tvivel allra mest. Mittfål-
tet med Benny och "Blecka" Ge-
orgsson i spetsen är rutinerat och
dessa två herrar kan verkligen
mata den unga, äregiriga kedjan
med fina bollar. Längst fram finns
Kent Bengtsson, Thomas Wes-
terbers och Kennet Johansson -
samtliga farliga i sina attacker.
Och på centerhalven får '.'i inte
glömma Tony Persson. som ju
aldrig gör en dålig match..

Visst får Fröjered det jobbigt i
årl

FIN PLANI|SKOLA
Vartofta har i år tappai sin bäs-

te spelare, Jarr Johansson och Le-

if Gustavsson c'ch utan dessa
kommer laset att få det svårt. Det
mårktes i lördags att mittfältet har
fått lida. Det stämde inte alls.
Bäst var nu Conny Johansson.

Man kan dock inte göra annat
än att beundra VSK, sorn är mäs-
tare på att vaska fram lovande
förmågor. Inge och Tomas Jo-
hansson, Mikael Sandahl och
Claes3tefansson finns numera i
IFK Falköping. Janne Johansson
i FBK och Leif Gustavsson i Mull-
sjö. Med dessa fina spelare skulle
laget vinna iemmanl

, ANDERS

även 2:a sort.

garderober
finns på lager.

TRA O BYGG
'Mossvägen 16, Falköping
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NBV i Falköping och Kinnarp
har de senare åren gått starkt
framåt och lockat allt fler männi-
skor till sina studiecirklar. Idag
ligger tyngdpunkten i verksam-
heten i Kinnarp - inte mindre än
125 deltagare har här ingått i
drygt 20 cirklar under. det gång-
na året. Nu stundar sommarup-
pehållet och cirklarna avslutas
den ena efter den andra,

I förra veckan var det t.ex. av-
slutning för Landskapscirkeln, en
av de populärare cirklarna som
hållit på sedan 1970. FT gjorde ett
besök hos ledare Sven Andersson
och de 25'tal trogna som i vinter
läst om Halland.

*
Den här cirkeln har hållit till i

NBVlokalen vid Kulebacken 2 i

Kinnarp, liksom de flesta andra
pirklarna. En gång var fiortonde
dag har man träffats, läst om Hal-
land i Svenska Turistföreninsens
årsskrift. sett bildband. filmeioch
lyssnat till något ftiredrag. Me-
ningen är att det hela ska avslutas
med en resa till Hannand.

Populär ledare är som nämnts
Sven Andersson, lantbrukare och
pionjär inom NBV och IO.
GT-I{IO. Han var med och star-
tade studieverksamheten inom
Falköping och är nu ordförande i
NBV liksom distriktsordförande i
IOGT-NTO. Han har haft en
trogen skara omkrini sig i land-
skapscirkeln allt sedan den starta-
de. De flesta har kommit igen år
efter år.

- Det här är det roligaste vi
har, säger några av deltagarna.
Vi får ju träffas och ha roligt sam-
tidigt som vi lär oss något.

Det man lär sig, ja, det är bl.a.
att det finns en hel del vid sidan
om allfarvägarna, sådant som
man inte visste förut. Hur många
känner sitt land - verkligen?

- Kusten känner de flesta till
men det mesta av ett land ligger
ju innanför den, säger Sven. Där
är många av oss okunniga.

*
I cirkeln år det både damer och

herrar av olika årgång. Och visst
har man roligt, det syns och hörs
på långt håll. Men det är främst

Svens förtjänst, tycker alla. Han
kan konsten att lätta upp, att dre
en historia då och då, eller sätta
envar på det hala med knepiga
frågor i anslutning till åmnet.

Den här cirkeln har tidigare
läst om Gotland, Närke, Dalarna,
Blekinge och Skånel Och när vå-
ren har kommit har Sven ordnat
en buss, och så har man stuckit
iväg till trakten man läst om.

- Om inte Sven vore skulle det
inte bli varken cirkel ell€r resor
med någon ordning, säger delta-
garna..Han år toppen.

*
I vår var det rrreningen att rnån

skulle åka till Hallanil men vår-
bruket: har ju blivit försenat.

Många av deltagarna har jord-
bruk att sköta, så resan senare-
läggs förmodligen till någon gång
i sommar,

Andra cirklar förtjånar gifetvis
att uppmärksammas, aktiviteten
har säkert inte varit mindre där. I
NBV ingår inte bara organisatio-
ner som IOGT-NTO, Blå Bands-
rörelsen etc, utan alla, oavsett re-
ligiös och politisk hemvist, är väl-
komna i cirklarna. Således är ut-
budet variationsrikt och erbjuder
något för alla och envar.

*
Cirklarna har tonvikten på

hobbies av skilda slag. I vinter
har bl.a. Märtha Lyreborg lett en
vävkurs och Maragertha Karls,
son kurser i klädsömnad (barn-
kläder och folkdräkter). Lena
Arvidsson har varit ledare ör en
cirkel i batik öch Rolf Wallin för
en styckningskurs i Samuelssons
affär i Slutarp. På biblioteket i
Falköping har,Knut Fredriksson
samlat två cirklar i ämnet släkt-
forskning och dessutom.har en
cirkel i silversmide anordnats.
Till hösten hoppas man också
kunna starta en kurs i vegetarisk
matlagning, kanske även i jazz-
dans som örra året samlade fyra
grupper.

NBV - Nykterhetsrörelsens
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Att samlas kring Sven Andersson t.h, och t.ex. läsa om Halland är inte bara boklig inlärning. Här drar han en
historia till kaffet,

Bildnings Verksamhet - fyller i landet. Äld1t ar det genom sina yngst genom samgående med de
år ?5 år. Det är det samtidigt äld- anor från f894 då ett organiserat tre åldsta studieförbunden 1971.

sta och yngsta studieförbuidet i bildningsarbete börjaäe och ASTRI
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Mångu oktiuu i Kinnurp
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Efter o,lla- "nni,
taekee fill $Jor.
Iclubhq.rtr,,o,s fetw s/r-\.

o,;rnbud, söger
Thomas Westerbergs
- lag iir inte fråb,m"
mamde tör att söiga
Vartofta - Kinnarp 0-2. Matgar.are: l-homas V't-s-

terberg 2. Veckahs profil fixade målen i seriepremi-
ären i lördags och blev rnatchhjälte igen - för vilken
gång i ordningen?!

Sedan Thomas debuteratle i Kinna{ps A-lag för f'em
år sedan har puhliken på Kinnemo lllivit Lrortskämd
med att nr lO Westerberg ska göra minst ett mål per
match. Det har också blivit ganska många €renom
åren för Kinnarps specielle matchhjälte.

- Nja, inte ska du 7-kalla mig matchhjäI- i - , iffiffis,,. I

ff;,;:r:"Tl;ff;,: iveckans #
meränllmåI. I iEr'

någonting annat om
man gjort l9 (nitton)
mål i en och samrrra
match.

THOMAS TUESTERBERG

-llen Thomas får | ,a-: #
1og li.nna sig i.an bli; I C] ,,,kallarl matehvinnare I ^{y'--- 

iiiic

#:j*.Ti,ffirtlF![ ry ry 
I

kan man bli kallad; I - jjsj 1 d. L 
--+-'

Thomas Westerberg leker med trasan. . .
. . . och i vanlig stil pangar han upp bollen i nättaket. En vanlig syn
för Kinnarps-folket på Kinnemo!

I
t
I
I

. Lå! g-å för att det var sex-sju år sedan, men 19;nål
är oeh förblir 19 mål!
. -..?"t var i en pojklagsmatch mot Åsarp kommer
jag ihåg. Vi vann med 29-0 och jag giorde sbm sagt 19
av dom.

. ELFSBORG }'ÖRST
Thomas var alltså tidigt i farten med att ösa in måI.

Och han blev tidigt uppmärksammad för sin fina för_
måga att alltid hitta rätt. Det blev Alassdebut vid 15
års ålder (Thomas gjorde ett mål i 2-2"-matcf,e" *ot
Trolmen) och det blev elitpojkläger i Halmstad, Re_

Så Thomas stannade kvar och var spelkiar igen till
seriepremiären på våren -75.

BLEV RÄDD
. - $"1 los.yar jag rädd i början. Omedveter iror
Jag. .rag lrck tillsägelser t o m från publiken!

Benbrottet hämmade Thomas mycket länge och
inte förrän nu räknar han med att hä b[vit heTt åter_
ställd - dvs lika orädd som innan skadan.

i



-_Elfsborg ville att jag skulle spela med deras ju-
niorlag i Järla-träffen i Stockholm. Men jag nobbade
för vi skulle möta Ekedalen i en matcli öm eällde
nytt kontrakt eller ej.

Elfsborg var den första klubb som fick korsen av
Thomas. Och detta var bara början på allas jaki efter
s.k_y1tek_unge1 från Kinnarp. IFK Falköping-, Skövde
AIK och Hallby är tre exempel på väletablårade lae.
som Thomas haft kontakter med.

'' J-SÖDRANäRltisr' ; .'r1 ',i.l: '-''n'

, Slti1t'e_ var mycket rifrra att få'över Thoinas, som
dock till slut valde att stanna kvar. Ännu närmare var
det dock i vintras, då allt egentligen var packåt och
klart för Jönköpings Södra. Thornas haäe ritat på
övergångshandlingarna, Södra hade skaffat en iå-
genhet i stan oeh Thomäs trivdes qanska lint i sin nva
klubb. som han tränade med ett flertal gånger.
_. - J"g var mycket pigg på att spela föi Söära. säger
Thomas. De har en bra tränare i Max Möller. som j.g
tror" gör Södra till ett topplag i år. Ja, det hade varli.
kul att spela i Jönköpins.-

Ändå knöt det sig i sijta änden?

^.. 
- Ja..förmodligen hade jag blivit ett ettårsfall. Där-

tor rev Jag kontraktet efter ett tag.
. Trgt_s att kontakten med Jönliöpings Södra brötskan.Thomas fortfarande a"a nyiå å7J"" årä^*rorblndelsen. Lägenheten, som kiubben ordnäde.

bor han i nu och den malajartade militårrjånstgöring-
en på A 6 i Jönköping. som också klubben fixaJe, kaln
ingen ta ifrån honom. . .

Thomas gör alltså lumpen i år och det var därför
J-Södra kom med i bilden.

och det är något som Thoinas gillar!
- 

* Han betyder oerhört mycliet för laget. Han år en
drivande kraft. Oeh sådana'bollar han tan slå. . _ |

-_ 
rnomas ar ganskå beståmd vad gäller f'ramtiden,

Han vill stanna kvar på Falbygden - helst i Kinnarp
förstås, där han har-ett Ura jåbb. Så långväga stor-
klubbar gör sig inget besvär [är!
. * Huvudsaken är att män har kul. Och att få varafri från skador.

- Men .så.hemskt mycket mer kan jag väl inte
utve.cklas i Kinnarp. Så kommer det ett Lå bud slår
ja,e tilll. . .'

__Och det budet ska alltså inte komma för långt ifrån
Kinnarp. . .

Profil-special au

A]\DERS GUSTAFSOI\

(text och foto)

-. vEr rNrE sJÄLvr tn"*"1'JilX#f **a u,,gu i ieken och är som
Thomas har sålunda tackatnej till massor av anbud 20-åring en av d.et ur-rga Kianirp"-t"g*t" ,näFt ;rrtr'q-från.högrg \lg!9..". Den 20-årigä ylgling_en. $aIrr"o.e'- .;."cacl. .rllr"*-nnr"*jaf,, ta.**rlnr;?;l,i;;;å. FIr"

ll :'qlfl?." I lrrnnarp,t ett p_a-r år. skulle inte göra .säger han fortfarande har.rnycker au låra. En sak harbort slg I högre sammanhang. En vän av logik undrar han dock lårt sig under siirjår på fotbollsplanen: artdå förstås varför Thomas stannar kvar i Kinnarp. det kanns for iaf lili "ti uiiiLraää. i"h;;;"r;ä; .;rr".
- Dl' dgl undrar jag faktiskt själv ibland! Jåg vet för i septembör t97+ brc;t han benet ."i, tri"eåd";ä..#^*::.et ill"_l:'löIl ,, _-. på kryökor i fyra månact"". n"t tog iho;;;-#il.fi.;Men inte tänker du bli Kinnarp trogen hela karri- myckät hårt. 

'
ären? "- 

Det var.hemskt. jag visste ju inte omjag någon-
.-- Nei, kommer det ett bra b_ud slår jag naturligtvis sin kunde spela]ållotr -...t-.1{-.-_vi11|tice1 trivs jag bra i Kinnarp, men jag ,rilt 3u olyckan inträffade i en skolmatch (!) och under-e"A?_I-"TTl l9gre upp i seriesystemet tecknad,var själv med i matchen. u"i ryr.t"u o"t"atlelst vlu I homas avancera i seriesystemet medsitt om att Thomas skulle ha utbrustit: - Nu går jag överKinnarp. Laget är starkare än i fiol och år iillsarn- till IFKI

'rnans_med 
{rOj.eLed utpekade seriefavoriter. Jag kommer inte ihåg någonting av vacl jagba.

- Men det blir svårt att vinha serien. Fröjered Mendelarmyct<efmåiligtlo"ita"åu1 uar1åpp'låltaakommer från .fyran och har ett annat tempo. A,lla det hände.d"*vl? blir oc\så farli€a.
i\ågot som talar lör Kinnarp är.dock Benny_Carl- koka över av ilska * så det är rnycket *.;jiid,tt a.t

ewists..övergång från lFK.Tidaholm. Han r.p."lqdq i där o* fX.a.,.r,r, mrg.KIF för ett par år sedan och har nu kommit tiubaka - Men Kinnarpi-tåäå"ria blev inte arga, bara ledsna.

IIoS-fcirenin tls-T" VILLA
SLUTARP
1 pian med hel källare och
vidbyggt garage. Boendeyta,
110 kvm fördelat på 4 rum o.

kök samt i källarplanet stor
gillestuga, hobbyrum, bastu,
pannrum och tvättstuga.
Väipl. tomt om 908 kvm.
Byggn. år 1973 utvänd. be-
klått med mexi och brun pa-
ne1.

Fönåldraföreningen yrkar nu
att en provisorisk våndplats ut-
förs senast till skolstarten i höst
och anvisar också plats för
åtgård - ett område vid
idrottsplatsen skulle kunna
planeras och grusas.

För'eningen påpekar också
att regnskydd behövs i anslut-
ning till irnsshållplatsen. Bar-
nen har ofta länge väntetider
och får inte vistas i skollokalerr
na under tiden.

TwnnCIrna
i Slwto;rp,
iintlöge.ir,
bortw! \Lls''l'

"Gifttunnorna" iSlutarp ärnu
bolta, De försvann på onsdagen
sedan hälsovårdsnämnden i
Falköping uppmanåt ägaren stt
senast tisdag transportera bort
lunnorna, annars sktllle nämn-
den på ägarens bekostnad om'
besörja bortforslingen. f)en in'
träffade inte på lisdagen av sär-

ski-lci anledning men irå Onsda-
gen var tunnorna åntligcn
trorta. Till ortsbornas lättnad.

T'unnorna innehöll en oljef,ör-
eningo som används vid Plasl'
tilh,erkning" Enligt ptrr"sonalen
på hälsovårtlskontoret är åmnet
trögfl"vtande och olösligt i vat-
ten, knappast giftigto snarast
vådlingr, Ortsbefolkningen har
dock länge oroais över tunnor-
na som förvarats slaruigt innan-
för nlåsra dörrar utan tillsyn.
"Gifttunnefönaringeno' har
t.o.m, polisanmälls!

Bortforslinsen kunde inte
genornföras på tisdagen på
grund av att transportfirman
först ville ha en innehållsdekla-
ration på tunnornå och ett
åtgärdsprogram om något sku!-
le intråffa [nder trarlspfirten.

Hemmapremiär på

Kinnemo
idag k|.15.00

Tomtens lF
Kinnarps IF

KIF:s damklubb har skänkt
matchboilen.

KIF

{f'

Trädgårdstorv
80 l, säckförpackat, ogödslad.
Fabrikspris 10: *lsäck.
Karbo Torv
Kinnarp. Tel 335 40. -

O@elcsröslcer
i Kirr,rr,ntp
för slcol,holrrr,
Frökinds Hem- och Skola-för-

ening kritiserar i en skrivelse
till konrmunstyrelsen trafik-
förhållandena vid skolan i Kin-
narp. - Det år ett stort risk-
moment vid i och urstigningen
för skolharnen, Skolbussarna
är hånvisade att tracka och vän-
da på parkeringsplatsen bland
bilar, cyklande barn och vän-
tande barn. Chauffiirernas
skyddsombud har också uttalat
skarp kririk rnot förhållandena
och krårt åtgärder omgående,
sl5river föreningen,5om vill art
en provisorisk vändplats io-
rdningstålls.

Föreningen skriver också föl-
jande:

- Det är meningen att bus-
sarna skall vånda vid bespis-
ningsbyggnaden och barnen
seddn stiga på vid grindarna till
skolgården, Planen är ofta
hlockerad av parkerade bilar,
varutransporter och dyli{p.

En ny vändplats för bussarna
merl rundkörning är enligt
uppgift från gatukon161gl rpla-
nerad vid den nya badanlägg-
ningerr men innan den kommer
till stånd krävs stadsplaneänd-
ring, en relativt tidsödande
procedur.
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Ii rYÅR KR ossE'n ;IGIvADE
IYtrDTÖn LEABY-BACIG]Y

>lt-D.

Gilbert 
- 
Karlgren. Han var i Rosenqvist hoppade av, rullade

grån$.a år.maskinist på krossen. rqnt några vari-men skadade sig
Emellertid yppstod ett allvarligt inte. Gilbert styr in på en nyl
olyckstillbud når man skulle köra byggd avtagsvag och äar i aitätI l'å'jl."Itl ororogsarlirolransson olyckstillbudnårmanskulleköra byggd avtagsväg och där i diket I

I lt{,orke_t^meddenhärstenkross- krossen nerför "Leabyliden". blii det tväistopp nå det 11 ton 
Ir Drclen från z0-talet med Gilbert alltså den gamla krokig,a vägen. hrnga ekipaget.

! f^tlq,._ll Gustav^Kjell61, K"{l Krossen-st}rdes rramtill som en * |
I JohanssonrAxel _Rosenqvist och bil och där satt Axel Rosenqvist Denna resa blev krossens ödr
I igttt Äartgren. stenkroisen till- medan Gilbert Karlgren skötte Man började 

"tt 
."o*""u ,rrå !

! T::: vag.lorvaltningen och man- motorn. Gilbert.berättar: gav upp åå det mesta var utslitet. I

I narna. skotte.om- det hårda jobbet - Rätt som det var börja kros- Gilbeiioch hans kompisar fick en ,I att gora makadam av den sten sen öka farten nerför "lia". När ny och bättre kross sååningom. I

| ::T.t fF:t,l:l_,F"ka,r1g le-vgre- jag såg att vi mötte en bonne med "Så d;;;-biij, -""iiäriä'?äj"" 
II L?,"_"; 

-Nar t(rossen skulle flyttas ett kvarnlass så ropa jag 'lstopp som var med, berätta om det öm ]| -ull någon ny plats var det bara att för tusan', till Rose-nqvist. Men varit. I all synnerhet gamla arbe- |

I l1cF"9":"e3.r9m^frånmotorntill krossenbaraökadefaitenochåå i".tiiau" a" uardeiulia;idrJ;k"-;
: l:t T]lolu hJutet tramlör bak\iu- $g jag att - drivremmen hade ment från en förgången tid, som I

I l--"L-:}- fl""sen ,Iörflyttade sig hoppat av så motorn bromsade ändå inte ärså !i1qt!_o{q._ , II sJarv med en-hastighet "ungefår inte. - JoSEFJÄcoBSSoN
I somnärengårbrafort"beåttar - "Hoppaavsåtarjagratten',! (u"aÅ'u-5iInA'nnfi{1
l-'-- -å---

Skcinrt och alluar i Lokal Frökind,
Frökinds Hem- och Skolaföre-

ning hade på fredagskväilen kal-
lat tiil familjeafton i Lokal Frö-
kind, som mycket snabbt fylldes
till sista plats. Föreningens ordf.
Bengi Kiingsiecit hålsade väl-
kommen innan Kinneveds flick-
kör inledde med ett knippe vår-
sånger. Det var en kväll som
blandades med skämt och allvar.
Kyrkerörsskolans rektor Bengt
Kjellström kom i spetsen för fyra
ur skolans ANT-gmpp, som små-
ningom redogjorde för vad som
händer med människor som bru
kar alkohol. narkotika och tobak
Bengt Kjellström hade tagit del
av en åv nykterhetsrörelsen
sammanstiilld rapport om alko-
holmissbruk hos dagens ungdom.

- Egentligen borde det inte
blivit en chockrapport, men det
blev det för mej. Det är skräm-
mande att läsa om bruket av al-
kohol långt nere i åldrarna. Rap-
porten talar om högförbrukning
bland de elever som går i nian.

nar tili ANT-informationen.
tö4f,-?)-

Bengt Kjellström sa ockiå så

Polis Charles i kretsen av ungdomar.

.ri:
rrS

Rektor Bengt Kjellström och Hem-Skola-ordf. Bengt Klingstedt lyss-



ft,t', t
::: - När vi träffas i hem- och sko-
.:i: lasammanhang borde vr m e r
::: diskutera vad vi kan göra för att
i:: hejda mfssbruket bland de unga
tl: av narkotika och alkohol än att
iil diskutera om potatisen i skolbes-
i:i pisningen är ftir mjuk.
..i -o-
:::: Rektors inledning följdes av
j::: ANT-information (ANT står för
;::i . alkohol, narkotika och tobak). De
l:i: fyra framställarna. som lärt sig
::i: mycket orn bruket av de här sti
:::: mulansmedlen kom också de med

rapporter, som säkerligen gav de
församlade en tankeställare. De
fyra ungdomarna - Morgan Wi-
berg, Karin Gustafssoi, Eva
Hjerpe och Jörgen Junkergård'-
redogjorde för de olika medlens
verkningar och följdverkningar
och det var en nyttig lektion, som
följdes av polisens syn på narko-
tikaprobiemen.

- De finns bakom knuten.
Falköping är ingeir beskedlig
stad. Narkotikan håller på att
skörda månsa offer oeh Falkö-
ping liåg_er i länsstatistiken i topp
vad det gäller missbrukare.

-o-

Charles Johansson från narko-
tikagruppen sa de här orden och
han sa också mycket annat om
hur det i verkligheten fungerar.
Ingen kari bättre än han veta -
han ingår i den länsgrupp, som
kartlägger och inte minst försöker
att hejda missbruket och försälj-
ningen av narkotika.

Familjeaftonen i stora lokalen
bröts sedan för kaffesamkväm.
Småningom var det åter dags för
samling i stora lokalen och kväl-
lens lättare del med bl.a. fråge-
sport.

Men först framträdde flickkö-
ren igen - nu utklädda i glada
fri"g-el.

Och sen biev d9t en frågesport,
som vånns av klass 3. Dom varjätteduktiga och satte alla korr-
ku.rrenter på plats. Då skall ni ve_
ta att samtliga klasser - från 1 till
och med 6 - var med och tävlade
jämte ett lag bestående av två lä_
r,are och två föräldrar. Sven An_
de^rsson och Bengt Kjellström var
uttrågare.
_ De[blev en fin final på en trev-
lis kväll!

T uå, u;taöso,ile oc|r'. T omJen
utbrö*ter med biötterhett

DOMARSKAI\DAI,!
När en kvart åter.står av

matehen mellan Kinnarp
och Tomten i lördage bllr
Torntens Gunnar Ästrand
utvisad.

Någru rninuter sensre
röneil klubbkompisen
Göran Kallsson Earnmg
öde" Tomten för.lorar
med 2-f Og-0) och in.
dignationen över dorna.
ren I'er-Erik Johansson,
Skövtle, vet inga gräns€r.

-. Det såmstå vi varit med om,
såger Tomten-spelarna efter
matchen, Och det seÄrande laEet
kan inte göra annat ån nic-ha
medhållande.

Det hånder oita att den förlora-
de parten skyller på domaren.
Den hår gången skyller de inte

nederlaget på honom. De tycker
bara han var katastrofalt dålig.
Det år inte alls roligt att se domä-
re bieter krltik. men äen hår
gången rnåste jag hAlla med spe-
lårRå.

FöR SNÄLL
Om en domere intc ståvjar håt

spel från börJan av matehen karr
han räkna med att tå1ppa greppet
om den så smånindom, Eet är
precis vad som hånder på l{in"
nemo, Det i!älper föga att dela ut
varningar till höger och vånster I
andra halvlek, Då har respekten
redan slåppt,

Thomas WesterberE svarar för
ett par fula efterslångar i början
av matehen utån ått bii varnad,
vilket sätler igång hela karusel.
len, Öjustheterna fsrtsåtter och
det bårJar bll efterslångarnas
mateh, Tomten ånser slg varå
vårst drabbat oeh sårskilt två spe.
låfe utmärkcr sir som utomor.
dentllga gnällmånsar.

Gåeternas lagkapten (Gunnar
Ring) och målvakten Stefan Jons-
son år hög[udda hela matehep,
Det år ett under att de inte var"
nås,

Som sagt: vi ska inte dela ut
underkånt bara till domaren. Det
vär inte kul att höra en del Tom-
tares brlst på självbehärskning.
Det äreskillnad på att tånka och
pråta höBt, . ,

LITE I'OIBOLL
Den fotboll som presteraq står

hemmalaget för, Förre veekan
avgjorde de matchen mot Vartof-
ta i första halvlek. Det gör de
åven denna gång, Efter en halv-
timmas spel hår Benny Carlqvist
oeh Thomas Westerberg ordnat
till en 2*0Jedniiig qom v€rhår så
Båker Btt lnget talar frjr att det Inte
ska bll hemmaseger Tomten sat-
sår i stort på kontilngar, men allt-
för rnånga gånger springer de
offside.

1-- 0 kommer i 23 min. "Blecka"

öeorgsson rycker på vänsterkan-
ten slår ett inlågg Bom passerar
Stefan Jonsson och som Benny
Carlqvist pangar in via stolpen,

thomas Westerberg nickar in
?*0 pÄ hörna efter en halvtimma.
Gösta Ek hade dessförinnåR en
boll inne i mÄlct , vilket dock un-
derkåndes för hands.

UPPRYCKNING
Tömten rycker upp sig i mitten

på andra halvlek, blir farligar'e i
'sina konfingar och påpasslige
Roger Carlsson utny{$ar en tabbe
i KlF-försvaret och redrrcerar till
t-2, Och det krrrrde kanske blivit
en lcvittering om gåsterna strun-
tat i domaren och bara ägnat sig
åt fotboll. Målskytten Roger har
n$mligen en fin chens bara minu-
tcn efter målet. Men så kommer
utvisningarna, vilka defi nitivt för.
stör dagen,

Kinnarp återtar kommandot,
"Bleclta" slår en frispark i rib-
ban, varför dei lått kslt konståte-
racr Klnnarp vinner råttvist.

Inget åv laget gör såkert någon
av eina båt$e matcher, '!8lecka"
Georgsson i Kinnarp verkur dock
vara på gång, llksom Thomas
Westerberg,

Tomtens klart båsJe år Eje
Lindgren, I{an gör aldrig en dålig
matclLOch skäller heller aldrig på
undermåligå domil.e.., .

ANDERS

rub
_?)-

K.,l1.i

i.'ll.

Gösla Ek virtner en nlckduell orh rkallsr ln Klnnerpr lednlngrmåI. Trodde alla, Ja, Men Göste envånde alg ar handen t ett tldltåre
shetlt och domarr:n blåste i stiillet lör lrlepark tlll Tomten. Långct tlll vånsler EJe Llndgrerr eont förcöher blåaa bort bollen . , .



H*ttrrrnåpp äY Sluta*y,,,
"fi 
* S nrn[ Branclstorp ':*

1{ff cr" lovsnql* inriltsur i lrii-
nir:E;;rnnlf helna, lrnr clot ghtl
..r[,fr r,'rr Slr,r,rr'lrs IF r rr.r'i,'up1r
tektel. !trrelnilir+ns I' 4 l'öljdr;rr av
i - 5 ruöt i3ranrislorp på Våtterval-
len i li)rdl,4s. Scl v*r en rnyckei
v*rnodig ir,saNs ;:v $IFJnget, iivon
o;n nvp;rkrinclil.n ar,' *tt pnr av de
bii;itii sprlnr-n* girr :iitt lill när ma-
f$r"r;ricf i hv(igj'i*' qnnska hrnt"

$ltrti,rrp l'ick lirrna sig i ntt *pnla
en rt*derrnrdniirl r."*ll o*h cirlt gäl-
l*r li'iirnsl lndrn hal'"'lok. SlF"
iylk;rrlel; rriiurli11*:n håll"r I ^()-l*cl-
ning ilndcr" ,tr3 minnt*r' i ftirsts
fii:lvlt:k. fit)11 $gn korn raset i *nd"
rn h;rh,lek. lng*n lyrlrircles få tag i
strl*l':t och l:,...rllcrt uliin dct bltlv en
r.i*klig lrr*ss mcx tJlf Karl$n.
I1l lnilstorps*pclarn* strt't nde
:urrn lrin k rirrr;1 tllfs kr.rpa
\tl' .rr, l.,rrr.r \irr fon! vaxlrl;ur(f.
[)t lyck;*dr:s h*lt cnkc]li inte {tir-
f i"v1.l;r :.,pt,L"t {'rirrrr tJen egrul rpcl'
irrivirir rtlderr rråg*n liingru tiel.
l),.r'. I: r.l, rrir,'1,r.1:.k;ilprr. i,,r) 

'rlt.* l .1.} p* dil l,r.',i inl#dancl* urnt-
r-'h1rrli;r :ik ;rll lii i,1r li rlv yt terlidlrr$
si, ',lr'rl('r':t{{.

-*"
'lil't.r.'r' L.:tlnirrgsmSl ;;v Slutarp

grluirlli'llony fikogh.rnci i 5:e mil-
nrricfi, lr*clder nr*dreilta $upp{]r-
t(.f!i pfl *rr lyckird dag, nttn ju
liirrurr match*n lsd de*lto krafti.
qlrrq, b[r'' ltrralrtkitortrrr* ijv$fl&fi.
lJr:{. var ury*kci. lt}r .tr:h *kicklig-
l'1r1 ilv f?1ilh'ah t.r,n'lJll' Karl$n, *trm
lljlrrler ntt r'!cl tlriijde till 4l}ro mi-
nirlrrr innnfi kvit1trrin4cn kttm"
[)an Lik*vhil ll+r onrhcsorj<le tlen..*

il{lnl c}n kvar'lr spel p* nndr*
iricIr.l*k *v;rrr{rk: Arttlers l}rntt för

FRöt{rND'-"9 E
TiJrspromenaden i Kinnarp

Rått rad: 12X XlX ll2 212.
1. sekatör är ett verktyg. 2

Blomman var en benjaminfikus. 3.
Devalveringen var 6 Vo.4. Momsen
höjs f ju{. 5. 4:e sjön är Hjäimaren.
6. Mats Ählberg giorde 1:a målet. 7.
Oljeplattformen heter Bravo. 8. Af-
laren heter Gamla Priset. 9. Väder-
lekstecknet var blixt utan åska. 10.
Bilden föreställde Karl Frithiofson.
11. Blodgruppen är A. 12. Bilden
finns i Falköpings Tidning.

Barnrad: lXX 211 22X X11.
Skiljefråga 63 ctn.
Vinnare Tony Persson 12 rätt (63

cm).
2 Eva Äkerhage 12 rätt (65 cm). 3.

Gerd Ostberg 11 rätt (62,5 cm).
7 med 1l rätt påträffades. Där

avgjorde skilje frå gan.
Barnvinnare: Jessica Carlsson ef-

ter dragning. Lottnr: 91, 83 avhäm-
tade.

2* I och son ras*clt rnålen in med
iåmna mell*nmm. l*3, t*'4 och-l*5 

gjord* Kjell Peittr*:ran i i$:e
25:e, och ä8;e minuten.

öch diirrned stod BrandstorP
som vällörtjiintå $$gråNe, Mat de'
ras pigga an[;'llot't' -. de våxlinde
nosrtloncr och Lil) skillnad fr'ån
Slukrpssp*lnrna fnnn de ått
nyckelrr trll franrqång ntirstt' vara
att rörä på s;g hilde gåstsPt'lar-
na inte $kuggttn t*v en chans.***

Slutarpsirånuren Ingemar Ung
var bekyrnrad efter drabbningen'

* Nu mÅsle det till krafttag'
Det år viil i oeh för sig ingen fara
uå taket, men vi mAste ha en se-
ger för att få snrtrt'på verhsanlhe-
ien. i das smnrcle det inte alls och
beklagligt t"rog verkacle det som
r,m flåra spelare tog för lått På
uppgiften. Vi tränsrr på tisdag och
11å shall vi gå igenorn vad som
irånde och farsöka råtta till brister
ot,h misstag. Vi htrt ert hård vecka
nred tntrtclt i F olknl:o På onsdag
och 'frädet på får"rgavallen På
fredug.

-'* *
Vackra Våttervallen var snn&rs

en fin bqkiirirtskap. $lrrtarpsspe'
larna vnrkade dock viil hiinftirda
tiver ut*ikten" Vi skall vål oekså
$l{ga ritt Öö$t{t Jårlsröm, ?id{r-
lrolnr, sorR domare hade en iugn
och rofylld eltetmiddag. Aktö-
rerna uppträdde fromma sr:m
lamnr. Uppskattntngsvis 30'talct
per$oller qiöt nv vårsolt'n' Ett av
äum s.rnr sökt sig över Asen ncd
rnot Viitterstranden var ",

BASSE

Kan Roger
avgöra
fredags-
derbyt?

TANGAVALLEN I,T;J?"J,,,U

SIF mot TRÄDET
Fönnatch 16.45 Trädet-- Slutarp (knattar)

KL 17.45

VERKLIGT LIV- kristen ungdomsgrupp

Matchbollen är skänkt ai' SIF:s damklubb
SöNDAG KL 11 TRÄDET B _ SIF B

Möt våren på Tånga't.allen p{f-+).

VILLA SLUTARP
1 plan med hel källare och vidbyggt garage. Boendeyta, 110
kvm fördelat på 4 rum o. kök samt i källarplanet stor gillestu-
ga, hobbyrum, bastu, pannrum och tvättstuga. Välpl. tomt
om 908 kvm..Byggn. år 1973 utvånd. beklätt med mexi och
brun panel.

Slutarp

Tipspromenad
söndag kl. i7-18.00. Gå eller
cykla Vårkumla runt.
Start Tångavallen

SIF:s Damklubb

t---

i Gli*_t,y{ från Frökind 
i

Go morgon!
Björkarna har fått musöron,

gräset växer och granne Lennart
har redan tagit första skörden,
mor grår'er i rabatterna, Mårta
och Josef Ahl har hört göken -
det rråste vara våren, åven om
jag har svårt att tro på den. Ena
dax. nästån 30 eraders vårme -
andra dan nästair vid frygpunk-
ten. Nu får det bli någon'ordning
på r'ådret * nu vill vi ha stabilt
vårtåder med solsken och månca
värntegrader. Vi behöver det Jf-
ter att ha i'ranlevt i sex månader
med frosten bitande i skågget och
näst intill isolerade av all snön.
Nu får det bli någon ordning -
det såger också mor i huset och
tittar strångt.

- I)u struntår i trädqårn. Du
har inte en6 sett att jag gråvt i
rabatterna. *

Mor i huset tycker inte om art
jag överlåmnat- vårens lörlrere-
dande övningar. Ä andra sidan
har jag bestiillt såttpotatis - det
vittnar väl i alla tall om en viss
omtanke, En viss omtanke om
trådgårn har jag också i mina
tankar. Förmodligen åläggs jag
väl småningom något gräsklipp-
ningspass, åven om lillgrabben
tror att det blir han sorn får an-
svaret för klippningen!

t
Just nu pågår den dår festiva-

len ITV med en massa musikan-
t.er som låter nästan lika allihooa.
r\ll rnusik - jag menar då ung-
domens pop - låter på ungeliir
samma sått. Forbes, som tåvlade
1ör Sverige, var varken båttre el-
ler sämre ån Vikingarna och Jigs.
I så fall såmre. Det sa mei mitt
musiköra genast. Musik och.dans
kah vara farligt. Fråga håsttjejen
som numera alltmer sadlat om
och ägnar sig åt olika nöjen. I dag
talar hon inte. Hon låter värre än
Claes f)ahlgren - han med hesa
riisten från Nerv York som pre-
s(,nterar senaste nytt på fronien.
Hon iåter så efter att ha dansat
skoldans i Lokal Frökind i
onsdags. Och spått på med
Streaplers i Medis på fredagen.
Dans, varfira lokaler och kalla
vårkvällar - det kan inte bli an-
nat. *

Når vi senast tråffades i den
lrår spalten hade jag varit på
långresa. Det år inte bara "Vy
f'rån Flobjif'önstret" som reser

---3-- 
5

Salr varren.i 
rr.{ /<-21.Nnnarp-Slutarp ' 'lD'

Nya provatagningar och analyser
av det kommunala vattnet i Kin-
narp-Slutarp visar att kloridhalten
fortfarande är mycket hög och tek-
niskt sett är vattnet med tVekan
tjänligt enligt rapport till hålso-
vårdsnämnden.

L

omkring. I dag har jag varit i
Brandstorp. I mitt sållskap hade
jag inte en rnassa tanter, men å
andra sidan uppträdde mina
manliga kompisar tantigt den här
gången. Jag har aldrig fått stryk i
fotboll mot Brandstorp och jag
nåstan skåmdes när jag smög ut
genom portårna. Ä andra sidan
kanske jag inte har spelat mot
Brandstorp men om jag hade
gjort. hade jag förmodligen aldrig
spelat så illa. I fotboll år Kinnarp
bättre. Detäri ochförsig ganskafult
att slå Tornten, men det må vara
förlåtet när det inte var julafton.
Tomten år för övrigt ett tack-.
samt'lag för oss som skriver och
såtter rubrikel'. När Tomten vin-
ner stort skriver vi: Lilla julafton
för Tomten. Trädet är också bra
att ha ned ått görå. "Avsågat
Trädet fötl" - den har ni vål sett?

i
Från det ena till det andra. Ni

har vål låst i pressen om badet
som skall utredas igen, Jag ger
mej den på att når dom har utrett
fårdigt och avsatt medel, har vi
härute en sådat-r lyxanlåggnir-rg så
att vi kan ordna rned Svensha
måsterskan. Skulle inte alls för-
1våna mej om Frökind står som ar-
rangör för sim-SM 1995 eller möj-

'iisen -96. Det blir väildens dyras-
tdarrangemang. Tro mej,*

Minst sagt töntigt skött år den
hår badfrågan i Frökind. Men
nog om bad i däg. I FT:s spalter
har ni då och då kunnat låsa om
gifttunnor som står placerade i
lagerlokal vid nedbrunna möbel-
fabriken. Oavsett om det nu är
"gifttunnor" eller inte - varför lå-
tå dom stå och skråpa. Bort med
dom - det är ett miljökrav från
dom som tet bättre än skrivaren
ar de hår raderna .m miljö.*

Nu äntligen är Festivalen i TV
slut. Forbes blev sist. Nästa gång
det trlir festival skickar vi Falbyg-
dens Magdeburgare till London.
John, Gunnar och grabbarna stål-
ler upp,

Nu har jag hittat punkten. Nu
är det shit för i dag - nu kan ni
andas ut. Så ock Majvi, Ket'stin.
Kersti, Gustav, Rolf och Bengt -
Frökinds nya dataoperatö-
rer- triser.

Den nya tekniken har kou,mit
också till Slutarp.

' Co mo-rgonl
BÅSSE

BORTSPRUilGEH

Svart-vit hankatt
bortsprungen i Slutarp.
Tel. 335 82

n o 11.Lre t'uUll\'e $ls-4+.

8t.[rrunnornQ
Tunnorna i förorten Slutarp har

nu helt plötsligi försvunnit. Genom
ett par brev till FT hjälpte det. Tack
för detl

UNDRANDE I SLUTARP
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:ji D*tr uppskjutna s€-

IOGT_ NTO
Kin narp
Medlemmar och övriga intres-

serade inbjudes att deltaga i vår
vandring över Billingen (Pil-

grimsleden Ranstad-Varnirem)
nhem)
l(r. nim. l.cl,

Samling vid Samuelssons affår
Slutarp kl 9.30 medtag fika. "

Scisongauslutning hos !{BV

Ordf. Sven Andersson, Jlankerad av (ytterst från vånster räk-
nat): Lena Andersson. Äsarp, (lärare i batik) Märta Lyreborg.
Trädet (lärare i vävning) Margareta Karlsson. Kinnarp, (lärare
i sömnad av folkdräkter) Ytterst till höger Lennart Sandberg,
Göteve. En av Kinnarps drivande krafter. tt{tfD.

Det var festligt i Kinnarps NBV-lokal i onsdags kväll, då
ledningen för verksamheten därstädes inbjudit sina cirkelleda-
re och styrelsemedlemmar ur Falbygdens lokalavdelning, Fai-

5::t"*, 
till en samkvämsbetonad avslutning av studiesäsong-

senast sysslat med är emellertid
främst vävning, sömnad av folk-
dräkter och baiik, d.v.s. ett slags
tygtryck. Denna cirkel har hållit till
i erTtvättstuga, varilrån man av allt
att döma hade många roliga min-
nen. Man har också halt en cirkel
om Halland, som letts av Sven An-
dersson i egen hög Person. Denna
cirkel kommer nu att rendera i en
tvådagars utflykt till Hailand i
sommar.

Med vid onsdagens samman-
komst var NBV-kåssören Thor-
biörn Anberg, som beråttade om den
siora ornsät{ning som avdelningens
kassa nu rörde sig med. Distriktet
presentera<ies av konsulent Erik
Andersson som under ett enkelt an-
förande gav en intressant bild qv
-riBtlt ierksamhet och utveck-
lmg.

- NBV - Nykterhetsrörelsens
Bildninssverksamhet år det äldsta
och samtidigt yngsta studieförbun-
det i landet. Äldst med anor frårr
1894 då man startade ett organise-
rat bildningsarbete och yngst ge-
nom samgåendet av de äldsta stu-'
dieförbunden år 1971.

NBV:s cirkelverksamhet omfat-
tar c:a 16.000 cirklar med c;a
300.000 medlemmar. I varje läu i
stort har man ett distrikt som sam-
ordnar verksamheten från de loka-
la avdelningarna. Inom Skaraborg
har vi för närvarande haft 75 cirk-
lar. Organisationerna bakom NBV
tillhör i dag i5 olika förbund. För-
utom cirkler och kurser av olika
slag organiserar man nu också olika

. kultunarrangemang, inte sällan i
form av turn6er.

Efter Erik Anderssons anförande
följde en stunds samtal om cirkel-
verksamheten som varit, varvid
cirkelledarna hade tilifälle framföra
sina svnounkter och önskemå1.
Mair 'Lelandlade också något
kommande säsongs uppläggning.
Vad Kinnarp beträffar hade man
redan gjort vissa förberedelser och
bestämt sig för ett störrb upptakts-
,måöte, varliil intresserad aiimänhet
komrrier att inbjudas.

.G.S-rd

SIF:s damklubbo Slutarp
SIF:s damklubb anordnar tips-

promenad på söndagseftermiddäg.
Start sker från Tångavallen. Du
kan gå eller cykla turen som är cp 7
km och går vägen runt Vårkumla.

::i '*ääi-iiä;."tq;f".iit_Ti_:-: l:g:.,,,1i9::T^": orcrnade Sru- iååff":"i'åf,iiiiJ:rlffi3lTft i:iili t.g*". Laget hade_ främst genom larps törsta seger. .'aku.t b"k." försiar toppad.. ", ,i,;l; Roger Andersson flera farligheter n,r ..^.. :

,::: i andra harvlek *.d".?;ik;;ä ,-^?"],-l1i-t^.*ån*" 
stvcken en 1 Jan Albeman men som helhet :::

:::: t'ästa möjlighet "", "u 
,L"'iiii[] Illl:lt"lt-it Sluiarp' men iaget skall försvaret känna ';rg nöjt med i:l

..:. ban. visade även prov på bra spel och matchen i:i

,iii "äl*-^,rget började annars .t,31;,?':, 
såae"s och Bengt Geron Jorrsson' Falköping :;i

,i;i bäst' men när väl Slutarp fått -l':t]:l -tndersson entr6er i la- dömde mEtcherna irLfiir ett fåtal 'i'

l:r ordnins på nervrråti## ffiil g:' 
"_1.]-I::.'tadga 

som helhet åskådare :i:

r::: man bätrre balans över spelet. :1t::t."-:^ll^:uts 
a'i slutarp' i vars BÄssE i:l:

' laq vl rvcKer .tt St.f..t bl-ttt ,,ii
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TYROLERHUS
kommer att uppföras i
Slutarp. Vi handhar för-
säljningen av tomt och

.d$. 6tUUt"is och byggnatio-
tå5 nen kan ske i egen regi.

*r' vill"rl kommer att in-
#-€F. .r"h. 5 rum o kök och

e
&
-&
&

karr byggas med eller
utan källare.
Är Du intresserad, kom
gärna upp på vårt kon-
tor {ör närmare informa-
tlon.

a

KINNARP
Fritidshus om storstuga, kök
o hall samt inbyggd veranda.
Uthus med TC och material-
bod. Arrendetomt. Begärt
pris: 19.000:-

Ordföranden i Falbygdens NBV,
som är hemma i Kinnarp, Sven
Andersson från Lofsgården hälsa-
de vålkommen till ett vårpyntat
matbord. Kinnarpsdamerna bjöd
på vegetarisk kost i tbrm av någon
llass iallad med sås. som kom nå-
go.r i räll.kaput att ritrycka en stilla
undran om huruvida det var rådligt
att "ösa till sig utan närmare ana-

lys" De1 fisa6sig emelfertldsnaTt
att det var en god sallad, som kom
skålen att vandra runt flera gånger,
liksom faten med det hembak.,le
brödet.

Kinnarps NBV, som har haft
många cirklar igång, sedan man
startade därute har 6ckså studerat
vegetarisk matlagning. Vad man

Fotboll
Asarps lP

Lördag kl 16.00

Kinnarps lF
Asarps lF

Matchbollen skänkt av

Ä...pt IF damklubb.



Kinnarps tredje ralca
i derbyt mot Äsarp 

tuts','

Kinnarps tredje raka vårseger
kom på lördagseftermiddagen i
derbyt på boråplan mot Åiaros
Itr'. Matchen som såes av cirka 175
personer, bjöd på tre fullträffar,
varav två för gästerna och en för
hemmal. Matöhen går inte t!!l [i
storien som någon av de större
derbyna - det iar långa stunder
mest stiillningskrig och jag tycker
att ett oavgiort resultat gett match-
bilden större rättvisa. De tre
fullträffarna kom i första halvlek
som inleddes bäst av Åsarpspoj-
.karna, men Kinnarp fick- shå-
ningom fast mark under fötterna
och spelade till sig initiativet.

*
Ulric Gunnarsson gav hemma-

laget 1-0 efter 17 minuter. Det
målet var följden av en frisixark
vid vilken Ulric var en av dä in-
blandade parterna. Efter en till-
trasslad situation, hqmnade bol.
len småningom hos Äsarpsspela-
ren, som i nästqn liggande ställ-
ning fick i väg ett skott av strum-
pebandskarakär. Förunderlie är
!qå!ea gångel bollens 

"-ae.Mål-Ekbom tydligen "så förvånJcl* eller var han skvmd? - att han
släppte den'rullande bollen förbi
sig. G,lad blev Ulric och alla hans
kompisar.

*
Förtvivlade blev de dock när

domaren K-G Torstensson efter
24 minuter pekad_e på straff för
Kinnarp. En av ÄIF:s försvar6-
spelare tog händerna till fuälp vid
en Kinnarpsattack och domaren
bedömde situationen så att han-
den - armen - sökte bollen. Rätt
eller fel? Ja, dårom tvistade man.
Rått domslut - sa Kinnarp. Fel
domslut, sa Äsarp. Och jagsäger
inget eftersom jag satt så långt
från den hände.lsön att den var
omöjligt att beilöma.

Hur som helst så satte Bennv
Carlqvist bollen i nät och kvitte-
ringen var ett faktum.

*
- Gtista Ek, numera etablerad

som offensiv back med rätt att gö-
ra måI, hade tagit sitt kall på räit
plats när han i 39 minuten dök
upp efter en dubbelhörna och
nickade in, som det senare skulle
visa sig, det avgörande segermå-
let för Kinnaro.

På {lera fina chanser i andra
halvlek-Uffe och Sören-främst
borde Äsarp fått sin kvittering,
men det blev inte så, Kinnarp höll
stånd och gick dessutom fiam i
flera anfall, som såg farliga ut,
men tunnades ut i skottöeon-
blicken. Blott en gång var deåik-
tigt farligt och det var när Ken-
neth Johansson rullade en boll i
stolpen. Ett överspelat Åm-ft;.-
svar rullade in bollen i famnen ef-
ter den här "fadås'en', av -
KlF-spelaren. Sånt är ju egentli-
gen mål!

Annars var Kenneth en ange-
näm bekantskap kluris dribbler
och en av KIF:sbästa liiare. Allra
bäst var "Blecka" Georgsson,
men det var väl ingen som direki
föll ur ramen. Bakre försvaret
verkade stabilt, inte minst då ve-
teranen Gösta Ek.

*

Kinnarp gick segr?nde ur den derbybetonade matchen mot Åsarp.
Här är det dock Äsarp som anfaller genom Sören Wilgotssön, som
lyckats ta sig örbi Conny Qwisth.

r--II-IIIEE-

Det är lite tunt i ÄIF:s anfall.
Ulric och Sören försökte men ha-
de ingen lycka i avslutningarna.' :.
Några gånger överdrev för övrigt I
Sören det här med dribbling- I
skonsler och både han och övriga I
hade tjänat på om bollen gått I
snabbare in mot centrum. li

Nye S-Å Larsson var duktigast I t
på mitten, men stabilaste lagdel ll
var försvaret, där Ingemar Pet- | I
tersson och ()iiran Karl6n var
mycket duktiga hela tiden.
. Helt på topp var inte domaren
K-G Torstensson. Skövde, men å
andra sidan hade han matchen
under full kontroll. Fem varning-
ar delade han ut.

BÅSSE

Göteve sportskytteklubb hade
tur när de arfangerade sinjaktstig i
sörrdags, Det fina vädret lockades
hela 217 skyttar till start. Av alla
dessa lyckades Leif Johansson,
Vilske, bäst. Han var'ensarn om att
skjutq, i00 poäng. Lagtåvlingen
vann Kinnatp före Flabo.

RESULTAT, herrar:
1) Lelf iohantson, Vilske 100; 2) hge-

mår Kerlsson, Bkara 98; 3) Hähs Olof
Gustafsrcn, Sätuna, 9?; 3) Egon Fersson,
tidaholrn 9?; 4) Roger Karlssort, Kvä.
num,95; ?) S. Ä. IsåCsson, Blidsbere[ 94;

9) Leif Karlsren, Habö, 94i 1ål GtitE

Lihdgren, Kinhdrp, 92t 13) Birger silno.
berg, Vedurir å1; 14) K, il, Iseccson,
Blidskrerg, 91; 161 Bengt Åkesron, Kin-
narp, 90; 16) Rune Johånsson, Sltrtarp,
90i 17) Börje Erikssoh, Habo, 90,

D6fnerr 1) Ingegerd Guetafsson, Såtu-
na, ??; 2) Ulld-Bfiii Mat'tinsson, Götehe,
69i 3) Ingrid Olofsson, tideholiii, 5d,

Lagre-rultetr 1) Kidnarp 1439i ?) Hebr,
L 426; 3) Kinnarp Ii 419i 4) Skåre, 404i 5)
Tidåholri I, 401; 6) Sätuna I, 400i ?) Vlls-
ke 392i 8) Titlahoin II 3?9i 9) Cdt€he 860;
11) Erlhsb€rE, 3631 le) Tidaholrn III 362i
13) Såtuna trr 3å6; 14) Falköping, 30Di 15)

Habo III, 19E, IVS,D.
(ad qN ctr$hÄl/
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Vagnslasttrafiken vid

SLUTARP
upphör fr o m den 22 maj
1977. Vagnslastkunder hän-
visas till Falköpings station,

tel 0515-100 59.

TRAFIKDISTRI KTSCH EFEN
GöTEBORG

Efter onsdagens fullpoängare
för Slutarps IF j Folkabo kom
fredagen med en ny seger närirli-
gen mot Trädets IF på Tångaval-
len. På en plaskvåt arena skrevs
segern till 3- I efter oavgjort 1- 1 i
paus. Blåtröjorna gjorde en ny
fighterinsals så det var ingen
orättvisa att de båda poängen
stannade i hemmalägret även om
3-1-fulltråffen kom under Trä-
dets bästa perioci i andra haivlek.

Matchen hade två ansikten.
Slutarp hade grepp om händel-
serna i första hd*Jek,men. Iyck-,

-adet inte nå mer än.1-1, Efter
rasten blev det,,:nte_r av Trädet
med bland annat 'en rad farlipa
hörnor som dock storspelande LJlf
Karl6n i Slutarpsmålät hde be-
slag på eiler också diregerades de
bort av ett stabilt bakre försvar.

Over huvud signerades bra insat-
ser av SlF-spelarna men vi kan-
ske ändå skall plocka frain några
toppar. Backen Dan Ola Sand6n,
mittfältaren Tony Skoglund och
anfallets Roger Andersson.

Torbjörn Ivansson var domi-
nant i Trädets bakre försvar.
Framåt ver Claes Westermark
och lllf Berglund farliga men rik-
tigt på anfallsbettet val väl inte
gästernå som tr'åcklade i onödan
många gånger, Westermark gav
Trädet 0- 1 efter fura minuter och
sedan dröjde det till en halvtmrma
innan Roger Andersson elegant
frispelade Stefan Ekamn till 1-1.

Fin tråff med skallen fick Tony
Skoglund när han efter siutton
minuter i andra halvlek gav de
sina 2- lJedning.

Dagens giadaste SIF-spelare
var Marin Lindroth som halvmi-

nuten efter att han bytts in defini_tivt sänkte Trädet med en 3_1boll som han ruchade in mellan
stolparna.

, Conny Pettersson, Falköping,
had^e matchen under fin koniroii,
ett.femtio-tal såg på i regnvädret,
rr.vauens framträdande av kristna
F*ppll Verkligt Liv regnade
bort.. Däremot spelade SlJtarps
knattar mot Trädet och uan., måd . .
3.-0. En fin lgv*ll för Slutarp såle-
des.

BÄSSE

@psys.t"l
IUg/ seger ög&,r $k'n

öT&lr,gil"derhgt
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Det var rekordrnåtgt konfirmander som tåstb fr*rn u*<ter helsen * inte
mindre ån 32 unga var för'samlade Till förhör på lördagen i Börstigs kyrka. f3:unens korrfirmanrllärare,
kyrkoherde S.-E. Hagnerrrd ledde den samlingen och svarade även för sönciagenrr nattvardsgudstjänst i
Kinneveds kyrka, där pro-sten llirik l\falmensten assisterade. Av de 32 kom 3 från Börstig, 2 från Vårkumla
och övriga från Kinnalp-Strutarp. I}åda kyrkorna var fyllda under de två akterna. Pt'ocessionskorset bars på
lördagen av Per' llt"r'mansson ,ir.h på söndaeen av Marina Ahl. t6{S-D.

50 år

50 år fyller den 23 maj inspektö-
ren vid Göteborgs-Posten, Skara-
borgsdistriktet, Bertil Helander,
Hantverksgatan 2, Slutarp. Han är
född i Falköping, där han efter
skolgång kom i bagerilåra.,Han var
verksam som bagare från 1942 till
1965 hos olika företagare i Falkö-
ping, om man undantar perio'den
55-61 då han arbetade inom sam-
ma bransch i.Stockholm. 1965 an-
sälldes han av GP och har sedarr
dess varit ytterst ansvarig för tid-
ningens distribution ör.er Skarar
borgs län.

Jubilarens stora intresse har varit
och är jakt- och sportskytte samt
biljard. 1969 var han en av dem som
startade biljardklubben i Slutarp
dit han för övrigt flyttade 1975. In-
om sportskyttet har han lagt ner
arbete som täviingsledare och kas-
sör hos Göteve sportskyttekiubb.
Han är dessutom €ivlingsledare för
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NYHffER.

Ny varnrngs Jmpa ior tr.onrso Jenrva. Ny harlig
heltackrl fgsmåtta fram. Okad siapvrkt. nu
L000 kg. Annars svalJef {ien prccrs som vanl gt
hela 1..650 | gods Och ar sorn vanlrgt nrafkna-
dcns kafske nc5t prisvärda stationsvdgnJanTir 

fitNAULTt\

AB Bil & Motor
SLUTARP. Tel.333 30

samtliga Falbygdsklubbar när det
gäller lagskytte. Sedan en tid tiil-
baka är han också vice ordf. i Frö-
kinds GDV.

Genom sitt glada och öppna sätt
har jrrbilaren vunnit många vänner.
Salut kommer inte bara från de
sportskjutande kamraterna!

Tipspromenad i Slutarp
Söndagens tipspromenad på cy-

kel eller till fots Vårkumla runt ha-
de ettfemtiotal deltagare. Kanskealla
inte hade hunnit få sina cYklar i
ordning än, vädret var ju annars
riktigt bra för en sådan promenad,
Vinnare åv promenaden blev
Gull-Britt Johansson. Kinnarp som
tillsammans med 5 andra hade tip-
pat alla rått. Skiljefrågan avgjorde.
det fanns 147 tioöringar i burken.
De övriga fem med 12 rätt var:
Eva-Carin Johanssoh, Bo Johans-
son. Daisv Simonsson, Anna Karin
Lindroth och Evy Claesson. Raden
hade följande utseende: 1 L 2 x x
L x 2 1 1 2 1, De rätta svaren är
Blåsipna. Spanien. Länsförsäk-
rineai.'Småland. MobY Dick, 144.

Da-nmark. Kungsfågel. Amster-
dam. Jonas Alströmer. Merkurius.
tand. En andra vinst utlottades
bland samtlisa deltasande och
vanns av Annä Sarnuelsson, Slut-'
arp.

KIF:s tipspromenad
Resultat från Kinnarps IF Damk-

lubbs tipspromenad i söndags.
Rätt rad: X12 zXX X^XL?]/'2.
Rätt svar: 1) 8 2) 1011 3) Shang-

hai, 4) Frankrike, 5) Saint Paulia, 6)
Brasse Brändström, 7) Gary Gilmo-
re, 8) 9, 9) Elias Sehlstedt. .10) Bi-
beln, ll.t 22, L2)Mariana.

Vinnare 1l rätt: Maritha Georgs-
son; .10 rätt: Erland Johansson: I
rätt: Assy Sand6n.

Skiljefråga: 649 ärtor
Barnfråga rätt rad: XX2 l1X 2Xt

xzr.
Vinnare Joakim Bonander.

FOTBOLL
på Kinnemo söndag 22.5 kl.
18.00

Ransberg lF
Kin narps lF
Vi tackar Sparbanken för de
nva overallerna och Kin-

Juhtstig .^ts-1,.
. 17., l\Lnnarp

,t
Kinneveds jaktvårdsfiirening

anordnade under söndagen jakt-.
stig. Tåvlingen som gick i strålande
vårväder samlade 110 tävlande.

Resultat:
1) Sten-Åke Isaksson, Blidsberg

100 p, 2) Bengt Larsson, Brämhult
100 p, 3) Göran Svensson, Mullsjö
100 p, 4) Erland Andersson, Skövde
100 p, 5) Erik Karlsson, Limmared
100 p, 6) Egon Persson, Tidaholm
96 p, 7) Carl Friberg, Ljung 96 p^, 8)
Owe Fröjd, Lidköping 96 p, 9) Äke
Karlsson, Tidaholm 94 p, 10) Lars
Larsson, Ulricehamn 94 p, 11) Stu-
re Karlsson, Kinna 94 p, 12) Sixten
Lundgren, Tidaholm 94 p, 13) Vil-
borg Olofsson, Tidaholm 94 p.

Darnklass:
1) Ingrid Olofsson, Tidaholm 66 p.

Ksrusellen
1) Veiko Kovanenn. Äsunden 41

p, 2-3 Bengt Svensson, Falköping,
34 resp. 33 p.
KM:

1) Yngve Nilsson 98 p; 2) Ake
Blom _96; 3) Stig Lindgren 93: 4)
Lars-Äke Brodd 92: 5) Lars Lund-
gren 92; 6) ftte Lind8ren 90; ?)
Rune Abrahamsson 89; 8) Gunde
Johansson^88; 9) Anders Nyman 86;
10) Bengt Äkesson 895.
Veteranklass:

1) Georg Göransson 73 p.

Kin narp
Tips- o bingopromenad sönda-
gen d. 22 maj. Start Klubbstu-
gan kl. 10-12.
KIF:s Damklubb narps-plattan för matchbollen.



130 personer på, slakmraff i lokalen

Släktträff med 130 personer när-
varande hade man ordnat i Lokal
Frökind på Kristi Himmelsfärds-
dag. Huvudpersonerna var sex
barn efter framlidna Hilda och An-

t. thusbrand
Ett äldre uthus av trå, beläget vid

Slutarps station, brann på torsdag-
sefter'middagen ned till grunden.
Brandorsaken är oklar.

ders Gustavsson från Bredegården
i Karleby. De sex syskonen är Elsa
Karlsson, Slutarp; Signe Johnsson.
Falköping; Märta Bergman, Fal-
köping; Bertil Gustavsson, Karle-
by; Karin Johansson, Falköping
och Ingvar Gusta..'sson. Falköping.
Ett sjunde barn fanns också. Alice
Holm, Götere, so'n ai'led 1963. Ör'-
risa deltaopr- i .iäktträffen rar ätt-

lingar och ingifta Iill dessa sju sys-
kon.

Under dagen samlades man vid
makarna Hilda och Anders Gus-
tavssons grav på Karleby kyrko-
gård för en minnesstund. Psaimen
"Den blomstertid nu kommer."
sjöngs och eit av barnbarnen, Gun-
r or Fogelbere. höll etr '. a(.k c-'
minnesral samt nedl"de en krans.

di

Som avslutning sjöngs psalmen
"Härlig är jorden". På dotterns Ali-
ce Holms grav i Göteve och mågar-
nas Erik Bergman och Helgot Jons-
son gravar i Falköping hade buket-
ter nedlagts.

På ki.ällen sarnlades alia till sup6
i lokal Frökind, och inledde med att
ägna en tyst minut till de avsiidnas
minne. Sarnmankomsten irlrilöt

under angenäm ståmning med
blandad underhållning, och kanske
framför atlt, med kontakter med
dem man mera sällan träffar. På

bilden har vi alla deltagarna för-
damlade, rled de sex sYskonen i
mitten i främre raden.

Jaktst ig
annordnas i Kinnarp söndagen
den 22 maj ki. 9.00- 14.00.

KM Lördag den 21 maj
k] 9.00- 10.00

Kinneveds Jaktvårdförening

*
Falköpingspolisen har i helgen

gripit rvå personer misstänkta för
rattfylleri. Den ene stoppades i
Kinnarp på lördagskvällen och
den andre bilföraren omhänder
togs på Odengatan på söndags.
kväf len. zr[g-D.

FRöKIND

Tältmöten vid Kinnarps
Kontorsmöbler'.

^ls-n.
På onsdag inleds en l4-dagars

tältmötesserie. som anordnas av
Slutarps och Åsarps Missionsför-
samlingar. Taiare i serien blir pas-
tor Tore Augustsson, Sävsjö.

Församl. sångare och Ungdoms-
kören Verkligt Liv kommer att
medverka.

Ungdomskören "Verkligt liv"
och past. Kenneth Wachenfeldt
medverkar vid Brismene Missions-
församlings traditionella Missions-
möte på Västarp annandag pingst.



Ifinnarp ännu ohesegrat
efter a:=O pa Ransberg

Kinnarp är fortfarande otre-
segrat i div. V Södrs Skaraborg
och hur nu också övertaqit se-
rieledningen. Och har mm sett
lagets andra halvlek mot Rans-
berg på Kinnemo i söndags kan
man int€ på något sått betvivla
lagets värdighet som topplag.
Fyra mål efter paud såkerståll-
de till slut de båda poängeno
d.v,s. Kinnarpslaget vann med
4-0.
., Skall man däremot döma ef-
ter hemmalagets inpats i .den
första halvleken kanske man
blir lite mer tveksam. Visserli-
gen ågde man spelet men likvål
var det Ransberg som hade den
farligaste målchansen och
dessutom ett par andra anfall
som också kunde ha resulterat i
nätkänning, Det var stundom
rätt lätt stt kornma igenom
hemmaförsvaret i första halvlek
och hade det varit lite mer
skärpa i Ransbergsavslutning-
arna knnde Kinnarpskillarna
fått dricka sin paussaft med elt
underläge i irakhuvudet.

*
Ännars var det förstås Kin-

narp som hade det båttre spe-
leto men till några riktigt rejäla
rnålchanser hade man svårt att
komma. Många bollar gick över
och förbi Ransbergsmålet. I
matchens lB:e minut kom så en
Ransbergskontring som blev
mycket farlig. Per-Erik Ren-
ström löpte upp på högersidan
och knm ensam med Arne Ek-
bom som dock råddade från
nära håll. Returen gick så till
K-G Björklund som fann sig stå
helt fri ett par meter framför
öpper må. Han tänkte troligen:
- Jag går ända in med den" ty
det dröjde länge innan han
kom sig för att skjuta. Arne
Ekbom hann därför fram igen
och fotparaderade ut skottel
till hörna. En mycket fin pres.
tation åv hemmamålvakten.
men vad tänkte Ranstrergscen-
tern på i det läget???

*
Kinnarp hade tydligen i pau-

sen lovat varandra att verkligen
ge allt i den andra halvleken.
Före paus liknade det mest un.
derskattning och man hade
som sagt svårt att få det att
stämma i avslutninga.rna. Men
när ttBlecka'o Georgsson redan
i fjärde minuten sköt i ribban
och när Kenneth Johansson
minuten efter sopade en boll
strax över började man bara att
vånta på ledningsmålet. Det
korn också ganska snårt. Efter
tolv minuter fick "Bleckaoo en
boll av Benny Carlqvist, vann en
duell med målvakten Stefan
Björkluntl och satte säkert bol-
len i måI. Det var förresten gan-
ska typiskt att ju6t "Blecka"
fidk göra ledningsmålet och .
s.a.s. öppna locket, Han var
nåmligen Kinnarps och planens
bäste spelare.

I 2O:e minuten blev det 2-O.
Kent Bengtzon slog ett inlågg
som Kenneth Johansson behär-
skat niekade in. Efter 28 minu-
ters spel anlände 3-0 och det
var ett mycket snöpligt mål ftir
gäslema. Ett inkast från väns-
tersidan gick'ända in till målet

där bollen tog på en Ransbergs-
försvarare och gick i mål. Två
minuter senar€ var det dsss för
-1-0 oeh det var ett sådanl där
mål som får oss åskådare att ry-
sa till lite. Thomas Westerberg .
löpte upp på vånstersidan, såg
ut att ha skotdäge men spelade
snett ir-råt bakåt. Bollen rullade
länge oeh vi trodde knappt att
någon Kinnarpsspelare skulle
komma fram. Men så döko'Blecka" upp i full kaniår och
drog på ett jätteskort invid ena

stolpen. Matchens snyggast€
fullträff.

*
Kinnarp spelade alltså ett

spel efter paus, som får oss att
tro på laget i år. Fröjered, som
skall vara den värste toppkon-
kurrenten har ju inre impone-
rat på sistone så chansen {inns
för Kinnarp att gå ifrån. Bästa
hemmabetygen går dentra gång
till mitttrackarna Tony Persson
och Conny Quisth. Däremot var
det lite öppet på kanterna
ibland. o'Blecka" är redan
nåmnd som planens bäste. Yad
vore Kinnarp utan honom?

Musikskolan i Kinnarp har haft
elevafton i lokal Frökind dår för-
åldrar och anhöriga fick tillf?ille
att lvssna och höra vad eleverna
fått iära under terminen. Efter att
musikdir. Bertil Wensby hälsat
välkommen började elevernas
framträdande och det på PaPPe-
ret digra programmet avverkades

Framåt var det lite svårt för iå-
väl Westerberg, Bengtzon som
Kenneth Johansson, särskilt i
första halvlek. Så måste vi också
ge €n ros rill mål-Ekbom' som
gjorde en hårlig råddning i för-
sta halvleken när K-G Björk-
lund var fri. Han kanske råd-
dade Kinnarp dår. Vem vet hur
det kunde ha gått om man
kommit i underläge?,*

Ransberg spelade en klok
forboll före paus. Försvaret var
vål samlat och man stack också
upp i kontringsanfall..Man
måste doek bättra på farlighe-
ten framför målet. Bästa betv-
gbn går till Stefan Björkluriit i
målet samt till PenErik Ren-
ström. Laget ffck nu sin första
förlust i fernman, Tidigare har
man slagit Norra Fågelås och
Grolanda.

Domare på Kinnemo var Stu-
re Karlssono Hjo och mot hans
arbete kan man knappasl ha
några invändningar.

MATS

I

i

Div Y Södra Skaraborg
S0enstorp-Åsap 3- 2
Smdhem-Grolanda 2-0
Vatofta-Fröjered 0-1
Norra Fågelås-Tomten 2- 1

Kinnarp-Rmsberg 4-0
Grolanda-Tomten 1-5
Kinnarp 4 A O OtO-e S
Fröjered 4 3 0 110-3 6
Åsap 5 2 | 2 7- 6 S
Sandhem 52126-105
Tomten 5 7 2 210- -8 4
Stenstcrp 3 1 2 0 4-S 4
Ransberg 3 2 0 | 4-5 4
Vårtofia 51193 63
N:aFågelås. 3 | 0 Z 4-E Z
Grolanda' 5014Z-tZl

Div, YI Tidaholmsgruppen
Håven-slutarp 3*1
Trädet-Kättilstorp 2-0
Brandstorp-Mullsjö 0-3
Ekedalen-Aledal 2-1
Furu.sjö-Folkabo 1-1

Mullsjö
Ekedalen
Håven
Trädet
Folkabo
Slutarp
Brandstorp
Aledal
Kättilstorp
Furusjö

5

4

4

3 1 012-4 7

3 0 0 8-16
3 019-5 6
21r 8-6 5
1215-5 4

2037-134
t t 2 g::.tr''3
0 2 2 6-9 2
10 3 3-9 2

013 3-91

MT]SNITI]YAI-, I F'ROKI]YD .N!i.

Björn Persson med några blockflöjter ur kiass. 3.

med verklig fermitet. Prov På
olika instrument visades och Pi-
ano och gitarr var de domineran-
de. Som omväxling sjöng en kör
ur musikskolan några sånger un-
der ledning av EvY Hansson.
Biörn Persson presenterade två
biockflöjtsklasser och Roland Jo-
hansson var flitig ackomPanjatör

åt gitarrspelande r'lickor. Avslut-
ningsvis fick man lyssna till Jakob
Hedins framförande av "Finien
min" på mandolin tillsammans
med musiklärarna Sven AdoJfs-
son mandolin och Roland Johans-
son gitarr.



Skol-

Nu är det definitivt
klart att Falköpings
KIK:s äkta -par Agneta
och Hans-Äke Björck
kommer ati lämna falkö-
pingsfotbollenl I sommar
flyttar de till Skellefteå -
dvs hem igen för båda
kommer norr ifrån.

-Vi trivs bra i Falkö-

ping men vi har ju inga
släktingar här nere. säger
Agneta.

Detta betyder onekli-
gen en stor förlust för ett
av Sveriges bästa dam-
fotboilslag. Under de fem
år de varit bosatta på
Falbygden har de uträrtat
mycket för FKIK (tidiga-

re SGU) * Agneta som en
av Sveriges^bästa spelare
och Hans-Ake som fot-
bollsektionens huvudfi-
or rr

-Visst känns det ve-
modigt att lämna Falkö-
ping...

Falköping
T: köttkorv, pot.mos. O: kött- och

grönsakssoppa. mjuk ostsmörgås,
frukt- T: I'iskbullar, potatis, ka;iar
el räkys. sallad. F: ikinksiek, po-
tatis, sås, äppelmos, vitkålssallad.

Nu är det tlefinitivt klart-att Falköpings KIK:s fot,
bollspar.Agneta och flans-Äke Björck i somrnar läm-
nar Falköping för att bosätta sig i Norrland, närmd-

re bestärnt i Skellelteå. För båda två handlar det om
ått fll'tta hernåt igen - både Agnera oeh Hans-Åke
kommer nåmligen norr ifi:ån.

Därmed kommer Falköpings
två största fotboljsprofiler på var-
dera herr- och dåmsidan'att ha
flyttat inom loppet av ett halvår. I
mars återvände som bekant
Björn "Lill-Gan'is" Carlsson till
Stockholm (Sundbyberg) och nu
alltså Agneta Björck som fortfa-
rande tillhör de båsta bollstie-
jerna i Sverige.

-Detta blir en stor förlust för
oss, säger FKIK;s tränare Bength
Tjus.

Visst har Bength rätt. Agneta
och Hans-Äke tillh<;r FalkOpings
absolut största fotbollsprofiler. De
har varit ovärderliga för FKIK
(tidigare SGU) under årens lopp.

Agneta som en av Sveriges båsta
spelare med bl a nio landikamper
och Hans-Äke som FKIK:s hu-
vudperson i fotbollsektionen.

Makarna Björck kom till Fal-
köping 1972 och sedan dess har
stans darnfotboll blivit bättre och
bättre. Nu har man ett av Sver!
ges bästa lag. My-cket tack vare
Agneta och Hans-Ake.

De bor i Slutarp och trivs
Tycket bra här nerå på Falbyg-
oen.

-Vi har dock inga släktingar
hår nere så det är iÄte utan atl vi
längtar hem, säger Agneta.

-Men visst känns det vemodist
att låmna Falköping....

Agneta och Hans-Ake år inte
ensåmma att det så. FKIK får ut-
an tvekan svårt att hävda sis utan
Agnetas strategisk . srrel på mitt-
fiältet och även utan'Hans-Åke.
som ju är spindeln i hela
FKIK-n{tet.

Hans-Ake ersättare är inte klar
än, men allt talar för att Benet
Alexandersson blir nv laeledarä.
Frågan är vem som ikall ersäita
Agneta. som i går för femtioelfte
gången sköt in det avgörande må-
let.

-Men Agneta ska ju spela med
oss värsäsongen ut, säer Bength
Tujus. Då gäller der art knipa [o-
anq.

Det är inte definitivt klart med
Iärar;obben i Skelleftea, men när
skolan slutar i juni ska det ordna
sig, sägc'r Agneta som ska fortsät-
'ta spela fotboll för klubben Sun-
nanå. Hon är förstås redan hel-
tånd på spel i den nya klubben
ocn sager:

-Det är ett mycket bra lag.
Dom har en landslaesflicka med
och i fiol avancerade'dom långt i
SM!

FT-sporten önskar Agneta och
Hans-Ake och sonen Daniel lycka
till i sin nya miljö. I Norrland, var-
ifrån de kommer och dit de läng-

ANDERS

S,l:{li

ARETBJORCK
tilll, o t'rlnrt d



GLIvITAR FRÅr{ FR }ruxn
Go morgonl

Gräset r'äxer. Lennart Karlens
gräsklippare ackompanjerar
skrivmaskinen när jag för första
gången i i'år fl5'ttat ut mina skri-
verier i trädgården. Jag sitter i
hammocken med utsikt ör'er r'ä-
gen - jag ser människor komma
och fara. Just nu for Westermark
pä banJ<en förbi. 'Jag'hör inget
knatter från maskinen" - det sa
han och försvann med ett st-vck
barn på pakethåilaren. Inspira-
tionen öser inan ur tvenne kälior.
Fiickan och flaskan. Mor i huset
tånker jag på därför att hon varit
bussig i r'år och slagit alla gräs-
måttor utan att knorra. Jo. lite
har hon knorrat därför att maski-
nen gått som ett gammalt trösk-
verk och det är väl i och för sig
inget märkligt. Vajern till fri-
gången var av. Nu är den lagad.

i
Det är maskrosornas tid. De på

kvällen avklippta rosorna står där
som vaktparaden i sina gula uni-
former dan därpå på morgonen.
Av maskrosor kan rrran annars
göra mycket. Halsband, armring-
ar och ärtrör - för att nu inte tala
om gott vin.

Man distraheras något när man
sitter ute och skriver. Folk kom-
mer och går, stannar och pratar.
Och Lisa kantklipper gräs. Hon
ska ha fint till pingst. Vad Ingvar
gör vet jag inte, men förmodligen
vilar han upp sig efter att här-
omkvällen ha bytt nästan samtli-
ga glödlampor hos Johanssons
och lagat trasiga kontakter. Man
måste utnyttja sakkunskapen.

*
"Du kan la skriva om oss borta i

Kinnarp ock". Det sa Kalle Öman
när jag träffade honom härom-
dan. Kalle bor numera i central-
orten och han bor så rasande fint
så att en nästan känner sig
avundsjuk. Kalle är nunera pen-
sionär - en glad, ung pensionär.
"Mor och jag har det bra". Det
kånns skönt att höra dom orden.
Och många barn har dom om-
kring sig. Majvi i affärn - hon
som hör till stöttepelarna i mina
glimtar - är ett.

Har känt Majvi i många år. Än-
da sen hon en dag dök upp i en
"Gottisbutik" nära tidningen. Sen
dess har hon bytt frisyr. . Till for-
del eller nackdel. Det kan disku-
teras. Det har jag gjort.

.*
Egentligen har jag det inie lätt.

Jag har giort bort mej hos en av
tjejerna i affärn. Hår harjag skri-
vit Kersti månad efter månad.
Men hon heter Kårsti. Det borde
jag veta. Vi var många ki.llar som i
vår grönaste ungdom svärmade
för Kärsti. Vi var skolkamrater -

, ett .oskyldigt svärmeri. Pr:ecis det
som jag har med Majvi.

Helt plötsligt dyker det uPP
eamla kort. Det här är taget en
vinterdag 1926 utanför stationen i
Slutarp. Ett då ungt SlutarPsgäng
som kåstar snöboll på fotografen.
Jag vet vilka de är som kramat
tn6bolla"n" hårda. Här har ni
26:ans gäng: Manne Rutman,
Kalle Gustafsson, Stig Setter-
berg, Tage Ellström, Bror Set-
terberg. Inge Halleskog. I andra
.åa""Iåaaä Göran Kä'ilevi, Åke
Gustafsson, Arne Setterberg och
Gillis Setterberg.

wls4. Södra Skaraborgs reEeryserie
Blidsberg - Kinnarp 3-4
Floby - Vaitorp 1-5
Gusi.AdolfA-FAIK1-1
Ekedalen - Grolanda 1-4
Mullsjö - Fröjered 4-1

Fröjered
Mullsjö
Grolanda
FAIK
Gust.Adolf A
Valtorp
Kinnarp
Blidsberg
Ekedalen
Floby

Åsarp
Furusjö
Sandhem
Gust.Adolf
Folkabo
Vartofta
Kältilstorp
Slutarp
Trädet
Brandstorp

\2-4 8

14-6 ?

10-5 6

9-6 5

12-15 5
11-9 4

10-11 4
8*15 3

4-14 3

7-t3 2

5401
5311
4.3 01
4271
52L2

5203

5113
)TIJ
4103

Mullsjö resenserie
Folkabo ; Gust-Adolf 5-4
Trädei - Kättilstorp 3- 1

Brandstorp - Vartofta 1-5
Äsup - Slutarp 8-0
Furusjö - Sandhem 1*l

0
2

2

0
0

I
I
I
0
I

21-4 8
9-4 6
8-5 6

10- lt b

14-14 6
IJ_ IU J

6-13 3
J_I/ J
5-11 2

7-14 1

Erfarna hästkännare finns ofta vid ringside på premieringarna. I Mil-
lomgården häIfa5ls bl.a. Erik Andersson, Kinnarp, Evald Jo[ang5o4,
Häggum, _Valdemar Jdhansson, Kinnalp och vården Anders Änders-son. zols-l)

Med denna vinterhälsning en
förhoppning om en varm och
skön pingst. Så här grönt och fint
har det inte varit på hela vintern,
T.o.m. granne Lasse går numera
iklädd grön mysoverall. Jag kan
första honom. Det kan ju inte
vara rolidl att använda den röda
som jag lånade i julas till tomte-
dräkt. Nu sitter både han och Ing-
.var och myser på ståketet. För-
modligen diskuterar de grannar
emellan Johanssons gran. Den

KINNARP.SLUTARP
Tältmöten

börjar bli rostig. Precis som skri-
varen av de hår raderna.

Go morgon och glad Pingst alla
och envar i alla rotar.

BÄSSE

KINNARP
Tr-åf an-i.r'illa mecl bekvämt
läge i samhällei innehållande
i l-vån. -l rr-rm. kök o hail fullt
nrodernt. I 2-r'ån. ,l rurn. kök
o hall likaså ftrlli rnodernt.
Hel källarvåning nred gara-
ge. pannrum m.oljeeld. hob-
bvrurn nl.fl. utrl'mmen,stor
lomt med uppr,äxt trädgård
Hela villan ledig.

lJåt930 PJå#3ii::::"
f'red' R1'dberg o sångarna

:".:i 19oo v".tiet r-r'

GROIåNDA IP
Annandag Pingst kl. 18,00

Scrleledarna

KINNARP$ IF
mol

GROLANDA IF
Vi taehar Torgboden, Falkö.
ping för matchbollen.

Tångavallen tredag 18.45

0besegrade Ekedalens SK

mot "ui-som-vill-upp-gähg-
et" Slutarps lF
Förmatch: 17.45 knattar från Slutarp och Ekedalen
SMU-kören medverkar från 18.25

Missa inte våren på vackra Tångavallen! Lb{g"a1. SIF

TONY

lirarg

på

mitten

Välkommenl tlls-A.


