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KINNARP
För Er som vill bo friti
och ostört på landet er-
bjuder vi idag en röd
stuga på stor naturtomt.
Stugan är nyligen reno-
verad och inneh. 4 rum
o kök, ddsch och wc.
Dessutom ingår ladu-
gård på arrenderad
tomt.

ffiiF'
:fl.;';1...,.

,':iffi

Solen har väl knappast skinit så varmt på.hela sommaren som den
första skoldagen i torsdags. Men är man nybörjare gör det ingenting.
Då tycker man nästan alltid att det är skönt att sommarlovet är slut
och att man äntligen, äntligen börjar skolan. Så tyckte de nybörjare
vi hälsade på första skoldagen, 1b i Kinnarps skola.

Nybörjarna och deras
föräldrar välkomnades av
"fröken" Elisabeth Hen-

Så här känns det ätt sitta i
skolan, säger Kalle till fo-
tografen medan han och
hanskamraterilbiKin-
narps skola gör sin första
teckning.

*Sl"l":o.IF Ar Ben6t Andersson!,
öengt Andersso-n, I{iell Karlstedt, Inge
Karlsson, Dan-Ola Sanden, Tommy E-r.
lendsson, Tony Skoglund, Christer
stengvist, 

_Håkan Karlstedt, Rogrr An-
dersson, Jan Andersson, Ilåkan An-
dersson, Tomas Rhen. Matrh mot: Fu-
ru$.ö. Saml-i1q Tångavallen idag 14.

. Sluranp_IF Br Ove Karlen, Böle Gus-

1ay,s;1n, 
Ao Lund, Bengt Hermansson,

rre[ svensson, Roger pedersen, Håkan
Andersson, Ingemar Gustsvsson, Gun-
nar l$ellen, Christer öman, Jan Lind_rotn, Tenrik Lindroth, Martin Lindroth,
Mikael Skoglund. Match mot: Folkabo"
samling: Tångavallen sönd 10.

Slurerp: IF C.Jun: Roger Torstens;
son,-Per Brandt, Roger petersen, Mika-
el Wallin, Mikael Lindström, Magnus
Ekman, Anders Bergqvist, SOren Trygg,
$rewert Jonsson, Ronnie Karl6n, Urban
Andersson, S<iren Ungh, Megnus Jo-
transson, Mikael Forsberg. Match mot:
Triidet månd. Samtingi-fangauaUei
17.15.

deby. Sjuåringarna fick
provsitta bänkar, rita
med de nya kritorna, se
sig om i skolan oeh fick
för första gången på riktigt
äta skolmat. Och det var
ju gott! Korv och mos är
bra mat att starta termi-
nen med för det tycker al-
la nybörjare om.

Varför börjar man ter-
minen så tidigt i Falkö-
ping, har många föräld-

.rar undrat de senaste da-
garna. 'För kommunens
skolor börjar tidigare än
de flesta, i Skövde börjar
man t.ex. inte förrän näs-
ta vecka och det gör man
inte heller i storstadsom-
rådena. Men alla går lika
länge i skolan och Falkö-
pingsbarnen får något
längre jullov än de som
startar höstterminen se-
nare,

SÅ HÅR Åa DET
I rÅn s/(oLA uk-,,)



SKOLEKIPERA ER
HOS OSS

VARDAGAR 11-19
LöRDAGAR 9-13

Solmd,hem stR,u,alr,d,e
I{fF p&, en p,oörr,gg

uk'a'
Serieledande Kinnarp fick släp-

pa en poäng vid mötet med Sand-
hern trots att laget chockstartade
med 2-0 redan efter fem minuter,
men gårdagens SandhemsJag ville
mycket och den promenadseger för
gästerna som många trodde på ute-
blev heit.

Redan i första anfallet klämde
"Lollo" Jansson in 1-0 för gåsterna
med ett hårt skott utan chans för
"Toppan" i hemmaburen. I andra
anfallet glorde han om samma sak
och 2-0 var'ett faktum.

Men trots en katastroföppning
kom hemmalaget starkt och svarat
de för ett mycket bra spel resten av
halvleken. Kinnarps anfail var all-

Klnnarp D.Junr U Westerbet., n
Karlsson, C Svensson, S Friber!, M
Thor, O Hermansson, P,O Westerberg,
J Wingren, M Josefsson, S Johansson, C
Hofbauer, L Göransson, M Lind6n,
Match mot: Åsarp. Samling: Kinnemo,
17, månd.

Klnnanp, fllckhgr Lena Johansson,
Katarina Äkesson, Laila ltrofbauer,
Yvonne Pettersson, Eva-Carbr Johans'
son, Susanne Ungh, Mari Centerstig'
Anneli Johansson, Caroline Carlsson,
Marina Ahl, Annika Johansson, Maria
Martinsson, Lotta Johansson, Ulls-Lena
Gunnalssorr, Sanlingl Kinnemo, sönd
9.45.

Ja. den frågan kan man stiilla sig
i dessa dagar. För ery tid sedan be-
kantgiordes i pressen utförandet av
de pelsonvagnar. som så småning-
om kommer ått såttas in i trafik. För
att få ett större antal platser i vag-
narna har dessa endast en dörr-
öppning och en toalett. Detta i
motsats till de nuvarande vagnar-
na. som har tr'å dörröppningai och
ti'å toaletter, Därjämte har man
minskät på andra utrymmen för att
få plats med fler personer. som får
det bett'dligt obekr'ämare. Att man
sedan vid utformningen av de n1'a
vagnarnå inte tagit häns1'n till rö-
relsehindrade passagerare ter sig
beklåmmande. Det funnes m1'cket
att tillägga på SJ:s agerande sår'äl i
denna fråga som i deras ingrepp pa
trafikområdet i ör'riEt.

På lokalt håll konfronteras man i

dagarna med transportproblem på
linjen Ulricehamn-Falköping be-
träffande landsr'ägsbussarna. I och
med skolstarten liar det uppstått i
det närmaste kaotiska förlrållanden
på de bussar. som bl.a. transporte-
rar elever till olika skolenheter i
Falköping. En av dagarna fanns det
i en buss. som upptar 51 sittplatser.
inte mindre än 89 passaserare vid
ankomsten till Falkbping. En ör-er-
beläggning. som förutorn otrivsel
för sår'ål passagerare som chaufför
måste innebära stora risker.

Skull trunsporteru Lilr_D.

folk hur som helst. . .?

tid farliga eftersom samtliga i anfal-
let var mycket snabba, men Sand-
hem hade mest att säga till om fram
till halvleken och reduceringen till
1-2 genom Florin blev belöningen
och ytterligare ett mål hängde i luf-
ten.

Andra halvlekens första kvart
var jåmn och sedan Klas Davidsson
efter 10 min kvitterat mycket ele-
gånt genom ett verkligt kanonskott
blev resten av matchen verkligt
spånnande. Gästerna tog hand om
spelet i slutskedet av matchen, men
Sandhems - försvaret spelade bra
och resultatet 2-2 var mycket rätt-
vrst.

Matchen var den bästa som spe-
iats på Sandhems IP i år och att
Kinnarn är suveräna serieledare
går intö att ta miste på. Laget im-
ponerade stort. "Lollo" Jansson
med sina två mål hade en lyckad
dag, liksom Tomas Westerberg och
mv Arne Ekbom. Sandhem har ju
en rad helglutna matcher och laget
verkar stabilt överlag. Christer An-
dersson gjorde dn bra match som
libero, Jan Florin gjorde åter en
stormatch. Bra var även måifariige
Klas Davidsson ,liksom l5-åriga
lvndet "IJellen .- 

Benny Andersson, Skövde, får
bra betyg som domare.

r EDSON

Trenden visar att det bllr allt tler
skolelever på den ifrågavarande
linjen. Den nu rådande överbe-
Iäggningen betvder ocksä förse-
ningar, r'ilka i fredags kunde note-
ras till 15 minuter vid ankomsten till
Falköping, Om detta i sin tur leder
till försenad ankomst till lektioner-
na. blir ett sådant förhåilande för-
modligen sr'årt för skolmyndighe-
terna alt acceptera, Några möjlig-
heter att köra in tid finns det inte
utan att komma i konflikt med fart-
ör'err.akande m1'ndigheter. Tidi-
gare har förhållandenä på bussarna
påpekats från flera håll utan att nå-
gon rättelse stått att få gentemot SJ
och .GDG. som ombesörjer denna
traIlK.

Linjen Ulrlcehamn - Falköping
är en regional bussiinje. som bl.a,
anr'äddes av rnånga resenarer. som
har sitt arbete forlagt riJI Falköprng.
Under nuvarande förhåilanden är
resemiljön för dessa liksom för skol-
eleverna s."-nnerhgen påfrestande.
Skulle den nuvarande situationen
fortsätta är. faran stor att trafikfore-
taget kan tappa en del passagerare.
som kan tänkas ör'erpå till andra
lärdmedel än de kolleltila. Detta
skulle innebära en icke önskr'ärd
r-rtveckling där "hela folkets järn-
r'äg" t- SJt inte kan undandra sig
sitt ans\'år.

Fn samlad oninionivttrino frÄn
berörda trafikanter och myndighe-
ter beträffande den uppkomna si-
tuationen på reiaterade linje, bör
tara ofrånkomlig,

GUSTAV GUSTAVSSON
SlutarP'

sI få

*
Även om det bara blev oavglort ör Kinnarp i Sandhem har fotboll-

skolan rullat Kinnarps väg i år. Sju poängsledning * det är ett
örsprång som år ointagligt. I praktiken. Nu blir det bottenstriden som
biir intressant. Där är Grolanda så illa ute att laget redan nu kan
inrikta:sig på sexan nästa år. Vilket lag som skall följa med GIFF:arna
ner - det blir en fight till det bittra slutet?

I Sydöstra Älvsborg får Blidsberg passa sig. Tranemo är klara för
nestigning och just nu verkar det som om Blidsberg får följa med ner
till sexan. Fyra poäng till närmaste bottenkonkurrent.

*
-I sexängruppernå har-det hänt att Ekedalen skaffat sig ett sånt för-

språng i Tidaholmgruppen att Mullsjö knappast kan gå i fatt. I botten,
som över sommaruppehållet var vikt åt Slutarp har Brandstorp
parkerat sig, medan Slutarp ryckt upp sig och tagit fem poäng till de
tiäigare fem och dätmed trlivit en höstöverraskr-ring. Lite knappare är
ledningen för Borgunda i Skaraserien. BIK vann en seriefinal mot
Lerdala i helgen men fortfarande skuggar Axvali oeh Lerdala.-I
Varagruppen hände dqt sig att Floby slog ledariaget Vara, isom frck
sin första förlust. Fortfarande är Vara ledarlag med två poäng tillgo-
do på Floby och Emtunga.

Höstens intensiva folbollsspurt har startat. Lika intressant somarrtid. f,n. G&aro sW)



Iubilerund,e konfirmand,er 1f

De jubilerande konfirmanderna tillsammans med kyrkoherde S:E Hagnerud,

191? års Kinnevedskonfi rmander
firade på söndagen 60-årsjubileum
av sin konfirmation. I procession
gick de in till högmåssan i Kinne-
veds kyrka, där kyrkoherde S-E
Hagnerud predikade och talåde till
konfirmanderna. Efter nattvards-
gång samlades konfirmanderna vid
sin konfirmationslärares - prosten
Gustaf Bjerkander .- grav. Av ur-
sprungligen 27 konfirmander deltog
12 i jubileet. Fem var förhindrade
att deltaga och tio har genom år'en
avlidit.

Konfirmanderna samlades sena-
re till lunch på Svarta örnslokalen i
Falköplng, varvid skedde upprop,
psalmsång och ytterligare tal av
kyrkoherde Hagnerud, som till-
.sammans med träffens kommitte-
rande, Alfhild Kumler, Greta Sam-
uelsson och Evert Sand6n, fick var
sin blomsterbukett.

Följande deltog i träffen: Ruth
Desaix (Arvidsson) Tldaholm. Ella
Fast (Josefsson-, Trädet, Adela
Gustafsson (Gustafsson), Slutarp,
Signe Gustafsson (Johanssoir)
Svenljunga, Alfhild Kumler, Fal-
k5tping. Berta Larsson (Andersson,

, ilo,d,a 1r

I såmband med skräpeldning
antändes på tisdagsförmidåagen en
lada i Alarp, Brism,e*,e. Spåntaket
bödade brinna men skadoina blev
endast ringa eftersom ägaren lyck-
ades hålla elden under kontroll
med hjälp av en trädgårdsslang tills
dess att brandkåren anlände.

Kinnarp, Ingegerd Persson (Frans-
son), Falköping, Greta Samuelsson
(Andersson, Falköping, Gunnar
Karlsson, Slutarp, Anders Johans-
son. Borås. Hilmer Nilsson. Göte-
borg och Evert Sanddn, Falköping,

SJ ont, bussu,rna: zs/r-7).

Vi togs pii sängen

Ailtför trångt på bussen mellan Falköpirrg och Ulricehamn
tycker många. Men det blir bättring, lovan SJ.

Fclrstärlcnin g lcommer
- Yi hade ingen aning

om att antalet reeande
på linjen Ulriee-
hamn-Falköping plöts-
ligt skulle öka så kraf-
tigt, säger man på Sf:s
busstrafik i Borås med
anledning av FT:s in-
sändare i torsdagsnurn-
ret. Men på SJ var man
redan medveten dm
problemen genom eina
förare och ekall snarast
sätta in föratärkning.

SJ har sarnma bussar
på turen som föna Iäs-
året. Från gkolan har
man fått besked om att
antalet ekolekjutsberät-
tigade elever, d.v.s.
grundskoleelever, vsr
ramma som tidigare.
Men enligt SJ har man
inte fått veta att antalet
gymnasieelever ökat
myeket kraftigt. Dessa
är inte berättigade till
skolskjuts rnen utnytt-
jar linjen som vanliga
paosagerere. Skolan har
alltså inte skolskjute-
ansvai för dem, men
kunde ändå antytt att
det var 3OO elever mer i'
år på gymnasieskolan
än förra läsåret. anser
man på SJ.
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I GLIMTAR rnÅx FRoruxn
(SLUTARP-LONDON:)
Det sägs att den som reser alltid

har något att beråtta. Det händer
alltid episoder - antingen
man vill eller inte. Vi var
elva sfcken från,kungliga Frö-
kinds kommun som för några
veckor sedan tog ett djärvt grepp
- vi hade efter många och långa

'diskussioner beslutat oss för att,
"göra England". Nu har vi gjort
England och år en erfarenhet och
inånga upplevelser rikare. Vi
åikte över sjön till England med
'Saga - detta vackra fartyg som i
höst gör sina sista turer i sitt bo-
lags regi. Saga är en trevlig båt
Det tycker också Bengt i affärn
som i våras åkte med Saga när
det blåste full storm. Kvinnan vid
min sida tror inte att Saga har
moderna grejer som vågoryrare
och sånt. Hon mådde pyton örsta
sjönatten når det gick dyningar.
När det var som värst frågade
hon ftirsiktigt om det kan vara så
här ute i en segelbåt på öppet
hav. Mycket värre, sa Johansson
och då undrade fru Johansson
stillsamt varför jag då ger mej ut
på havet. . ,

*

När morgonen grydde var al-
la nästanpigga. På sjödäck sågs
tr'å Slutarpsbor tilldra sig allt
skirre intresse - de spelade bord-
tennis så att mätta lunchmagar
blev allt smalare. Folket i övrigt
solade, badade och njöt av att
Nordsjön var så vacker. Två nät-
t-er och en dag till sjöss - man
hinner med mycket. Och vill man,
kan man spela bort en del av res-
kassarfpå "banditer" - man kan
ju vinna en del också. En av de
yngsta i ressällskapet spelade
åtminstone till sig en extra portion
pommes frites,

*

Kulen var morgonen når vi
nådde England och vängtertrafi-
ken. Snällar , tullare och poliser
släppte in oss i landet. Vår rund-
resa hade börjat. Vi styrde mot
Hastings. Beundrade landet och
fann att det här var nåt heit an-
nat än hemma i Slutarp. Man
hade svårt,att överblicka alla ak-
tiviteter och dessutom hålla reda
på trafiken. Vi startade med att
prova på nationalrätten fish and
chips oeh vi lät:de unga. snura
runt i go-cart-bilar för 30 penee.

*
Att åka till främmande land utan

att veta var man skall bo, kan
vara lite nervigt ftir trygga.Fal-
bygdsbor. Men vi koqr snari un-,
dirfun<i medatt "bed and breali-
'fast" - husrum och frukost - år
en idealisk boendoform även när
man år ett stort sällskap. Första
kvållen fick vi husrum hos en eng-
elsk famili, som inte visste hur
väl den ville osi. En söndag kväll
ett stycke från restauranglivet
kan betyda att man inte får nåt att
äta. Vårt våirdfolk fixade en un-
derbar middag för samma summa

som vr koper ett par korvar i ett som värst fickjag erbjudandet av
korvstånd på S:t Olofsgatan. familjen att köpa mej en snygg

* kostvm. I Londons mest exklusi-
va afiär har dom inget som passar

An ströva i södra England, au :l-:ytflf\:-som drar D'100 i

uppreva randsk"p"t, 
"tt," 

åii.i#" *:*:"iäHä"äläätlt;är mycket mer vårt ä" 'lr_-s:l il;t;h ;;;" .orr, 
"g"rrilis",,London i flera veckor. Det,tr3dj"e ;i"';i;;;'; o',' *å 5arifo,vipåftirhand- vilickdetbekräf- ;;;;;;-;;dras. Båäe på

tat. Fast ändå bör man ha sett och ,Oxford Strlet och piccadilly C-ir-
upplevt London - det hör liksom .ric
till. Om någon vill locka med mej *till Kanarieöarna eller Mallorca,
så säger jag så här: åk till New- I skolan läser dom om Padding-
,quay, bada i Atlanten dår Golf- ton Station - det är inget marf-'strömmen går upp. Njut av bad- värdigt med den. fast visst var
vattnet och den vacira staden.. det Iugnt och skönt att efter tun_
Res i bmgivningarna kring New nelbanan - underground . -
Forest - se vilda hästar - njut avl-'{}omma till Paddington. Men än.
detta underbara, ör många av -då skönare var det att komma
oss svenskar säkerligen "hem" till Windsor. Fasttje_jerna --
oupptäckta England. England för dom stora - skulle återgå till
många är nämligen London och kvällqr-rs begivenheter på Tiffany.

Dom sa: att har man inte varit på
Tiffany, har-man inte varit.i Lon-
don. Jag föreslog diskotek i Wind-
sor, men blev neäiöstad. Ung-'
domen av i dag struntar i Buck-
ingham Palace, Piccadilly och
Hyde Park med Speakers corner
- får dom bara gå på diskotek i
Londcin så är resan räddad.

n*

Det var bråkigt i London när vi
var diir. Vi märkte inte det.
Svensk TV hade visat avsnitt från
lördan i London som den värsta
sedan kriget - det sa tidningen
Observer. Sven-Olof - en av
de elva i sällskapet - ringde "Val-
le" iKinnarp påsöndagsmorgonen.
Han visste vad som hiint. Vi
köpte e-n tidning och fann att " Valle "
haderätt.

*
' "Valle" rapporterade också att

Slutarpl: slagit Aledal med 3-0,
och då blev vi glada. Lika glada
blev vi när Slutarp spelat 3-3 mot
Kättilstorp. Jag hade lovat träna-
re Ungh att ringa från båten un-
der färden över till England. Gick
därför till informationen på kväl-
Ien och bad att få samtal med
Sverige,' Mycket vänligt fick jag

. till svar att båten hade stora pro-
blem med att få kontakt med Sve-
rige. Det var dåliga telefonftir-
bindelse_r.

-Vänta tills i morgon bitti, så
blir det bättre.

Det var ett vänligt svar till en
Slutarpsbo, som ändä undrade
om det ändå inte fanns en chans
att få kontakt.

- Det är så attjag vill ha reda
på ett fotbollsresultat? Fotbolls-
resultat - dom kommer strax på.
anslagstavlan... Det var svaret
men när jag ftirklarat att Slut-
arps IF mot Kättilstorp knap-
past skulle i4,tressera någon men
än mej, gav informationen med
sej. I en sommarstuga någonstans
i Folkabotrakten hittade jag trä-
nare Ungh och jag fick veta det
jag ville för 11:90 - även om det
hördes illa.

*

Jag tycker alltid att det är roligt
att få kort och därör försöker jag
också skriva kort när jag är borta
från hemorten, En del. har jag
skrivit till, en del harjag inte skri-
vit till, Det är ett helt ftiretag att
skriva kort från England. * man
kan ju inte som i Sverige springa
in i nästan vilken affär.som helst
och köpa frimärken. Dår får man
jaga runt efter Post Oflice eller
frimärkesautomaterr och dom hit-
tar man ju inte heller, Nu ärJag i
alla fall hemma och skickar här-
med en hiilsning till er som jag
inte skrivit till. Mor i huset har
annars de stora problemen: hon
får laga engelska frukostar med
bacon och ägg varenda dag. Och
dagens soppa innan det är dags
för ponrmes frites octt
"ti-bonn-stek". Kl 17 dricker vi te
och sen går far på klubben,
dricker öl och spelar biljard eller

något annat sällskapsspel,.,
Go morgon!

BÅssE

IHv, y Södra Sltaraborg
Sandhem-Rinnarp 9-Z
FrQlered*N. Fåg'elås ?* I

" 
Crolanrla*Stensrorp l- I

Asarpr Variofta I -0
Ransberg-lomten S- t

Kinnarp 12 10 I 1 40-1g år
Ransberg lå 6 å 4 lg.- 18 14
Stenslorp 12 5 4 SCI-il14
Fröjered l2 6 I såB-lBlB
Tomten .fg 5 3 42!t-t$13
Sandhem lå S Z bZ0-å?lå
Vartolla 12 4 ? 6lå,lgt0
N, Fågelås lå å 0 ? 16-9$ l0
Äsarp l! 4 I ?lS-1 9Grolanda låtå99-0b4

Dlr, \'l Tldeholmrgtsuppen
Brandstorp-Trådet l- å
Mulhiö * Håven,1_.1
Folknbo-.Ekedalen 0- I
Slutarp-'Furusjö 3.. 1

. 
Kåttilstorp-Aledal b- I

elt

zs{t
-?).

Eltedalen lz
Mullqlö l2
Trådet l2
Håven lg
Furusjö 12
kiittilstorp lz
Slutarp få
Folkåbo ta
Aledal 1å
Brandstorp 12

u 1 0 3s-623
8:3 2?-1318
? I 4 30-21i5
6 0 6 23-2rlå
4 3 5 tg-19lt
4 å 6 2E*2610
4 å 6 2l-3110g{616-e?8
r6516-298
21910-395

norröver mot Skottland.
/*

Stanna gärna till en varm dag
på ett värdshus på landet, Men
gör inte somJohansson af Slutarp,
när han beståller 6l: be inte att få
en seidel, för då får ni cider. Tro
inte heller att ni kan springa omn
kring på pubarna och dricka eng-
elskt öl hur som helst: det kan ni
inte. Om det är 29 grader varmt
på middan på Piccadilly Circus
ocn en kall hederlig besk, sval-
kande lättiil skulle sitta fint - så
sitter den inte fint alls. Tungan
hänger efter två varv som på en
övergödd schäfer - pubarna har
inte öppet hur som helst. Man får
nöja sig med en loranga - i bästa
fall. Eller en ooca-cola som är
mycket av England - lika mycket
som pommes frites.

*

Jag har väldigt svårt*. att
orientera mej när jag är på främ-
mande ort. Jag antecknar i min-
net utgångsläge{men jag kommer
ändå alltid fel. Barn har lättare ör
nya miljöer. Det lann jag när vi
var i Bath och letade efter romer-
ska bad. Hade jag varit själv, ha-
de jag förmodligen missat minst
en båt hem till Svedala. Det är li-
kadant närjag är i Skara eller Hjo
- dessa världsståder i vårt av-
långa land.

*

När vi delade på oss på Oxford
SJreet en bråkig, farm lördag
morgon skrev jag för säkerhets
skull upp nanrnen på närliggande
varuhus. Men ändå varjag på nåt
sätt låst till Oxford Street - jag
kom inte underfund med att jag
kunde ju lika gärna gått och satt
mej i Hyde Park i fem timmar,
Jag gick på Oxford Street -
affärsgatan framför andra. Jag
höll reda på lillgrabben/ mellan-
tjejen och kvinnan vid min sida.
Jag åkte rulltrappa upp och ner.
Jag sprang i damavdelningar,
herravdelningar, srninkavdel-
ningar ochjeansaffarer med skrå-
lande popmusik. När det var

Stidrn Shareborp neten
Fröiered'.öustav Adslf å-4
Kinnarp - Mullslö $-€
Valtorp- FAIK 0- I
Ekedalen-Floby 4-I
Grolanda- Blidsberg 8* I

Frbjered tA I I B å?-81?
Kinnarp tå I0 4 40-2?16
GustlAdolfA 19 5 5 2 3{*3trs
Grolanda få 6 3 3 å0-få15
Mrrllsjö l: 6 2 'l 99- t0 l{
Ekedalen 11 5 2 $ f8*gllå
FAIK , 1å S 4 5 l3-r9t0
Blidsberg r23C?PS-Sr8
Valtorp tå40818*308
Floby l? 2 I .9 13-39 5

Mullsjö rererv
Btandstorp-Trtidet å-9
Vartofta-Asarp l- I
Gustav Adolf-Fumsjö 2-9
Slutarp*Folkabo 0-B
Kåttilstorp- Sandhem 0-l

Äsarp
Sandhem
Folkabo
Furusjö

. Gusiav Adolf
r raoet
Våft0fta
Kättilstofp
Slutrp
Brandstorp

1210 1 150-6å1
12 8 å A4å-1418
le E I 3{4*t?r?
l2 6 4 3S?-2r16
11 6 3 43å*St14
12 4 2 63å*3310
12 3 4 530-3110
12 4 I ?29-25 I
12 1299*6i|4
12 0 Iil10-51 5



Fem höstpoäng
o.,lpa rre matcner .

'Sl,rruro sfacft "1tÅ'
I

Slutarps IF har på de tre inle-
dande höstmatcherna tagit lika
många poäng som under hela vår-
omgången eller fem poäng och
avancerade två steg i tabellen ge-
nom lördagens biumf mot Furus-
jö IF. 3-1 var ett rättvist resullat
för SIF som torde ha förutsätt-
ningar att nu nå en hygglig mit-
tenposition i tabellen.

Slutarp var i spel bättre än gäs-
terna som satsade mycket på
långpassningar, vilket inte gav
resultat mot ett resolut spelande
Slutarps{iirsvar. Första halvleken
slöt oavgiord efter 0- l-mäet på
frispark av gästernas Rune
Lundberg i 22:a minuten och kvit-
tering i 42:a minuten av en Furus-
jöspeiare,.som hjälpte Tony Skog-
Iund vid kalabalik framftir
FIF-målet.

Slutarps IF:s fina hösttändning
gav. r,esultat i andra halvlek, En
mycket fin passning från Håkan
Karlstedt till Tony Skoglund i
25:e mimrten öppnade Furusjö-
försvaret och 2- 1 var ett faktum.
Slutarp var inte hotat i andra
halvlek, men för säkerhets skull
såg Roger Andersson till så att
3- I också anlände efter 35 minu-
ter. Han föreöll varä i offside-
position på den löpboll som han
fick och skräniga Furusjösuppor-
ters var inte glada på domaren
Per-Erik Johansson från Skövde.
Per-Erik var inte helt lyckad i si-
na bedömningar, men grågon del i
Slutarps seger vill vi inte ge ho-
nom. För övrigt tyckte vi nog lite
till mans att Furusjö-supporters
som placerat sig på lagledarbän-
ken verkade lite väl stimmiga.

Några rader också om bästa
spelarinsatser. Planens store do-
minant var hemmalagets mitdiil-
tare Tony Skoglund, som hade en
dag då allt lyckades. Det var för
öwigt ingen som föll ur ramen -
krigartakter rakt iggnom. Rune
Lundberg var Furusjös samlande
kraft och den som dominöade
lagets försvarsspel matchen ige-
nom.

Intresset för Slutarpsfotbollen
har ökat. Det var ganska många
som njöt av segern i det sköna
sommarvädret.

BÅSsE

Skol-

,'' Falköpins
M: Potatisbullar med lingon,

skinkskiva eller potatismos' ugn!-
bakad skinka, frukt T: Stekt fisk
el, cratin. potatis, grönsaker O. Le'
u"Äiff. lincon, poåtis. vitkålssallad
T: Ililtt. och grönsakssoPPa'
ostsmörgås, frukt F: Kalops, Pota-
tis, rödbetor, juice.

|ii i.
li 'tt"

Turistvärdinnorna Sibylla Jarlsson och Katarina Johansson avslutade i söndags sin arbetssäsong och ses här
summera sommarens besök. ZS/g.7,

KINNARP _ SLUTARP
Söndagsskoian börjar kl. 9.45

på söndag. i Slutarps Missions-
hus och Kinnarps Missionshus.
Tidigare och nya elever väl-
komna.
Söndagsskollärarna. z>ls-:rl

F.GRUPPI

IFK Skövde HF - Skam IF 2-O
Målg.: IFK: Ann-Ipuise Östergård. Gabi
Vereh.

Kinnarps lF - Stenstorps IF 5-O
Målg.: K: Marina Ahl. 4. Karoline Carls-
son.

' B.GRUPP III

Kinnarps IF - Valtorps IF 4-1
Målg.: K: Torbjörn Åkesson, 2, Tore
Gustavsson, Bo Johansson. V: Dag An-
dersson.

To-iur" IF - Ä<arps IF 2-0
Målg.: Joakim Gustavsson. Torbjöm
Agren.

BK Rapid - Grolanda lF 2-l
Må:lg.: R: Björn Carlsson 2. G: självmåi.

Kinnarps IF A: Arne Ekbom, Thomas
Carlsson, Kent Bengtzon, BemY Carl-
qvist, Tony Pemson, Bengt Georgsmn,
Comy Qwist, Thomas Westerberg, Cltis-

ta Eek, Leif Ekbom, Roland Jansson,
Bengt Persmn, Jomy Kdstedt. Match
mot Grolanda IF. Samling Kememo
sönd. 13.45.

Kinnarps IF B: Gustav E$lid, Ste'
we Calsson, Jonny Karlstedt, Rune
Torstensson, Christer Johansson, Berne
Svusson, Roland Moberg, Torbjörn
Åkesson, Bengt Persson, Kemeth Je
hmson, Tomy Fredriksson, Uno
Culsson, Bengt Kjellström. Maich mot
Gusta Adolf A. Samling Kinnemo idag.

13.15-

Grolanda IF 8
Ki::narps IF 8
Tomiens IF 8

BK Rapid 8
Floby iF i
falk.BK 7

Valtorps IF 8
Åsups IF 8

lärtbtfa SK
I\{ullsjö IF
Kinnarps IF
Furusjti IF
Sandhems IF
Åsarps IF
Folkabo IK
Kättits. iK

6 1 I 35.'513
6 0 2 37-2rt2
41317-2i9
41316-209
4 0 3 13-12 8
3 1 3 15-16 7
20611-164
0 0'8 7-40 a

D.ORUPP II

Mullsjö IF - Furusjö IF 2-2
Målg.: M: Tomas Palm, Lrlf Siölander. F:
F: Mikael Malmberg- Göran Larsson.

Sandhems Ii - Vartofta 5K l..3
Målg.: S: TomrnY Svensson. V: Ola Ja'
kobsson. 2. Peter Björndahl.

Kiittilstorps IK - KinnarPs IF l-2
Målg.: KIK: Magnus Nabbing. KIF:
Per-OIa Westerberg. Stefan Johansson.

27- 6 16
24- t2 1l
13- ? 11,
12- 11 11

a_1, 
^

9-15 4
6-15 3
3-21 0

88
84
85
QA

81
62
61
80

00
al

12
31
ZD
0'4
l4
08.Kinnarps IF 5 4

IFK Skövde IIF 5 2
Falk.KIK 4 Ithercry 5 I
Stenstorps IF 5 1

1 0 18-4 I
216-46
122-23
133-93
1 3 4-143

FRöT{IND

Fotboll
på Kinnemo

söndagen d.28 aug. kl. 15.00

Grolanda lF
Kinnarps lF

Vi tackar Kinnarps Lagerför-
säljning för matchbollen.



Segers kyttar för I{IF 78,.,

t Kirrn"rp, flicklag dominerar sin
grupp i fotboll och tog på söndags-
fiirmiddagen åter en seger. Den här
gången vann laget med 5-0 mot
gästande Stenstorp. Marina Ahl var

Fyramålsskytten Marina Ahl tillsammans med enmålsskytten Caroline
Carlsson.

i
ulc4).

hc;stfc;rlust
Serieledande Ekedalen i div

YI Tidaholmsgruppen går på
värre och vägrar att förlora. På
söndagen var det Slutarp som
fick ffnna sig i ett klart
0-4-nederlag - trots att laget
spelade mycket bra. Men orken
tröt i andra halvleken.

Ekedalen kor:r igång ffnt i
andra halvlek och skapade
många fina kombinationer och
gjorde måI med jämna mellan-
rum. Leif "Boggie" Johansson
och Sigge Croona gjorde två
mål var. De båda är våldigt nyr-
tiga spelare för Ekedalen. De
spelar trra och kan dessutom
göra må!. De var bäst i laget till-
sammans med mv Hssse Funck.

I Slutarp som inte alls var så
dåliga som siffrorna visar, var
Roger Andersson och Tony
Skoglund bäst,

Bra domare var Ame Johans-
son" Skövde.

ul8->j

i....'...J;.'.;':.:.:,ii:.ji:.i:.}}i:.ii!ii:.ii:.i:'}:':':.:.l}:

iTrAkigtyå,Kin_:*?r
i- men|-0tiW KIF':
i O. två lag som synbarligen inte längre har något ",, "o.rr 

iii

li far i div V-fotbollen, Kinnarp och Grolanda drabbade på :i:

ii söndagen sanunan på Kinnemo. Med dessa omständigheter 1:i:

:i: sorn bakgrund blev det en ganska tråkig oeh dålig mateh. :i:i

i: som hemrnalaget efter en stark andra halvlek kunde vinna iiii

i:i med 5-O (O-O) i,i,

i i:il

ii- Xir*r"ptogdärmedytterligare 37 minuterr 4-0 Kent e";lg- :,i
ij: ett steg mot äen till synes redan zon nickar in ett inläqg- från ':'

!:i klara seriesegern, medan Gro- Thomas Westerberg. :;i
i:i landa nu helt kan sälla in siktet 39 minuter: 5-0 Kinnarps i:i

:;: på div Vt. bäste spelare Benny Carlqvist av- ;i;
iil - Annars höll gästerna emot gan- slutar målskyttet med att runda ;i;

iii..t . U". undei en timmes tad. I mälvakten ieif Kjellander och :i:

ilii den örsta halvleken örsvarade säkert rulla bollen i'måI. :::

:;i man sig såkert och det var egent- i":.

i::: ligen bara en gång som Kirmarp RIBBSKOT :i:

ii: nöl ett rejält ååltillfälle. Det in- Grolanda var dock inte helt ut- iii
i:i: t af"a. i"l?:e min då "Blecka" an målchanser under denna pe- lii
'i:! Georgsso.rskötviaenförsvararei rlod. Efter 21 minuter sköt t.ex. :i:l

i:] 
"iUta"". 

Croianda hade dessftirin- Thomas Nilsson i ribban efter fint ii:i

:il nan haft en bra chans genom Jan ftirspel av Jan Blank och" sju mi- :i:

;:; Blank. nuter senare kom Hans-Ake Eli- ;i;i-,. asson fri med Arne Ekbom men :i:i

!:; TEUPOÖKNING sköt rakt i famnen på denne. ::::

:i: Andra halvlekens inledning Kinnarp gick denna gång på :;i:

:j: blev den första ganska lik, åven halvfart åtminstone före paus. ili:
i:i om en viss tempoökning märktes Laget giorde ingen av sina större :l:i

;i; hos hemmalaget. Detta gav så matcher. men man är' ändå så- i;i;

::: srnåningom också resultat i form pass överlägset att man vinner l:ii

l:it av fem mål inom loppet av 25 mi- även om man inte är på topp. ;l;i

ii rtte." spel. Någo[ 
-för stor var Bäst i laget var Arne.Lkbom i ma- :l:l

:i: kanske segern, men det var för- let samt Benny Carlqvist och :;];

:11 stås ingen-tvekan om var tvåpo- Kent Bengtzon. i:i;
::: ängaren skulle hamna. I Grolanda stod denna gång Le- i;l

i:; Så hiir föll målen: if Kjellander i mål och han kan i;i

:l: 15minuter:l-0TonyPersson inte lastas för baklängesmålen. ;i;
:i: skjuter via en försvarare i måI. som istället kom genom uteförs- :::
i:: 17 minuter: 2-0 Grolanda fel- varets missar. Skall någon ute- i;l
i:; passar i ett anfall och "Blecka" spelare nämnas får det bli ::;
:i: kan ensam kontra och slå in bol- Jan-Olof Hedberg så långe han:l:
l::: len. Samtidigt blev han skadad var med. :t:
ti:l ochfickgåavplan.^ - . _.?o.*T" var Erland.Molander,i;i
i:i 27 rninuter: 3-0 Inhopqaren Tidaholm och han var inte helt på;l;
i::: Bengi Fersson står helt fri fr*m- topp. :i:
l:l: för Grolanda-målet oeh kan siå in MATS i:jr

bollen. . ::::

ades också ragga upp en do-
mardräkt och snart var 64-åri-
ge Slurarpsdomaren redo för
comebeck.

Båda lagen var nöjda över
hans ineats.

- Han dömde lugnt oeh bej
hår:skat matchen igen.

Det sa en av ledarna till
FT-sporten.

Lennart Thorson i lyekad co-
meback.

lyckosam skytt med fyra fulltråffar.
Matchens tredje mål gjorde Caroli-
ne Carlsson. KIF förfogar över ett
jåmnt och bra lag.

Sl'ut*rps

fcirsta

Polisronden I
Under natten mellan torsdag

och frcdag i förra reckan utssttes
llac bensinstation virl Trekgnten
för ett inhrottsftirsök'

I

Skadecörelse för c:a 1.000 kr
åstadkoms under nalten mellan
fredag och lördag på en trensin'
pump vid Slutarps Bil & ]Iotor.
Gä*njt gsmatttten har krossat gla'
set-till Lensinpumpen och sedan
förstört rÄkneverket med en
skrurrnejsel. \ågon bensin har
nran tlock inte kommit ör-er.

Kinnarp
Trevlig, större 1-fam'villa'
med bekvårnt läge inneh. å 1

vån. 3 r'um, kök, kaPPrum'
hall, duschrum o toalett, å 2

vån. 5 rum, kök, badrum o

toalett, balkong. Säljes med
tillträde enligt överenskom-
melse.

EINAR GUSTAVSSONS
FASTIGHETSBYRÅ
Danska väggn 191,

Falköping. Tel. 05151135 84

Ittgen'dornarekorn hts-D

Lennart Thorsoilr 64
plockade frarnpipan
Det är l4 år sedan Lennart

Thorson i Slutarp slutsde sin
karriår aom fotbolledomare.
Häromsöndan epelades det re-
ser-vfotboll på Tångavallen mel-
lan Slutarp B och Folkabo B'
När matchen skulle börja' korn
inte domaren från Ulricehamn'
tnen Lennart T., som gårna kol-
lår Slurarps-matcherna, fanns
naturligtvis på plats. Man lyck-



I T]TOKADE LOI{ALT,R

Kinnarps Bil och Motor har fått ytterligare ytor att exponera sina bilar på. Och därtill en modern automattävtt

vid vilkenses de båda företagarna Göita Andersson och Sven-OlofSvensson' - t/q-?]-

De elektriska installationerna
har utförts av

INGVAR GUSTAFSSONS ELEKTRISKA
Falköpingsvägen 7 - SLUTARP - Tel' 0515/333 69

Trafilcen på lJlricehamns-linj en
Det är väl med en viss tillfreds-

ställelse s-om resenärerna på denna
linje kan notera att vederbörande
trafikföretag tagit kritiken ad no-
tam och insatt förstårkning av buss.
trafrken,

Men deras förklaring om att man
"tagits på sängen" betråffande ök-
ningen av passagerarantalet på lin-
jen verkar något krystad. Redan
föregående skolår var problemen
stora och såväl skolmyndigheterna
som andra organisationer hade då
kontakt med trafikföretaget utan
att man fick någon rättelse. Genom
årets ökning blev dock situationen
ohållbar och den insatta försärk-
ningen innebär en viss förbättring.

Förklaringen att man "tagits på
Sängen" täcker nog i mångt och
mycket det statliga trafikföretagets
agerande även på högsta nivå. Den
ifrågavarande möbeln är definitivt
ingen bra plats när det gäller att
sköta kommunikationerna i Sveri-
ge.

Beträffande den regionala buss-
trafiken på linien så har fr.o.m.
den 15 aug. gjoits en förändring till
det sämre när det gäller förbindel-
serna rnot Falköping. Bussen med
avgång fr. Falk. C kl. 11.35 måndag
- fredag har fått sin avgångstid
ändrad till kl. 10.40.

Detta betyder att de resenärer
som använt buss med ankomsst till
Falköping kl. 10.22 nu måste vänta
till kl. 13.47 för återresa med räls-
buss.

Den ifrågavarande turen har in-
neburit en lagom vistelse i Falkö-
ping vilken nu helt utan kommenta-
rer från trafikföretagets sida för-
sämrats. Att det nu blir mindre be-
läggning på denna tur torde stå helt
klart och man har faktiskt svårt att
värja sig för misstanken, om att
man nedvetet går in för att minska
resandefrekvensen med indrag-
ning som fö\id.

GUSTAV GUS'I'AVSSON6gb-D. Slutarp.

Kinnarps Bil- och Motor har i da-
garna sin tillbyggnad klar. Det
handlar om en bil- och tvätthall om

totalt 61? kvadratmeter. Tvätthal-
ien upptar en yta av 9x13 meter och
i den finns en "datastYrd" auto-

mattvätt som de båda komPanjo
nerna Gösta Andersson och
Sven-Olof Svensson är mäkta stolta
över.

Kinnarps Bil och Motor har från
en blygsam start i bröd. Larssons
iokaler i KinnarP 1960 utveöklats
genom åren. Det var 1964 som före-
tåget och de två komPanjonerna
etablerade sig i SlutarP - de fick
sig tilldelat en tomt dår vägarna
från Fioby och Vartofta ansluter till
riksvågen FalköPing - Ulrice-
harnn. De bYggde reparatlons-
verkstad och bensinstation som

upptog en yta av 470 kvadratmeter.
1969 var företaget moget för en

första utbyggnad. En fristående
biihall på 160 kvadratmeter UPP-

fördes och en av anledningarna var
att Bil och Motor två år tidigare bli-
vit återförsäljare för Renauelt. Ti
digare hade de två företagarna
handlat med begagnade bilar av

olika slag. 1972 giordes en tillbvgg-
nad på 400 kvadratmeter i direkt-
ansiqtning till r€parationsvbrksta;
den. Det är den bilhallen! som nu
utvöcklats ytterligare. Därmed har
man 1000 kvadratmeters Yta att ex-
ponera bilarna På.

* Det mesta kommer nu under
tak oeh vi räknar med att ha 65 bilar
inomhus.

Någonstans mellan 400.000 och
500.000 kostar den senaste utbygg- 

..,

naden. I

- Vi har valt att inte bYgga lYxigt'
--a-- --^l-r:^l-1 fx- -4,,Äl L"-'l^rnoutan praktiskt för såväl kunderna
som oss.

För ett och ett haht år sedan ar-
renderade Gösta och Svenne - de
kallas så i dagligt tal - ut rePra-

KINNARP
KYRKANS BARNTIMMAR i
Kinneveds pastorat börjar fcir

terminerr onsdagen den 14 seP-

tember.
Alla barn födda 1972 och 1973

hälsas välkomna.
Anmälan till Birgit Carlson, tel'
JJt ll.

VÄLKOMNA!
Klnneveds påstorat

Frökinds

håller möte måndagen den 12

sept kl 19.30, På KinnaxPs Pen-

sionat. Information om Ränstad'

Kin n arp
välbel. tilltalande fastighet med

bostadshus bYggt ?5-76 inr' i
l:a v. 3 rum och kök samt

grovkök med bl.a. helautom'
tvättm. och torkskåP' i 2:a v'
a1lrum i hela våningsPl' Elvär-

me och f.ö' sedvanliga moder-

niteter. Överb. altan och bal'
kong. Vidbyggt rymligt garage.

Klätt med vit mexisten. En trev-

lig fastighet med tomt om 865

kvm.
Andersson & Götlind
tel. 14191, 16905

tionsverkstaden och bensinstatio-
nen. Tre av de anställda
Karl-Åke Ung. Kenneth Rehn och
Christer Johansson - tog över och
därmed fick Slutarp ett nytt företag
i och med att firman Slutarps Bil
och Motor bildades.

)1.

Tångavallen
i dag kl 15

Håvens lF -
Slutarps lF

Söndag kl 11:

AsarpB-SlutarpB

SIIRVISFIRMAN i SLUTARP
Takservice' skorstenSrep.' snickeriarbeten, målningt

interiörarbeten"astighetsservice m' m'

Hallagårdsgatan 1, 521 00 Falköping

Kont. tel. 0515/335 27, bostadstel' 0515/332 77 - 5O4 94



HOSTSOARE
Fredagen den 9 sept. kl 19.00

LOKAL FRöKIND Kinnarp

- Succ6n

"Fyta stolan"
från Linköping framför sitt bejublande pr:ogram.

- Utställning av cirkelarbeten.
- provsmakning av A.-fria drycker.
- Kaffe.

Fri entr6

med uddarnålet av siu 1 st. Ghesterfield
Slutarp slog Håven u!4,

Det blev målrikt på Tångavallen i lördags när herrunala-
get Slutarps IF spelade upp rnot Håven. Sju fullträffar
hainnade i nätmaskorna, varav Slutarp svarade för fyra och
Håven således för tre. Därmed tog SIF ytterligare ett steg
bakåt i tabellen och har bara förlorat en match i höst.

EN DEL Kt,PER FOR DYRT

ANDRA KUPEN HOS

AB L Gustafssons möbelalfär

Slutarp tel. 331 79.

Efter 27 jobbiga men roliga år kommer vi att
lägga ned vår atfär.
Vi"Oor;ar Vår slutförsäljning fredagen den 9/9
och fortsätter lördag och måndag.

0ppet lå::ä iln,Ia"o"s 
s- ''

Solfgrupper finns:
1 st. Ghippendale
(soffa, 2 fåtölier och bord)

(soffa och fåtölj i skinn)

1 st. Plyschgrupp
(1:a * 2:a * 3:a, bord + hörnbord)

Mattor
140 x 200 cm - ett ?O-tal, någon matta 200 cm x 300 cm samt ett

antal andra storlekar,

80-talsbord
i olika prislägen och 80-talsstolar'

1 st. mappskåP
1, st. förtjusande

vitrin-skåp i rokoko

Bordslampor m.m.

En del möbeltYger för 10:-/m'

VÄLKOMNA! 6/q,)+-

Slutarp stod för bästa spelet i
första halvlek och borde redan då
avgjort på fina chanser. 1-1 i paus
fiirvandlades till 4-1 på den första
kvarrten i andra halvlek och med
det verkade det som om Slutaro
tappade: stinget. Håven kom farligt
på slutvarvet, men lyckades intq nå
i fatt utan slutresultat 4-3 fastställ-
des fem mlnuter före full tid.

Målen; 1-0 Roger Andersson, so-
loprestation med skott ur snäv vin-
kel efter. 4 minuter, 1-l frispark
genom Osten Johansson efter 32
minuter. 2-L 46 min Tony Skog-
lund på nick efter returnick från
Bengt "Bull" Andersson på hörna,
3-1 i 12 min genom Håkan Karl-
stedt, returskott efter frispark. 4- 1
i 15 niin genom Roger Anderssån oå
straff sedan han själv sparkats ner.
Och sen kom reducering med 4-2 i
29:e min av Roger Johansson och
samme man 4-B i 40 min.

Slutarps första halvlek oeh första
kvart i andra valr strong, men sen

"kom Håven och det gäller speiciellt
nian, Anders Johansson, som
var bäste spelare på pla-
nen. Bra i Håven också Gite Jo-
hansson och Roger Johansson i an-
fallet. Den sistnämnde också nå-
passligt skytt efter fint jobb av Än-
ders J.

Slutarp gick på topp långa stun-
der och då fann vi inga svaga punk-
ter men flera starkalÄ,rerioä fö"-
svaret slåppte tili vål mycket i slutei
av matchen var tyibackslinjen

KINNARP . !

Tips- och Bingopromenad
söndag 1U9 kl. 10- 12. Start vid
Klubbstugan.
Välkomna!
KIF damklubb

"Bull" Andersson. Dan-Ola San-
d6n, Inge Karlsson och Kjell Ka:'l-
stedt bästa lagdelen. Debuterande
målvakten Anders Gustafsson, tldi-
gare IFK, hade otur'på ett par av
målbollarna på det hala underlaget
men i gengäld svarade han för nå-
gra snabbä ingripanden i svåra si-
tuationer..

Pelle Kihlström, Skövde dömde
utan anmärkning.

BÄSSE

Skräll av ':;
Ransberg

Ransberg svarade för helgens
verkliga storskråll i division V-fot:
bollen. då man på hemmaplan be-
segrade suveränerna o serleledarna
Kiirnarp. Slutresultatet skrevs till
3-1 12-0) och i och med detta re-
vanscherade sig hemmalaget rejält
från förra helgens 0-7 mot Sand-
hem.

Håkan Palmqvist gav Ransberg
ledningen och Harald Strid spädde
på tiil 2-0 innan pausvilan

I andra halvleken ökade Rans-
berg till 3-0 och målskytt var Kalle
Björkiund Kinnarps reducering
svarade Benny Carlqvist för och
detta på straffspark.

Fotboll
på Vallensås Trädet.
Lördagen den 10 sept kl

Slutarps lF -
Trädets lF

VERKNTG.MASKINER
för gårdsverkstaden finns i Slutarp"

O Handverktyg av olika slag

a Kompressorer

C TrYckluftsmaskiner
O Mutterdragare
I Borrmaskiner
O $lipmaskiner
C HögtrYckstvätlar m.m.

Fullståndig utkörningsservice till lantbruket. Ring och

dersök våra priser: ett samtal som kan spara pengar.

o"'/ 331 95
kl. 7.30-9.30

16- 18

un-

Jag träffas säkrast:
Anders Fredriksen



B.GRUPPIII:
Floby IF-Falköpinge BK 2- I
MÄLG.: FIF: Erik Eldelid, Sten Ove
Eriksson, FBK: Mikael Rogestedt.
Falköpings BK-Kinnarps tF l-3
Målg.: F: Mikael Duius, K: Tobjöm
Akesson 2, Bo Jolrang;on
.Äsarpe IF-Grolanda IF O-8

Målg.: G: Rolf Krl6n 3, Mikael Svens-
son 2, Ieif Anders$n, Kent Liedholm,
Per Sliärn
Flobv IF-BK Rapid l-t
Målg.: F: Erik Eldetid, R. Olof Arke-
löv
Yaltorpe lF-Tomtene IF l-l
MÅLG.: V: Lrs Kötby, T: Stig Arne
Ring.

Grolanda IF 9 7
Kinnarps IF I 7
Floby IF 9 5
Tomtens IF I 4

QK naiii6 '' " '?r '4
falk6piiigs'Bl{';is' 3
Llaltorps IF 9' 2
Åsarps IF 9 0

r 11l3-515
0 2 4o-å, u
1 3 t6-14 1l
2 3 t8-22 10
2 g'l?.å1:'10
'r 5'17!äf 7
1 6 l2-l?, 5
097-480

C.GRUPPIV:
Kinnarpe lF-Åsarps IF ?- I
Mrålg.: K: Christer Svenssn 3, Ulf Nero,
Pår Hermansson, Benny Andersmn,
Tommy Berglkund. Å: Jan Almqvist.
Floby IF-IFK Falköping 3-l
Målg.: FIF: Greger Henriksson, Stig
Bertilsson. Per Lasmn. IFK; A In-
gvordsen.
Grolanda lF-Slutarps IF f3-O
Målg.: Gert Lennartsson 4, Per Sigges-
son 3, Stefan Gegerfeldt 2, Jens Claes-
son, Mats Kjellån, Mikael Wärn, Anders
Wiklund.
GrolandalF 5 5 0 029-310
FIobyIF 5 3 I 113-6 7

KinnupslF 5 2 | 212-7 5
ÄsarpslF 5 2 0 315-19 4

IFKFalköping 5 1 0 4 g-15 2
SlutapslF 5 1 0 4 5-33 2

D-GRUPPII:
Åsarps lF-Folkabo IK I -2
Sandhems IF-Mullsjö IF l-l

-Målg-.: S: T Svensson. M: Tomas Palm.
Folkabo IK-Kinnarps IF 0-6
MåIg..: K; Mikael Josefsson 2, Christer
Svensson 2, Per-Ola Westerberg, Martin
Lind6n.
Folkab-o lK-Åsarps IF 0-4
Målg: Ä: Douglas Johanson 3, Jimmy
Rylander

Furusiö lF-Sandhems IF O-O

Kinnarps IF-Äsarps IF 3-0
Målg: K: Mikael Josfsson 2. Ola Her-
mansson.

Vartofta SK-Kåttilstorps IK l2-O
Målg: V: Ola Jakobsson 6, Magnus .Es-
kilsson 4. Peter Bjömdahl. Kjell Äke
Häggander

YLLLSJO IF-FOLKABO IK O-O

Vartofta SK
Kinnarps IF
Mullsjö IF
Furusjö IF
Äsarps IF
Sandhem IF
Folkabo IK
Kättilstorps IK

0 039-618
| 222-715
5 1 25-13 13

4 I'L2-t1 72

0 6 14-20 6

458-146
268-266
093-330

F-GRUPP I:
Skara lF-Kinnarpe IF l-l
Målg.: S: Catarina Ekblad 1. K: Annelie
Ek-
Kinnarps IF
IFK Skövde HF
Skara IF
Falköpings KIK
Stenstorps IF

99
-10,7
104
94
93
l0 1

102
90

6 4 2 019-5lt)
5 2 216-4 6

6 1 2r3 4-10 
-44 712 Z-Z 3

5 L.1 3 4*L4 3

-1

Fyra stolay^; orr; om sittplats
Att det skulle komma många

personer till NBV:s srudieupptalt
i Kinnarp i fredass kväll det var
väntat. men knap!ast den rekord-
artade tillslutningen med ett på-
fallande stort ungdomligt inslag.
Giveivis var det- folkpärksartil-
terna "Fyra stolar" fiån Linkö-
ping som var dragplåstret, men
de lät vänta på sig, de skulle först
"skrivas ut" från KSS där de
uppträdde tidigare på kvällen.*

Sven Andersson lvckades med
högtalarens hjälp överrösta den
ungdomliga skaran på de första
bänkarna, och kunde hälsa de
närvarande välkomna och pre-
sentera programmet, dels 

- 
för

kvällen och dels för de komman-
de studiecirklar som kvällen var
en inledninq till. Utställda i loka-
len fanns aliter från tidigare cirk-
lar: silversmide. pinnspets lek
med lappar, batik, sycirklar,
vävkurser m.m. Levandegjorda
med sina tillverkare blev även ett
antal folkdräkter i en parad på
scenen. Några bildskärmar i loka-
len påminde om "Olsson med
skägget": Oskar Olsson som för
75 år sedan samlade intresserade
i det begränsade ljussken som en
fotogenlampa gav. I en cirkel
kring lampan samlades så de för-
sta "studiecirklarna".

*
Bildningskonsulent Erik An-

dersson, Vara, medverkade
också under kvällen där man helt
i nykterhetsrörelsens anda bjöd
på alkoholfria viner. Fvra Stolar
- Ingrid, Ann-Sofie, Inger
och Gunilla . från Linköping -
skolade i NBV-teatern, ,mr al-ltså
kvällens huvudattraktion och det
var sannerligen fart och flåkt över
deras tillställning från parodier
på svensktoppen till monologer
och historier signerade av bl.a.
Hasse Alfredsson och Sten-Åke
Cederhök. Salen fulldes av alle-
handa ljud men då $rra tjejerna
sade knappast något. Allt var
mimande till bandinspelning och
tempot var så högt att man knap-
past märkte bedrägeriet. UN-
past märkte bedrågeriet. Unde/,
föreställningens gång hann Ilick.
orna också med att byta kläderl
några gånger och visade avslut-.
ningsvis i can-can att även gym-.
nastisk träning ingår i deras för-
beredelser. Inget "Kir" här inte, men många sorters alkoholfritt kunde Berit Lans

bjuda unga och gamla på.

VILLA-SLUTARP
I 1/2 plan inneh. 2läg.enheter
3 rum o. kök nedre sadlt 2

rum o. kök övre Pian. En dei

av huset renoverat. 2 uthus å

tomtom 3.546 kvm'

Fotboll Kinnemo
söndag den 11 sept' kl' 15.00

Asarps lF -
Kinnarps lF
Vi tackar Silverstrands herrfri'
sering för matchbollen'

Fyra stolar på scenen"

ffi*--l-(r.'
DANSKURS
för nybörlare starlär

tladagen den2019 kl. 19.40

i Lokal Frökind. Pris 45:-. Ledare

Alva Smith och Rune Göransson,
Anm, senast 1519, tel. 336 46.

Fröklnds GDv



Snällt Kinnemoderby
slöt rättvist 3-3

Derbyt på -Kinnemo melian
Kinnarp och Äsarp slutade rätt-
vist 3-e efter 2-2 i paus. därmed
säkrade Kinnarp er-i pla[s i fyran
nästa år och även Äsarp bör väl
ha sin plats säkrad i femman. Det
blev en just och stundtals trevlig
match med bra spel från båda la-
gen.

Matchen böriade med två måt
på be minuter. 1-0 svarade
Thomas Westerberg för i andra
minuten, då han kom igenom och
sköt i måI. I tredje minuten till-
tvingade sig Asarp en hörna som
Ulric Gunnarsson nickade ele-
gant i måI. Gästerna kom nu
igång och hade något mer av spe-

ilIåns-a mål
(_.'

i Trticlet ''!+

I rnatchen mellan Trådet och
Slutarp bjöds publiken på ett rik-
tigt måtkalas och mvcken drama-
tik, Redarr i andra minuten till-
dömdes Slutarp en straff som
dock sköts över av Roser Ander,
son. Det blev istållet frådet sorn
tog ledningen i den 20:e minuten
genom Klas Westerrnark, Men
tre miRuter serrare kvitterade den
fiör dagen myckct alerte Ton5,
Skoglund. och r den 40;e minulen
reparerade Roger Andersson
straft'missen då han nickade irr
1*2. Halvtidsresultatet i'aststållde
Klas Westermark till 2-2 i den
43:e minuten.

Lika dominerande som Slutaro
var i den första halvleken Trådci i

den andra där qästerna pressa-
des tillbaka ordärrtlisr. Mcn det
var Slutarp soni på en korriring i
den 30:e minuten tog ledningen,
d€t vff än en gå_ng Roger'An-
clersson som var lramme. 17 mi-

Några platser finns till följan-
de kurser i KinnarP:

Vävning
Batik
Folkdräkter
Klädsömnad
(dagtid, start 26 okt')
iFalköplng

Veg. matlagning
Släktforskning
Upplysning och anmälan
Tel. 331 72, 333 00, 113 59'

136 42

let men hemmalagets försvar höll
.undan.

I nittonde minuten fick Äsarp
en ny hörna som Sören Vilgotson
fick en fot oå och boilen smet in
vid stolpen bcF 1-2 tili Åsarp. Nu
var det hermmalaget som ökade
tempot och fick ett visst övertag i
spel och skapade en del farliga
chanser som resulterade i den 43
min, då Thomas WesterberA slet
sig loss och sköt otagiart i måI.

Andra halvlek började Kinnarp
bäst och hade ett visst övertas i
spel, 3-2 kom efter 12 min äå
Kenneth Johansson efter 9n till-
trasslad situation framför Äsarps
målbur kunde slå bollen i måI.

Men gästerna lät sig inte ned-

slås av motgången. I den 18:e mi-
nuten dribbiade sig Sven Äke
Larsson igenom hemmalagets
försvar och ur snäv vinkel elegant
lyfte in 3*ilmålet som stod sig ti-
den ut.

I Åsarp gjorde K-E Lothsson'i
målet en bra match samt hela
fwbackslinien med Giiran
Karlen på'topp. Roge. Nero på
mittfältet i kedjan Ulric Gunnars-
son och Sven-Äke Larsson.

I Kinnarp var hela laget jämnt
och ingen bör lramhållas före den
andre.

165 personer tittade på mat-
chen. Mycket bra domare, Äke
Svensson, Vara.

Höstens nyhetel
inkommet

skor för hela familjen
även läderstövlar

Passa på nu
alltid till låga priser

r4q.T.

Sko Huset Kinnarp
öppet månd-fred 11-19 lörd' 9-15

tel. 0515/ 331 80

nuter Benåre kvltterade emeller.tid hemmalaget genom Klas
Fröhrnan och detta Jåc ut att hål-
la sig till slutBignålen rien nar en.
dast 20 sekunder återstod fick Ro-
land Bergsten en perfekt volley-
trätf från 20 meter och fastetållde
slutresultatet.

Bra i Slutarp var Roger An-
derssoh och Tony Skorlund oeh i
Trådet märktes Yngvå Ragnars.
son. Torbiörn lvansion och Klas
Fröhman, Domare mecl överbe-
tyg vår Arne Nilsson från Fslkö.
ping.

IBARN och UNGDOMAR
i Kinneveds pastolat, väikomna till Kyrkans Ungdomsverk-
samhet som startar vecka 37.

LoKAL FRöKIND KINNARPS SKOLA

Mini-miniorer 7 år Juniorer 10- 13 år
fred. 17.30-19.00 fred. 17.30-19.00.

Miniorer 8-9 år
törsd. o. fred. 17.30-19.00' Bussar avgår från Börstig -

Gemensam start fred. 16/9. Brismene resp' Vårkumla till
fredagsgruPPerna.

TONAR fr 13 år Ytterligare uppiysningar

varannan tisti. 18.30-20.00 Gunnar Götlind, tel'

med start 20i9. 0515/166 20'

rRÖrtruns soc.num. r'öRtrrutruG

Kinnarp-Falköping
I\rj till försämrad trafilcservice
Ja till mineralprojekt Ranstad

Socialtlemokratiska föreninsen i Frökind har haft första möte för hösten och vid
detta, som var förlagt till Kinnarps Pensionat diskuterades bl.a, Ranstads-projektet. Fören-
ingens ordförande, Allan Ahlqrist, tillika ledamot av tryggnadsnämnden lärnnade en kirrt'
l'attad ör'ersikt av utredningen innan de närvarande började diskussionen.

Mötet gjorde därefter ett uttalan-
de ur vilket följande bl.a. kan an-
oragas.

"Den föreliggande ansökan bö-
tråffande mineral-projekt Ranstad
som ftiregåtts av en utredning som
torde ha få motstycken bör bifalls
enligt förslaget. Man kan knappast
avhända sig möjligheterna att ut-
vinnä för_landet värdefulla minera-
ler, som de på området befintliga
alunskiffrarna innehåller.

Ur beredskapssynpynkt är pro-
jektet av största betydelse enär det
kan tänkas att vid ett krisläqe Sve-
rige avstängs från irnport-av de
livsviktiga förnödenheter som här
kan utvinnas.

Lokalt sett betyder Projektet
mycket för sysselsättningen inom-
de kommuner som i första hand be-
rörs av detta, inte bara genom di-
rekta arbetsinsatser utan även bl.a.
på serivesidan.- 

Återställning och rekultivering av
området styrs av betryggande ut-
fästelser och stor hänsyn har tagits
till såväl den inre som yttre miljön.

Det finns ingen anledning att sä-
ga annat än ja till ''mineralprojekt
Ränstad" i den omfattning som an-
ges i den öreliggande ansökan".
Vid mötet avhandlades en del
kommunala frågor och informatio-
ner lämnades från olika områden.

Man beslöt att tillställa Statens
Jårnvägar en skrivelse med anled-
ning av man på detta håIl ändrat
tiderna för en tur på linjen Ulrice-
hamn - Falköping.

Det gäller landsvägstruss 5909 *
vilken före den 15 aug. avgick från
Falköping kl. 11.35 men nu tidigare-
lagts med avg. 10.40 Detta betyder
att förmiddagsvistelsen i Falköping
dit man anländer med buss kl. 10.22
nu slagits sönder, Aterresa kan.nu
ske tidigast kl. 13.47 med rälsbuss
och detta får man anser vara otill-
fresställande.



EN DEL KöPER DYRT
ANDRA KÖPER HOS

AB L. Gustalssons Möbelaffär
lutarp - Tel. 0515/331 79 I

Vi fortsätter vår slutförsäljning i dag torsdag och fredag g- 19,

lördag 9-16.
Mattor finns fortfarande till otroligt billiga priser. Något, mö-
beltyg. Rullgardiner till halva priset. Kom ihåg ta mått! Några
bord. Matsalsstolar. Någon soffgrupp m. rn., m. m.

VÄLKOMNA!

KINNEVED
Ytter.ligare några barn kan be-
redas .plats i barntimmarnas
eftermiddagsgrupp, onsdagar
kl 14.00-15.30.
Anmälan tel 166 20 snaraat.
Obs! Idag kl 18.30 Tonår i Lokal
Frökind.r

Kinneveds Pastorat
Församlingsafton i Lokal Frö-
kinci torsdagen den 22.9. kl. 19.

Prosten Gunni Stenberg, Hel-
singborg. Ämne: "Himmel och
blandsäd".' Kaffesamkväm -
Hj. välkomna.

LOKAL
FRöKIHD
20.30-01.00

PER.INGES
Endast 1 bilj. per medl.kort!
Begr. insläpp - 275 st.
Kassan öppnar kl. 20!

Välkomna! Frökinds GDV
:-1---l!!

wlcGh.

Gudhems lP
i riag 1<1. 15.0{l

KINNAHPS IF

TOMTENS IF
Matcilbollen skänkt av För.
eni ngsl:anken, Falköping.

Rik.sbekanto"o"i-, ^-Kinne'ed-sä-sr 
"0/4-D'Den riksbekante prosten Gunnar

Stenberg, Hälsingborg, besöker
den 22 september Kinneveds pas-
torat. Han talar på kvållen i Lokal
Frökind och ämnet är "Himmel och
blandsäd". Gunnar Stenbers är
välkänd från bl.a. gudstjänster i ra-
dio och TV och brukar ofta kallas
"svenska kyrkans evangelist".'

Ti_psp-romenad i Slurarp U/(-)r,
I SIF:s damklubbs tipspromenad

deltog g2 personer. Z st 12:or note-
rades, varför skiljefrågan fick avgö-
ra vinnårna. Första pris gick till
Anders Johansson, Kinnarp och
andra pris till Elsa Svensson, Bot-
vidsg. 66, Falköping. Vinnarna kan
hämta vinsterna hos Samuelssons
Livs i Slutarp. Svaret på skiljefrå-
gan var 595 g och de rättt svaren.
som följer. 2 inget, X'stora upp-
vridna mustascher, 1 makaroner
formade till smala band, 2 finskt
stränginstrurnent, 2 27 st, 2 lägger
bara I ägg, I Gustaf Fröding, X
Edelweiss, 2 fiske, 2 löst prat. 1
kryptogamer. 2 för blodets ko"grr-
lering.

Tånqauallen
idig kl. 15.00

Brandstorps lF
ok

SfutarPs lF -T'
- 

Söndag kl" 11.00

Brandstorp B*9lutarp B

.. 7 ..augora,nae poangen
med 0 -0 mot Tomten

Kinnurp tog d,en

Serieledande Kinnarps IF gäs-
tade på lördagen Gudhems IP för
match mot Tomtens IF. Gästerna
var väl i stort sett klara seriese-
grare före matchen, men det fat-
tades en poäng för laget, och den
bärgades nu hem i lördagens
uppgörelse vilken slutade 0-0.

Det blev en intensiv och tät
match, med snabbt och bra spel
av båda iagen.

Slutresultatet 0-0 kan väl be-
tecknas som rättvist, men det ha-
de inte varit någon orättvisa om
Tomtarna tagit båda poängen, då
de i flera perioder av matchen
hade övertag i spel - Speciellt då
i första haivlek då flera farliga si-
tuationer spglades upp framför
Kinnarpsmålet. .Kinnarp kontra-
de emellertid vid några tillållen
och de var också nära nätkän-
ning. Men första halvlek gick
dock klart till Tomtens IF både
ifråga om spel och målchanser.

I andra halvlek var Kinnarp
mest på alerten och hade ett visst
övertag i spel i en halvtimma av
perioden.

I 28 min. var Thomas Wester- :

berg igenom, nten blev bryskt
f;illd av Mats Folkesson i Tomten-
försvaret. Mats fick fullt riktigt
rött kort av domaren för sitt ojus-
ta spel i det läget, och med utvis-
ning som följd.

Nu trodde man lite till mans att
Kinnarp skulle avgöra matchen
till sin fördei, men istället kom
Tomten med en man mycket

starkt igen, den sista kvarten av
matchen och dominerade då
matchbilden igen.

En tråkig olyckshändelse in-
träffade någon minut efier utvis-
ningen, då två Kinnarpsspelare
skallade ihop och Giista Eek blev
så illa skadad att han fick föras
från planen med ambulans till la-
sarettet, där man konstaterade
hjärnskakning. KIF-spelaren fick
kvarstanna ör observation till
söndag middag.

Kinnarps IF, som nu är klart
för fyranspel nästa säsong, hadb
en mycket bra målvakt i Arne
Ekbom, och suverän mittenback
var Benny Carlqvist. För övrigt
var hela laget jämnt och bra.

I Tomtens IF var också målvak-
ten l7-årige Kenneth Rehn verk-
ligt bra emellan stolparna. Mats
Pettersson som mittenback var
banans klart bästa spelare. Mats
Folkesson var också bra, synd
bara att han skulle förivar sig vid
ett tillf?ille i matchen. Eje Lind-
gren spelade säkert på sin back-
plats, Göran Karlsson var stark
på mittfältet och Tommie Fihn
gladde med piggt forwardsspel.

Domaren Tommy Sturesson,
Lidköping, hade matchen helt i
iin hand, och får ett klart överbe-
tyg för sin insats. Att Tomtens IF
har en trogen publik, kunde man
återigen konstatera, då det fanns
135 betalande.åskådare på plats i
det kyliga höstvädret.

S.PAN

Det var R*gers d"g
på Tångavallen zo/q-h.

Slutarps IF ffck rejäl revansch för våren," bortanederlag
mot Brandstorps IF"4-0 *rler, slutresultertet efter 2-0-siff-
ror i paus. Roger Andersson hade en stor. rlag och svarade
för tre av hemmalagets fullträffar. Den 27-ärige . an-
fallsstjårnan år en stor rillgång för SIF och skall rnan vara
riktigt ärlig är han "över:kvalificerad" för den här serien.
Möjligen kan "Boggie".fohansson i El<edalen konrma upp i
Roger-klass i sina bästa stunder.

Over huvud har Slutarps fot-
bollslag "b1,,tt ansikte'' under hös.
ten och r'årens futtiga fem poäng
har nu blivit fiorton och en-säkei
tabellposition. Det var inqen soni
den här segermatchen föll ur ra-
menr men det var flera som spe-
lade till sig höga betyg. Toppar,
utör'er Roger, var backen Tho-
mas Rehn - som med rejäl sats-
ning på fotbollen blir en mönster-
back.- och Tony Skoglund - en
teknil{er. som gör raden av roliqa
och effektiva saker.

Brandstorp var avslaget i f61:
hållande till mötet i våras. När
SlF-försvaret fick grupp om Len-
nart Andersson gick luften mer
eJler mindre ur laqet. som inte
kunde belasta Slutaipsmålvakten
Ånders Gustafsson 

-med 
några

sr'årare bollar.
Det började annars illa för Slu-

tar"p. som fick en straff på halsen
eiter tio minuter. Domaren Bengt
Löferen - bdstämd och rutinerad
- . tolkade en glidtackling

av Rehn på sitt sätt och
pekade på straffpunkten. Kjell
Pettersson sköt dock bort chan-
sen - långt bört förbi.målet.

Istiillet kom minuten senare
1-0 till Slutarp genom Roger An-
dersson på en frispark. Roger
prickade in 2-0 på srraff eftea20
rninuter sedan Tony Skoglund
vid genombrstt välts över ända.

I andra halvlekens l?ie minut
avslutade Janne Andersson med
3-0-mål efter fint anfall RoEer
Andersson- Håkan Karlstedt och
så mål av Janne på målvaktsre-
tLrr.

Punkt och slut för dagen saue
Roger genom 4-0 i nåst srsta
spelminuten. Ur praktiskl taget
ingen vinkel alls - det såg i varje
fall ut så från åskådarolats 1
prickade han in bollen i nättaket
och såg därmed till att han siälv
ocksa fick en fin position i FT:s
skytteliga.

BÄSSE
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En uinne,r-kuartett

En kvartett glada lönspararvinnare: fr.v. Börje Wannong, Falköping,

$,S!ah!.ShUar4, Ingrid Danielsson, Vartofta, och Arne Berggren,f'arköpins. tSrta4)

Sparbanken Skaraborg betalar i
år ut 275.000 kr i lönsparvinster,
trots att inte någon av storvinsterna
gått dit. - Vi har c:a 14.000 lönspa-
rare i Sparbånken Skaraborg, sä-
ger bankdirektör Hans Warnström
och i dagarnå har lyckliga vinnare i
Falköpingsområdet begåvats med
vinster.

Lönspar,ar gör man genom att -
om man har banklön - ett automa-
tiskt avdraq görs varie månad. Be-

loppet bestämmer man själv - lågst
75 kr och högst 500 kr per månad.
Sedan kan man delta i lönsparlotte-
riet och vinsterna år örmånliga. De
är nämlisen skattefria.

'En kvartett vinnare fick vinstbe-
vis och blomster av banken i Fal-
köping och de var följande:

5.000 kr till Ingrid Danieisson,
Vartofta, 1.000 kr till Arne Berg-
gren och Börje Wannong, Falkö-
ping, samt Ulla Grahn, Slutarp.

Fotvård
för pensionärer

Katarinagården den 14 okt.

Frökindsgården den 31 okt.
samt 1 och 2 nov. Ring 116 49

för ny tidgivning.

å
I

å.t

KINNARP
Äldrevillai1U2-Plan,
nyrenoverad och fullt
modern inneh. 4 rum o

kök, Gårdshus' Tomt
2,970 kvm.

KOM OCH SE HöSTENS NYHETER I GARDINER
såväl kappor som längder. Till lågpriser.

LAKANSVAV
Ett parti möpstrad väv till påslakan och underlakan. Jättebil-
ligt.

FOR VÄVNINGEN
Mattvarp och mattrasor för vävningen.

KINNARPS FABRIKSNEDERLAG
Te1.0515/331 86
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i Kinnarps lagerförsälining i
Söndagröppet kl. l3.OO-l?.OO
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Vi är inte så stora men det är inte våra
. omkostnader heller,

Därför kan det löna gg med ett besök hos oss

AB BIL & MOTOR
Slularp. Tel. 0515/333 30.

Ju mer du vet orn bilar
Desto hellre kör du en Renault

å
*
å
å
t
å
å
å.

,Benault 20 L
beige, 28fi) mil

Benault fO TS .

beige, 4000 mil
Benåult 16 TL

grön, 71fi) mil
Benault 16 TL

vit, ?500 mil
Benault 16 TL

vit. 10500 mil
Benault 12 TS

gul, 1200 mil
Benault 6 TL
. Brön, 6000 mil

,Renault 6
beige, 9700 mil

Berrault 5 TS
rfi, 1200 mil

Benault 5 TL'
orange, 2400 mil

Renault 5 TL
blå, 5000 mil

Benault 4' Brön, 3100 mil
Benault 4

grön, 8200 mil
Renault 4

vit, 100(X) mil

1976

r974

1572

r970

r9?6

r9?3

19?0

t977

1976

1974

1975 
'

1970

1969.

KINNARP
För Er som vill bo fritt
och ostört på landet er-
bjuder vi idag en röd
stuga på stor nåturtomt.'
Stugan är nyligen reno-
verad och inneh. 4 rum
o kök, dusch o wc.
Dessutom ingår ladu-
gård på arrenderad
tomt.

Volvo 245
vit" 7800 mil

Volvo 142 DL
röd, 4400 mil

Volvo 142 DL
blå. 8000 rnil

Opel Bekord
vit, 9500 mil

Opel Ascona
blå, 2800 mil

Opel'Ascona
brun, 5500 mil

Opel Kadett City
: gul, 3000 mil

Opel Kadett Car
röd, 11000 mil

Peugeot 3{X
vit, 5000 mil

Peugeot 104 GL
blå, 6100 mil

Saab 99
blå. 9800 mil

Ford 1600 L
grön, 3100 m.il

60 m åle4 flr 1, Roc.Mårle Sten.
vell Y 0,6,

. 60 m åk 4 pr l, Sten"Åkc Nileson
Aearp 9,5,

IIöJd ålc4 flr 1. Roc.Mårie Sten
vall Y 105,

ÅrT$1år: 
* 

" 
r 1' sten'Ålce Ntlcson

tångd åk 4 fr l, noe.Uerte
Stenvall Y 8,46,

täpgd åk 4 pr t, Sten.Åke NttE.
son "Asarp 3.54,

-_Xnet ålr 4, Il.r'1, lvlaria Rfiting V
25,1S.

. ltort åk 4 trr l, Urban Wester.
berg K 44.79,

, 60-m åk 5 flr 1, Lena $iortmar
Äsle 9.2.

60 nr ålt 5 pr l, Mariln Liden K
8,8,

, HöJ{-åk 5 flr t, Lcna l{jortmar
Asle 118.

, HöJ{-{k 5 pr t, Dag Hulrberg
Asarp 120,

, !älq4 å[ 5 f'tr l, Lena t{lorrmar
Aela 3,80.

Långrt åh 5r 1, Mikael Guereve.
con V 8,88,

Är,iyåi,å* 
5 n.r l,'Lena {fortmcr

Kart åk 5 pr l, Martln Lld6n K
49,89,

_- 99 * åk 6 flr l, Katartna Nyberg
v 9,4,

60 m åk 6 p ftnal t, Otu lutåt..
ron V 8, 9,

EöJd åk 6 flr 1, Meria Svenscon
K 1?5,

lIöJd åk 6 Irr i" eonny Jshana.
son A61e 135,

Långd åk 6 flr 1, Mcrtc Svene;on
K 8,96,

tängd åk 6 pr l, Ola Jaeobeeon
v 4,01,

Kast åk 6 flr 1, Brttt Kerlcson V
34,80,

Kart dk 6 pr l. öhrlster SvenssoR
K 49,96,

hula åk 6 flr l, Anette JohÅnE.
son Äeerp, 8,55,

hrrla åk 6 Br lUlrie Fredrlkeson
v å,90.

1000 m åk 6 flr l, Ketarlna Nv.
berg V,4,05,08,

" 1000 m åk 6 pr l, PetenThor
Asarp 3,34,02,

r9?4

r974

r972

r9?4

19?5

1973

1976

1968

.1975

1973

tg72

1975

BYGGNADSPLAN
Förslag till ändring och utvidg-
ning av byggnadsplan för del av
Slutarps och Kinnarps samhäl-
Ien KINNEVED KYRKE-
GÄRDEN 1:23 M FL i FalKö.
pings kommun, uppråttat å
stadsarkitektkontoret i Falkö-
ping den 17 november 1976, hål-
les utställt för granskning På
Stadsarkitektkontoret, Stads-
huset, S:t Sigfridsgatan I521 00

Falköping, under tiden fr o m
den 26 september t.o.m. den 21

oktober 1977.

Kontoiet hålles öppet mån-
dag-fr'edag kl. 10.00* 12.00.

Andra tider enligt överens-
kommelse,
Förslaget finns dessutom under
utställningstiden tillgängligt på
biblioteket i Slutarp, måndag
kl. 16.00-19.00 och torsdag kl.
17.00-20.00.
Av förslaget berörd samfälld
mark litt s:3 har, i egenskap av
delägare, gemensam kallelse
sänts till Per Gijran Gustavsson,
Box 31 09 Kinnarp, 521 03.Fal-
köping 3 och Ture Pettersson,
Pl 8030 Halsqrp, 521 00 Falkö-
ping, att finnas tillgänglig för
övriga delägare i denna samfäl-
lighet.
Eventuella anmärkningar mot
förslaget skall,ha inkommit till
byggnadsnärnnden senast den
21 oktober 19?7.

Byggnadsnämnden
iFalköpings kommun
Box 43

521 0l Falköping l'

Kinnarp- Slutarp
Motionsgymnastlken börjar
måndagen den 26 sept kl. 19.30.

i Centralskolan.
Välkomna!
Motionsklubben,

Skolfriidrott
på Kinnemo X.*trttagmng
ftr 1

Jar Unsetag
. Skologna i Ktnna"rp, Vartofta, yl"
lestad, Ascrp oeh Äele har haft ut.
tagningctåvllngar I frildrott, dår de
två båFtå I vårJo gr€R går vldare till
kretemiåsterskaps{lnel€n på Oden.
plåh den 28 ceptember, Uitagnlngs.
tåvllngen giek på Klnnemo,

Toyota Corolla Combi
1976

brun, 2200 mil
Fiat 12E Coup6 1972

röd. 9500 mil
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oat Kinnarps lF

FOTBOLL
,iSlsta chansen att se serieseg-
rarna på hemmaplan sön-

dag2519 kl. 15.00.

VARTOFTA SK
KTNNARPS IF

Vi tackar Slutarps Sport o

S'ritid för matchbollen.



ROda Korset gcistude Frökind'sg&rd,en

.,:,.,l-;

Rödakors.kretsen från Börstis oeh Brismene dorde ert uppskattat besök på Frö$ndsgården på tors-qagen'

Det är roligt med hesök utei fr-ån san*ället", säger bå{e pehsignårer oeh gersoneli Hår är det sto.r kau€t€st t

ffiti;å;;;il;;: f.,r':R;;l.iiä;d"ir*." eiiiä e.ltlseoå, Gu'stav Thor, caisclreniue oeh Gustav Andersson.

I anslutning till torsdagens andakt på Frökindsgården i Kinnerp som f,ö, hölls av pastor

Kenneth WaJhenfeldt, inU;AA ntiaator+kretsen i Börstig-Brismene både personal oeh pensionå'

rer till kaffe-kalas, ^ Z-Z/q4i-
Bitr, föreståndarinna Gunnel Gttnnarsson:
: Det häneler ibland att organisationer ber oss att få komma rre h gåsta vårt "hem oeh dctta är vi

nryeket taeksamma för, Jag vet ett sådana här avbrott i rutinen är uppskat'

tad av både pensionärer oeÄ personal, Får de gamla blir. clet avbrott i rutinen oeh

år *Ä;ircÄäi Ätt Fa i.aiiu iarandra, irör personalen betydlr det att vi dels fåf sitta ner en stund oeh

dels biirivi bjudna på hembakat }:röd vilket vi inte är bortskäme1a med,

Pensionär Oslcar Johanseonl oeh lrjuder oss på kaffe, sjunger oeh Men vad är det nu com får orga-
:Jas tlrukar alltid besöka de spelar för oss, Uet lrlir ju en fest' nisationer av skildc slag oeh åven

aemenlanrma samlingar vi har, Det Man får ta på sig t:äuta kostymen enskilda, ct ta dylika initietiv?
å, ju väldrst bra när nåEon kornmer 

åå?r1??å,:tumnin6en, 
Jes tvekr'r .'9uåT;Tlgiiååbsfli.äJååTffJr.

\
Tlnrnrornenetl I lirlnnarP

Viå Kinnarps IFls dårnklubbe
tipspromenad 

'i 
söndags lYekades

dä tigsta få tio rätt, Prlg får Alna An'
dårsenn, Göran Andergson oeh Rlrt
Torsteneson, Rått rådl IXX tll1
XXA AXl, Sklljefrågar 80? årter'
Barnpromenadän vanns av Patrlk
Karlsson, Rått radl lxl 21X 212

11X, Dr.rken venirs på lott nr 36'

^r---a^

t$ipr KinnarPs
iff;iii,f toGT-Nro
natler möte med samkväm På
pensionatet KinnarP torsdagen

den 6 okt. kl. 19.30 (OBS! änd-

rad dag och plats).

Sångarparet Eva och Torbjörn
medv. Medlemmar, deltagare i
NBV cirklar och alla andra in-
tresserade välkomna.
Styrelsen.

Slutarp udnd,e 0* 2
till 3 -2 i Mullsiö ?g

Mullsjö spelade sin sista hem-
mamatch för i år mot Slutarp.
Slutarp som med tur och domar-
hjälp;vannmed 3-2. Det blev in"
gen'bra match som bjöds de
hundratalet åskådare mycket på
grund av de många avblåsning-
arna som förstörde spelet. Första
halvlek slutade 0-0 men där ha-
de Mullsjö många givna rnålchan-
ser. Närmast man kom var dock
ett skott i ribban.

Slutarp som hela tiden försökte
nå sina forwards med^långbollar
skapade inte direkt tiag"ä t"åf
chanser i denna första halvlek.

Mullsjö öppnade starkt i den
andra halvleken, Redan eftei'en
minut gjorde Royan Lind 1-0 och
fem minuter senare ökadö Bertil
Abrahamsson till 2-0. Efter detLa
slog Mullsjö av på tempot och
Slutarp kunde reducera på en
frispark till 2-1 qenom Håkan
Karlstedt. I sammä minut kunde
matchen avgijorts då Royan l:ind
sköt utanför helt fri.

Slutarpskvitteringen till 2-2
var en ren eåva från domaren.
Efter en feåktig offsideavblås-
ning som betydde frispark ör
Slutarp kunde Roger Andersson
helt fri med SuneElf i målet slå
bollen i nät.

Mullsjö tryckte på hårt i slutel
för att avgöra och Bo Sjögren ha-
de en iättechans men helt fri sköt
han över. I stållet kontrade Slu'
tarp öch avgiorde matchen ge-
nom ett skott från trettio meters
håll av Håkan Karlstedt. Ett skott
som Sune Elf i målet borde kla-
rat,

Mullsiö hade sin bäste sPelare i
Leif Gultavsson och SlutarPs bäs-
te var Inge Karlsson.

Domaren Ingemar Stridh från
Skövde tolkar tyvärr offsidereg-
leina lite som han vill.

NUTTE

Ki n neveds
pastorat
Kyrkans pensionärer samlas i
morgon fredag kl. 15 i Lokal
Frökind. Dagens gäst kh Mart-
t6.r|.. 

.

Alla hjärtligt välkomna!

KINNEVEDS
PASTORAT
Konfirmandinskrivning i sam-
band med högmässan i Kinne- '

veds kyrka Mikaelidagen den 2
oktober kl. 11. Avser ungdomar'
födda 1964 eller ev. tidigare.
Pastorsämbetet

Jan av 4rl.talet, har vl kånt det som
vår uppgtft htt görå sådent som kan
glå{Ja männickor, Här kommer ju
både insamlingar till nödUdende
oeh kaffebjudn-ingar ln, Sedan år
{e1 yål qå att många av de ganda på
Frökindsgården år bekaäta måd
öss i RK"krctsen sedan månqa år
tillbcta. För mh egen del är fet en
glådje ett någ,rn EAng få återge alla
vålltända ansiktcn Jonn Jag lårde
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Dubbelt Fallcöping på "Rin $en,,
Börje tog sin åttonde soser 
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TROTS FORTUSTEIT
Persson saluteras för fint uppspel
och väl ar,vågd inlyftning till frie
Thomas. som fiek klockren tråff.
Bollen stack som en glad fyr upp i
nåttaket efter att först ha smekt
ribban. - *

Vartofta gav vad laget förmåd-
de mot ett Kiinnarp, som inte ha-
de båsta slagstyrka. "Blecka", 0k
och Tony Persson saknades, men
tydltgt är att det finns bredd lnom
KIF. Fint inhopp giorde i andra
halvlek Torbjörn Akesson, som
fiirresten i slutminuten var vtterst
nära att ge KIF mål num-ei fyra.
Annars var det rutinerade Connv
Qvist och Benny Carlqvist soÅ
spelade örsta fiolerna i det bli-
vande div IV-gänget.

*
Om Vartofta skall nå resultat

mot Sandhem får man hoppas att
laget frisknar till lite mer'fiamåt.
Detta sagt, även om det mot Kin-
nårp fanns vissa individuellt
skickliga insatssr, men helheten
över anfallet saknades. Göran Al-
lansson, "Kirre" Östman, Conny
Johansson var en trio som toq
upp kampen med de bästa i Kin--
narpslaget.

Det var en mycket juste och
lättdömd match i den härliga sep-
tembersöndagen och domaren
Sten Holmberg, Skövde, märktes
inte. Det tycker jag är ett betyg,
gott som något.

BÄSSE
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Det var Fa-lköpings dag på Kinnekulle Ring. Börje Carlsson vann före Stig Emilsson i Porscharnas utmanarnöte

Börje Carlsson, Falköpingo i sin svartå SE-
SAB-Porsche lägger den ena segern tilI den andra. I
söndags vann han den åttonde segerrr i år och den
tredje raka på Kinnekulle Ring. Detta efter att ha
vunnit sarntliga heat på "Ringen,o och inte givit mot-
ståndarna en ehans att stieka upp.

*
Buu, säger ungarna i familjen

när TV-sporten I?irkunnar att
Börje Carlsson från Falköping
vunnit rallycross på Kinnekulle
Ring. Dom säger det därför att
Börje är från Slutarp - dom har
ingen tanke på att han i de här
sammanhangen representerar
klubben i Falköping. Börje år idol
hår ute i "bushen" och det är han
med all rätt. Han har gjort tjätte-.,
bra ifrån slg och kommer natur-
ligtvis liksom kollegan
debatten når det gäller främsta
idrottsprestation i Falköping un-
der året. (q. fuOurl|'i-* sptu/t)

- Jag har aldrig kört sådana här heat förut, sade "Emil".
Men för Börje var det åter starterna som var hans fina vapen.
- Alft gick perf'ekt denna gång, menade Börje. Jag har inte haft

några problem men vi får väl se i det avgörande rövarheatet,
T)ct pick lika bra då för Börie. Han stack bara ifrån de andra när

startflaggan fälldes. Här hade Stig "Emill'problem rnö,ti:Roger Johans-
son i en SAAF. Trots flera försök kom inte Stig förbi Roger utan blev
trea.

del goda försök, men åndå blev
det ingen rlktig spets på anfallen
förrän Kenneth Johansson giorde
solorush. Vid genombrottet kro-
kades han och straffen landade
Benny Carlqvist såkert i maskor-
na.

Bara sekui'rderna inrian pausvi-
lan - 44.44 - nickade Jan-Crlster
Östman in kvitteringen sedan
Kalle Andersson först missat da-
gens mest klara målchans ur fin
position, '*

Det blev Vartofta som kom med
mål nummer två efter elva minu-
ter i andra halvlek, men då skall
vi också såga att Kinnarps Bengt
Pe och Berne Svensson i kombi-
riation haft en jåttechans för sitt
lag efter tre minuter, men från
ingenstans dök en VSK-kille upp
och räddade sitt mål från påhåls-
ning,

Det blev Bo Törneling som vi
antecknade som målskytt för Var-
tofta. Han kom "onormalt" fri och
lugnt, behärskat sköt han förbi
mål-Ekbom.

*
Thomas Westerberg, som vårit

något anonym före paus, blev den
som avgjorde ftir Kinnarp. På re-
ttrboll från målvakten efter
KlF-skott sköt han rappt i nätta-
ket efter 25 minuter, men åndå
vill vi minhas segermålet 3-2 som
det grannaste, Här skall Bengt

Tångaual!en
." i dag kl. 13.30

Folkabo lK -
Slutarps lF

Kl.16
Gustaf Adolf -slutarp B

Matchbollen skän\t av Slu-
tarps Bil och Motor.

- V artottu ho;r ehunse.fi, o1':7.
0ö

Trots uddamålsförlusten med
3*2 på Kinnemo på söndagen
mot Kinnarös IF och trots att så"
vål Åsarps I'F som Norra Fågelås
IF vann sina matcher i bottenstri
den på femman södra Skaraborg
har Vartofta chansen till nytt kon-
trakt med femman. Avgörandet
sker i slutomgången då Kinnarp
på bortaplan kan hjälpa Vartofta
genom att slå Norra Fågelås, men
då-måste samtidigt Vartofta vinna
sin match mot Sandhem.

*
Det såg ett tag mycket ljust u{

för Vartofta i söndagens möte
med redan klara serievinnarna
Kinnarps IF. Laget vände 0- 1 till
2-1, men serievinnarna ville an-
norlunda och gav inte upp utan
vånde i sin tur till 3-2-seger, som
för övrigt väl speglar matchen.
Den var i spel furgen stor tillställ-
ning, kanske mycket beroende
på att KIF saknade flera av sina
nyckelspelare, men det skall än-
då sägas att matchens farligheter
kom från Kinnarpshåll.

*
Kanske hade man våntat sig att

Vartofta efter sin 2.* l-ledning
skulle knäppt till bakåt lite båttre,
men istället verkade det som om
laget spelade för ytterligare måI.
Det dröjde ända till 39:e minuten
innan första fullträffen föll. Kin-
narp hade fram till dess haft en



tara 1-1 Slutarps höstspurt o/io.a.

fr;, I{innarp gav fjä*de platsKirurarp måktade endast med
1-1 i avslutningsmåtchen mot
Norra Fåeelås och det innebar
också stt- hemmalaget fågelås
klarade sig kvar i "femman" och
att Vartofta fick följa Grolanda
ned i densamtna.

Benny Carlqvist var Kinnarps
båste och han gJorde också lagets
mål på straffspark, w/tOtD -

T:--^ 1.----- qAo

LIUS OVef -+).J

SLIJTARP
Kinnarps-Slutarps Vägförening

kommer inom kort att påbörja ar'-
bcten med byte av belysning på ga-

I ösregn och därav följande
såphal spelbana vann Slutarps
IF på lördagen seriens avslul-
ningsmatch mot f'olkabo med
5:4 efter paussiffrorna 4-2.
På der hala underlaget blev det
chansartat, men vi t;-cker nog
att målsiffrorna i Slutarps får'ör
var helt riktiga. Därmed satte
SIF punkt l'ör en m1'cket fram-
gångsrik höst med tr€tton po-
äng av arton rnöjliga och som
slutfacit en fjärrleplacering i
serien,

Här får ni en målkavalkad.
Eller 5 minuter kom l-0 på
själwnål innickat av Folkabos
Kjell Johansson efter inlågg av
Håkan Karlstedt. 2-O föl-ide ef-

ter'tio minuter genom Håkan
sedan Tony Skoglund svarade
för bra förarbete och inspel,
som €ial nickmåI. 2-1 kom"ett
par minuter senare genom Ake
Äsberg och så följde 3*l i 28:e
minuten genom Håkan Karl-
stedt.40:e rninuten gav 2-3
genom fint spel mcllan Leif Bo-
re och Inge "Sågarno' Anders-
son och bara minuten före paus-
signalen gjorde Bengr "Bul-
len" Andersson 4-2.

El'ter en kvarts spel i andra
halvlek reducerade o'Sågarn"
till 4-3 och sen kom dagens
prestation genom Tony Skog-
lund, som efter solorush från
halva planen slog in 5-3. 5-4

gjorde så Kjell Johansson II i
25:e rninuten, Båda Folkabo-
fullträffarna i andra halvlek
ftiranledde proteslen, om än
milda, från Slurarp. Och visst
såg det ut som öffsideförspel
tråda gånger, Frånsett en viss
osåkerhet på jusr offside, var
clomaren Kent Andereson, Fal-
köping, ganska räl nied på no-
terna i en match, där Folkabos
båsts var försvarets Jan Albe-
man och anfallets "Sågarn"
Ander:ison. Tongivanrlc i S!u-
tarp var Tony Skoglund, Roger
Anderssorr samt Håkan Karl-
stedt. inte rninst för sin in-
blandning i flera SIF-må!.

BÄSSE

torna Parkgatan, Affärsgatan och
Kr.arngatan i Slutarp. Föreningenj
får anläggningsbidrag inom ramenl
för årets budget, cirka 25.000 kro-]
nor. Det handlar om akuta åtgärder
och resterande byten på bl.a.
Backgatan, Hallagårdsgatan, Villa-
gatan, Fabriksgatan och Falkö-
pingsvågen kommer att ske inom
närmast följande år - alltså 78 och
7q

KLARA TÖR F'YRAN ':$

Div Y södra Skaraborg
Åsarp-Fröjered 4-2
Tomten-Grolanda 1-3
Vutofta-.'Sandhem 3-2
N.Fågelås-Kinnarp 1- 1

Rmsberg- StensLorp 2-1
Kinnarp
Fröjergd
Sandhem
Ransberg

Tomten
Stenstorp
N.Fågelås

18 12

18 10

189
189
lö/
i86
186
187

4

2

2

2

3

5

2 53-22 28
6 56-29 22
7 44-36 20
7 26*3t 20
8 3A*29 ti
7 n*28 t7
i 30-34 L7

I 27-41 76

Vtrtofta
(Jrolandå 2 13 74-49 8

2 150-932
1 5 5i-34 25
4 4 4A*27 24
2 8 40-49 18

4 8 31*35 16
1 10 36-38 15
4 I 36-41 14
8 7 33-44 74
2 7t 35-51 t2

6 10-24-57 10

186
i83

Dir \ I Tidaholmssruppen
Slutarp-Folkabo 5- 4
Aledal-Mullsjö 0-4
Furusjö*Brandstorp 1*2
Ekedalen-Trädet 3-0
Kättilstorp-Håven 2-0

Ekedalen 18 15
Trädet 18 L2

Mullsjö 18 i0
Slutap 18 8
Furusjö 18 6
naven Iö /
Kättilstorp 18 5
Folkabo 18 3
Brandstorp 18 5
A.ledal 18 2

I dag gratulerar vi Kinnarps IF,
som seclan en tid tillbaka är klart
för uppilyttning till div IV-fotbo1l.
llär har ni merparten av de s;pelare
som figurerat i A under året närnii-
gen i översta raden Gösta Ek,

Bengt "Blecka" Georgsson, Tho-
mas Carlsson, Kent Bengtsson,
Conny Qvist, Roland Janssorr, Leif
Ekborn, Bengt Persson, Jonny
Karlstedt, Stewe Carlsson, Uno
Carlsson (lagledare).

På knä Gustaf Eckerlid, Keirneth
Palmqvist. Benny Carlqvist, Tho-
mas Westerberg, Arne Ekbom,
Kenneth Johansson, Berne Svens-
son, "Sctarn'' Blucher samt Torb-
iörn Akesson.

Södra Skaraborgs resen
Kinnarp-Fröjered 1-2
Falköpings AIK- Grolanda 1- 0
G,rstav Adolf A-Floby 4-3
Valiorp-Blidsberg 2-4
Mullsiö-Ekedalen 3-3

Fröjered 18 14 I å 43-J3 n
GustavAdolfA 18 9 6 3 ,16-3621
Kinnarp 18 11 I 6 58-3? 23
Mullsjö 18 8 5 5 42-2827
Grolanda 18 7 5 6 29-2719
FAIK 18 6 5 7 25-27r7
Ekedalen 18 5 7 6 ä-33 l?
Valtorp 18 5 3 10 26-46 13

Mullsjö resen
Slutarp-Gustav Adolf 3-0
Folkabo- Brandstorp.2*3
Furusjö-Trädet 2- 1

Kättilstorp-Äsap 2-4
Sandhem-Vartofia 1-2

Ås*p 18 15 I

VILLA . SLUTARP
1 1/2 plan, boyta ca. 140 kvm fördelat på 4 rum c. kök, hall o.

badrum. Oljeeldn. Tomt ca. 1.100 kvm.

Furusjö
Sandhem
Folkabo
Vatofta

1811 4
18 11 2
1810 1

187 4

88-14 31
50*31 26
62-26 24
60-40 21

55*40 18

43-66 18
o4-4t tD
45-49 14

17-86 I
Iö_ TJ .'

Gustav Adolf 18 8 3
Kättilstorp 18 ?
Trädet 18 6

2

3

5

7
7

8

10

10

L2

ID

Blidsberg
Fl-.h.,

L8 4 2 12 37-47 70
18 .2 3 13 20-6t 7

Slutup i83
Brandstorp 18 l



' Poiksericfirral l{irurartr - Croiartda:

ungdornsfotbollen !

Spämming ävern i

Så här i fotbollssäsongens
shrtskede sDelas rnassor av vikti-
ga och soännan.le matchcr i se-
niorfotbollen. Men även i ung-
domsfotbollen finns det hårda
toppstrider och nyligen såg jag
en direkt avgörande mateh
mellan Kinnarps och Grolandas
B-juniorer på Kinnemo. Matchen
ver direkt avgörande för vem av
de båda som skulle vinna B-ju-
niorserien i vårra trakter och det
blev en mycket bra B-junio-
rmatch, en av de bästa man sett.
Det märktes tydiigt att det var två
topplag sorn möttes.

När slirtsignalen biåstes stod
Grolanda sorn segrare med sifl'-
rorna 3-1 (1-1) och det blev
därmed GIF-arna som tog hem
den här serien. Grolandå såe i vå-
ras ut €rtt vrnna ganska klart, r,an
vann de liirsta sex rnatcherna
klart och ledie rned he poä.ng fö-
re rräimaste lag. Sedan knöt det
sig dcck. rrran m1:pade tre poäng
till Rapici och plötsligt var Kin-
narp rdstan ikapp, det skilje bara
en poäng. I förra omgången tap-
pacle så lagen var sin poäng, och
det betydde ait Grolanda hade en
poirngs försprå'rg när !agen
spiäng ut på Kinnemo.

Grolanda tog kommandct f 'rån
start och gjorde 1-0 genom Torb-
jörn Gustafsson som snyggt
sprang ifrån sin bevakning. Sju
minuter före pau-s kvitterade så
Kinnarps _ kiart kräste speleLre.
Torbjörn Äkesson. till 1-1 efter
att gahskalättvän<ligt ha tagit sig
igenom försvaret. '"'

Matchen vnl nu F'ajrska jämn o.
i bö{an av den andra halvleken
'siod rien verkligen och vägde.
Efter cirka tio minuter korn emel-
lertid Grolanda bättre igång och
nu bör:jade gästernas öveplägsen-
het i styrka ta ut sin rätt. Äkesson
blev ailtmer ensam i Kinnarpsla-

get ocb markerades ut ganska ef-
fekiivt.

2-1 till Grolanda kom i mitten
av hah'leken och var vid det laset
helt rättvist. Målet gjordes av
Kent Liedholrn efter bra -löra-"be-
teav Rol{ Korl6n. I slutminuterna
säkrades så matchen och seriese-
gern definitivt då Torbjörn Gus-
tafsson återigen löpte ifrån för-
svaret och säkert placerade bol-
len invid ena stolpen. De mål han
$orde påminde'om mer kände
broderr, Hans-Ololis förra årets
A-center i Groianda.

Som matchen utvecklades i
andra halvleken får man nog
sägq att,resultatet var rättvist.
Torbjörn Äkesson blev för ensam
i Kinnarpslaget och det hjälpte in-
re att han tilthörde planens bästa.
Men'hela hemmalaset skall ha
godkänt för sin förJta matchdel
och speciellt faste man sig vid'
Per-Oia Westerberg, bara 12 år,
men tydligen redan fullfiådlad
B-juniorförsvararc. Tänk, den
grabben har fyra år k.rar som
B-junior. ...

Grolanda vann alltsa på styrka
den här gången. I laget linns en
rutineraci och stark centrallinje
med rnålvakten Mikael Eriksson.
rnnerbacken Torbjörn Andersson
nrittfåltets Rolf Karl6n samt li-ent
Liedholm och Torbjörn Gustafs-
son i anfallet. Den här'gången
stiirnde det också fint för de andra
i laget och alla gjorde fint ifrån
sig. Extra plus skall riock gå till
Jerry Gegerfeldt på mittf;iltet" li-
ten men naggande god.

Som sagt det spelas intressanta
och fina matcher även på ung-
domsfotbollsnivå.Tänk på det, ni
som L"lagar på Cålig seniorfotboil.
Ta och besök en pojkmatch.Det
besöket blil inte det sista, tror

I\,TATS

En tolva i Slutarp 6lo-71.

I söndagens tipspromenad som
arrangerades av Slutarps IF:s
damklubb vanns l:a priset av Bir-
gitta Forsberg , 12 rätt (244 cm), 2:a
kom Tommy Forsberg med 11 rätt,
eftersom han hade gissat bäst på
skiljefrågan, (228 cm). Svaret på
skiljefrågan;2855 mm.

Rätta raden: 3 halvor 2, järn 2,

nordpolen 1, kronäriskoeka 2,
WHO 1, 4 st 1,75% 2, regelbundet
X, fridör 1. Island 2. Olycksdag X.
Liter 1.

Barnfrågan vanns av Annå Nv-
berg 12 rätt (256 cm.).

Rätta raden: Djungelboken X,
eken X, Oscar 2, rallycross 2, Fan-
tpmen X, havre 2,' hyacint X,
Asarps kyrka X, Unga 1 4 X, collie
1, expressen X.

1{L
åtL
.*
å
å
*
å
å
t

TYROLERHUS
kommer att uiPföras i
Slutarp. Vi handhar för-
säljningen av tomt och
byggsats och byggnatio-
nen kån ske i egen regi.
Villan kommer innehål-
la 5 rum o kök och kan
byggas med eller utan
källare.
Är Du intresserad, kom
gärna upp på vårt kon-
tor för närmare informa-
tion.

KinnafpS IF : S flieklag har svarat för en fin fotbollssäsong och vann sin flickgrupp. Här ser
ni segerlagelOvre raden: Caroline Carlsson, Marina Ahl, lagledaren Sven Ahl, Maria Martinsson, Liselotte
Johansson, Anneli Johansson, Susanne Ungh, Marie Centerstig, tråna.ren Lutz Hofbauer, samtånnika
Johansson. På knä: Yvonvls p.11.tsson, Eva-Carin Johansson, Ulla-Lena Gunnarsson, Lena Johansson. Laila
Hofbauer samt Katarina Åkesson. b/rc -.}:.

Tuå, ftickor och en potatis 
oh

Den hiir potatieen-prerentader
Horisonten häromdag:en av två
,rrnga Slutarpsflickor, Lotta och
Helen, som talade om fiir foiogra-

fen &t potdtiron lörestiiller en
gubbe sorn kih bil och skåcker ut
handen för att wänga,,,



Ti s d,u gsku dll i ä,Lut urp - Kinnurp
(

Att föroderna Slutarp-Kin-
narp på senare år påverkats av
grannskapet Falköping kan man
se på invandring och byggnation,
men betyder detta att förorten
uppslukas av centralorten o. blivit
en sovstad? Ingalunda, det kunde
man som utsänd aktivitetsletare
snart konstatera vid ett besök på
ort och siälle sistlidna regniga tis-
dagskväll. Med tyngdpunkt åt
Kinnarpshållet finns det flera lo-
kaler som är lämpliga att samlas i
för allehanda ting. Lokai Frökind
är den största samlingslokalen,
men aktivitetetshuset vid Kon-
torsmöbler är också rejält tillta-
get. Elmestrands kiosk är en av
samlingsplatserna liksom kondi-
toriet, och i källaren under Si-
gurd tinns en luftgevärsbana.
NBV har sina lokaler och mis-
sionshuset var denna kväll öp-
pet, en kväil som det regnade så
mycket, ati hade man bara ställt
ut "stora badbaljan" så hade ,

badfrågan lösts på ett billigt
sätt åtminstone när det gäller vat-
ten. *

Men Frökind är inte bara sam-
hälle, där linns en omgivande
landsbygd och första besöket blev
Siggagårdens ladugård, där
kvällsmjöikning och andra bestyr
höll på under ledning av närva-
rande gårdens folk Ingrid, Bengt
och Maria.

Den rymliga ladugården inne-
håller allehanda djur från katter
till hästar och kor och här hade
tre flickor kommit till för att hjäl-
pa till och roa sig med djurens
skötsel. Ann gav kalvarna och
Monica och Lena höll på att torka
hästarna torra. Två hundar, Är-
tan och Perita, hjälpte till att hål-
la ordning på katterna Grynet,
Sotis och Ingenting. Att barn och
djur hör ihop kunde man sanner-
ligen se och numera är det ju sta-
tus att lukta Iite måttligt av ko och
häst.

"Tisdagsklubben": Bengt i Siggagården, Gunnar i Jutagården, Sören
och Ingvar i Lillagården, Bror Andersson och Åke på Lyckorna lägger
två ettor i kors, då blir det ett krvss.

"Rakskanka hit och rakskanka dit för här dansas hambo", eller kanske
var det vals denna gång som Alva Smith och Rune Arvidsson lär ut till
sina elever.

"Donna" får sin vård ör kvällen av Monica Svensson och Lena An-
dersson.

Rune Arvidsson, Karl-Erik Efra-
imsson och Bengt Dolk svarade
för musiken på de 7 kvällar som
kursen varar och i takt med mu-
siken hördes knäppar från oträ-
nade senor och leder når de 80
deltagarna svångde runt i polka
och hambo.

*
Min Frökindskväll avslutades

med besök på "tisdagsklubben"
en samling med distingerade
herrar som regelbundet samlas
för att tippa, inte hurudant vädret
skall bli i fortsättningen, utan hur
fotbollslagen lyckas i sina inbör-
des kamper. I Lillagårdens kök
satt Ingvar, trygg i sitt goda säll-
skap som besär av Bengt, pun-
nar, Bror och Äke, när sällskapet
är fulltaligt finns även ',Bror i
Kvarna" och Harry Lagerstrand
med. Vad de senare sysslade med
denna kväll var inte bekant men
kanske Bror tränade för Fal-
bygdsmästeiskapet "Gå igenom
halvskäppan".

En annan skara ungdomar var
samlade i Missionshuset till
UV-möte under ledning av kår-
chefen Bo Fr6den och pastor Per
Fritzon. Av de ca 25 medlemmar-
na var väl de flesta närwarande
på kvällens möte, bibelstudium
med frågetävling. För övrigt står
vildmarkshajk, mörker, spårning
och hobbykvällar på program-
met.

På konditoriet var många av
bygden jägare församlade för att

. diskutera en avkortning avjaktti-
den för rådjur, den gångna svåra
vintern gav fog för detta.

I skolans slöjdsal fanns åtta fli
tiga damer som under lärarmnan
Margareta Karlssons ledning
pysslade med finklånningen till
julkalaset; kjoiar, väsiar, dräkter
och långbyxor, allt efter vad mo-
det kräver.

*
I Lokal Frökind svångde det

cm gamla och unga som tränade i
nybörjarkurs i gamrnaldans un-
der ledning av Alva Smith ochAnrl Hermansson ger kalvarna i Siggagårdens ladugård. ("rtt L



REPARATION och
NYTILLVERKNING
IöT JORDBRUKET

Vi har också tillbehör:

iärn, elektroder, bult och skruv.

Slutarps Svets
och Mekaniska
Donald Martinsson
Fabriksgat. 3, Tel. 051 5/33608

CLAUSONS
Tel.330 93

Eldningsoljor
Bensin till lågpris

$lutarps Kvarn
BROR JOHANSSON' Tel' 331 03

ALLT TöN UNNTBRUKET I

fodermedel, utsäden, gödning, fröe1'

RENSNING och FöRMALNING
av spannmål m.m'

"Som tiderna är gäller det att tänka p-a yad 
-

man köoer för bil. Nva Renault 14 lovade att den
var åttiötalets förstabil. Ooh jag tycker att den
är det. Den drar lite bensin, är mycket ryrnlig och
väldigt rolig att köra. Den går så tyst och mjukt.
Sen gillar jag formen på den."

*
I trettio år har de som varit med

längst av herrarna hållit på och

tippat en gång i veckan med uppe-
håll fttr jul och midsommar. 81

rader till ett pris 40:50 blir det var-
je tipsvecka, men vinsterna har
inte helt täckt utgifterna under de
gångna åren. När utdelningen vid
ett gott tillfälle kom upp i 400 kr så
omsatte Bengt i Siggagården
dessa pengar i två kalvar, vilka
sedan inbringade sådär en 4000: -
när de var fullväxta, men då hade
han kanhända fått släppa tiil lite
foder för egna medel.

*
Man lever helt i celibat under

dessa tipskvällar, men en enda
gång pr år släpps kvinnorna in i
kretsen, det är när man har
kräftkalas. Inte ens katten fick
denna aktuella kväll vara med,
han spann belåtet i en stol i rum-
met intill tillsammans med husets
kvinnor som kanske stickade när
skrattmusklerna lagt sig tillrätta
efter "Albert och Herbert".

Säkerligen hade mer funnits att
berätta från denna gedigna del av
Falbygden - där oskördad
spannmål står och gråter i höst-
rusket, medan harar och räven
drar ut på fodersök - men en
kväll räcker inte till mera och
snart släcks ljusen och man söker
en natts vila för att orka med näs-
ta dags glädje och sorg. 

J.J.

H*;a;"s också: io.l--t\ a
Grto)-bensin och Renault-service' t
Vi är inte så stora men det är inte våra omkostnader 3

heller. O
Därför kan det löna sig med ett besök hos oss ?o

/,N. r- -tt .. rr;rrF/tlFl 3
K )! AB BrL & M0T0R i
NIZ SLUTARP - rer. 0515/333 3o ,

Ju mer du vet om bilar t
Desto hellre kör du en Renault 3).....oöoööoooaoo oataaaoa,o

JUST NU!
o SÄNGTÄCKE extraPris

EO.- (rejält täcke
lf rf r i tålig färg)

. GARDINSTUVAR
och GARDINER i
övrigt (nyinkomna)

O RESTGARNER i bra
kvalit6er och tili

- goda priser.

KINNARPS
MANUFAKTUR

Tel.331 34

Allt du behöver
när det gäller sport,
fritid eller motion.

Till låga priser!

T.ex. bra gymnastikskor i storlek 28-38
kr 20 och i storlek 39-46 kr 22.

öppet: Månd-fred 9-18
Lördagar 9-13

SåB*$tt*oot l{ t*' o. F*,r,or,.our*
SKOGSVÄGEN
SLUTARP - Tel.335 92



Aakortad r &,di ur s i a,kt
rekommender.g,s cÄ^4.

laktvårdsföreningens ordf Sven-Olof Friberg och sekr Lars-Åke
Brodd ser nöjdå ut med kvållens beslut.

När Kinnevedg Jaktvårdsförening i tiedags kväll var sam.
lad på Kinnarpa penriorret för str diskutera rådjurejakten,
hade trettiofyra perconer infunnit eig. Jaktvårdeftirening.
en hade tagit initiativet rill att föreelå en svkortning av
jakttiden på rådjur med l5 dagar, alltgå decemberjakren.
Motivet till detra var den svåra vintern åom gått illa åt rå-
djursrtarrunen och givötvie var den föreslagna atgärden en
uppföljning av de etora drödåtgärder eom gjortc under vln.
tern med utfodring. Det är givetvia inte meningen att msn
skall utfodra rådjuren för an binda dem till en bestämd
plats för art lättare rkjura rå många som möjligr kommande
särong.

Diskussionsinlågg för och emot
förslaget förekom. Det stijrsta be-
kymret var att få naturliga gränser
för det område som fredningen
skulle omfatta. Givetvis ville man
ha ett så stor.t område som möjligt,
men detta drar då med sig ändå
större "gränsfall" och en del av de
såmlade jågarna var inte beredda
ått avstå från decemberjakten av
den anledningen att det fannsjakt-
grannar som kunde fortsätta.

Når man så småningom skulle
besluta var det emellertid 19 röster
för,.1 emot och 14 nedlagda röster,
varför det bestämdes ått rehom-
mendera en avkortnitg av rAdjurs-
jakten med de eista 15 dagarna, De
som kom överens om detta repre-

senterade den största delen av
Kinneveds församling, stora delar
av Vårkumla och Brismene samt i
stort sett Hög-Vintorps ålgjaktsom.
råde. Man beslöt att söka påverka
dem som ytterligare gränsade intill
dessa marker, eller hade jakträtt
inom den, att avstå från de nåmnda
dagarnas rådjursajkt.

Givetvis kan man inte förbjuda
decemberjakten, men mötets be-
slut har åndå ett stort psykologistk
vårde. Man jagar vål inte för hött-
hungerns skull, utan den överens-
komna avkortningen hommer nog
att respektcrss av flera ån dem som
på mötet uttalade sitt gillande ftir
seken,

Lös in dina
värdecheckar nu så får du

en present direkt

4fu@skaraborg
Fslköping - Floby - Klnnarp - Mullsiö - Sandhem - Stenstofp

. Fabriksförsäljning
SKRIVBORD, SKÅP, BOKHYLLOR OCh STOLAR föT hCM
och gårdskontor.
SÄLJES DIREKT FRÅN LAGER.

ÄVnN LAGERSKADADE MÖBLER utrÖnsÄr-rgs.

Kinnarps Kontorsmöbler
KINNARP Tel. 0515/333 70.

GALVANISERAD

LADUGANOSINREDNING
Vi tillverkar alla slags ladugårdsinredningar

TILL KONKUNhENSXdATTIGA PRISER.
Begär offert - det lönar sig.

Halsängs Reparationsuerkstad
KINNARP - Tel.461 64.

DAGENS LUl'lCH
Varje dag serverar vi dagens
rätt för 11:50.
Och då ingår varmrätt, smör
och bröd, måltidsdrioka, kaf-
fe. Vi har även andra smårät-
ter eller smörgåsar.

Anrrs FEsT
Firar ni bröllop eller födelsedag har ni firmafest så kan vi
servera middagen, hos oss eller hemma hos er. Våra priser är i

verkligen humana.

KINNARPS PENSIONAT
INGA NIELSEN - TEL 332 40



Kinneu edltör en gii s t a d e

Husåby kyrka tVo- ).
Vid tacksägelsedagens musik-

gudstjänst i Husaby kryka hade
cirka 140 personer mött upp. Guds-
$änsten inleddes med ett ljushåg av
barn från Kinne-Kleva, Sil, Skäl-
vum och Husaby. Några av de stör-
re barnen läste växelvis dagens
episteltext och man sjöng några
sånger ur Kyrkovisor. Därefter
framförde Kinneveds kvrkokör.
under ledning av kantor M-argareta
Thor, ett mycket uppskattat mu-
sikprogram under temat "En vand-
ring genom kyrkoåret". Konserten
omramades av två orgelverk: Fan-
tasi i D-moll av Bach samt "Meinem
jesum lass dich nicht" av Walter.
Vid orgeln tjänstgjorde rektor
Bengt Kjellström. Bland körverken
återfanns bl.a. Otto 'Olsson "Ad-
ve6f,''', Ivar Wid6n rVj 6r korset
ödmjukt falla" samt..'1,{rire verum
corptrs" av Mozart.

Aftonbön förrättades av kommi-
nister Lennart Thor. varefter kören
som postludium sjöng "Jesu bleibt
meine Freude" av Bach. Kollekten
uppgick till 692 kronor och den till-
föll kyrkans orgelfond, vilken nu är
uppe i 10.000 kronor.

Efter gudstjänsten bjöd Husaby-
ortens CKS-avdelning på kyrkkaf-
Ie.

Kinnarps missionshus t9fto'i'
Ulf Svensson från Taberg och

som för närvarande är elev på Mis-
sionsskolar; Jönköping, gästar Kin-
narp i veckoslutet. Han kommer att
tala vid samlingar i Kinnarps Mis-
sionshus och lokal Frökind. Dess-
utom medverkar olika grupper
med sång. Ungdomskören Verkligt
Liv medverkar vid söndagskvällens
samling i Lokal Frökind.

Skol-
nlatelt

pastorats
församlingsdelegerade kallas
till sammanträde i Lokal Frö-
kind torsd. den 27 okt. 1977 kl
19.00.

Ärenden enl. anslag.
Ordlöranden.

Från starten r.,id Bogrens aflär i
Gökhem gick banan Äenom Vils-
ke-Kieva, Tunhem och Gudhem tiil
Torbjörntorp och vidare senom
Karleby och Leab5 mot Slurarp.
Arrangörernas basjr, Inqemar Bo-
gren och Tage Persson. hacle såle-
des använt sig av vackra utsiktsvä-
gar. som var njutbara även i sön_
dags trots en del dis. Men Erserna
kan bli särdeles mjrrka och värma
just mulna höstdaear.

Vid banan fanns fem praktiska
prov och dessutorn lemton tipsfrå-
goJ, soyn var ganska svåra tyckte
mänga av deltagarna. Bra och ut-
slagsgivande var de emellertid och
clet gällde att vara "nutidsoriente-

I Loka,l !'rökind var det kaffefest
för c:a 800 resenärer och dår kunde
de som ville se en {ilm från fiolårets
\44 i plöjning på Bjerrorp. irå k.o-
krga vägar, tlevliga för dem som
promenadåker.. giök banan genom
Grolanda oclr Flobv rill målet i Ul-
lene. Där-var också en tipsprome-
nad anoidnad och i den delioe 5g4
personer. På rallyfrågorna kinde
aven passagerarna få svara och ZZ4
svarsformulär inlämnades. I Ullene
skola var en tävling om buskar och
träd ordnad och i den inlämnade
178 deltagare sina svar.

Vi återkommei'som sagt med re-
sultaten i de olika ävlinearna. Så
här var de riktiga svaren:

_Rätt svar på rallyfrågorna: 1. 23
gånger. 2. Den 13 sept. 3. Svin av
Durcoras. 4. Den I mai's - 31 okt. 5.
Tretton gånger. 6. Västtvskland. ?.
Alg-hund-fagel. 8. Rinshäls. 9. Mås-
fink. 10. Nässiö. .11. Moselvin. 12.

4tt bed_öma tyngden på ett städ var skiljefrågan vid målet. Här är det
Peter Holm som "känner"på järnklumpen. Åskådare Jan Blank, per
Holm, Lilly, Curt och Ulla Frisl,

Skogssmygare. 13 Nitton gånger.
14. 1928. 15. Kyssgurami.

Tipspromenaden: l. 4.g36 m. 2.
S_nytbagge. 3. Ängschampinjon. 4.
93 år. 5. Hästavel. 6. Trasifåslar. 7.

I{innarp sho u crnn Liltenerilltyt
Ullene JLiF:s familjerallv, anordnat i samarbete med Esso ber-rsinstation i Gökherri, ble'rt en

iiamgång äverr i år. Antaiet deltagande bilar var 219, och det är något mindre än i fio1. men
arrangemangen gick mycket väl i lås och deltagama tycktes trivas på den fina banan. Reclan nu
kan vi avslöja att årets rallvvinnare häter Marthel Johansson, Kinnarp. men til1 resultatlistorna r

övrigt får vi återkomma. \VW-T-

100 kvadratmil. 8. Rymdmått. 9.
Timjan. 10. Torkade nypon. ll. C:a
60 km i timmen. 12. Rödhake.

Tävlingen buskar och träd: 1.
Jasmin. 2. Alm. 3. Plommon. 4.
Snöbär. 5. Hassel. 6. Lönn. 7. Ko-
rallkornell. &Guldkornell. 9.
Spärrgrenigt oxbär. 10. Girst. 11.
Spirea. 12. Oxel.

El.a l{arls:orr -
I\ }IEIIORI.{]I

Kinneveds -

. När buder-om Din bortgång nåd_de oss kände r.i stor säro -o.ocksä tacksamher öi;; a"""råti.ää
Du fåtr. diDu nu vid så hög älder
tåtr slura Ditt verksamma lii.. Un_
dertecknad har fatt många stunder
mqd D.1S i Ditr hem där båcle glädje
och "allvar r4dde. Man lysi"aåå
också gärna till vad Du hade att be_
rätta. Efter Din lärartid och inflvtt_
ning^en rill Falköping tar Du måd i
r'år törening Vita Bandet, vilken Du
tillhört i ett 30-tal år. Hur r.äl minns
vi ej hur Du en gång vid fyllda g0 ar.
tog piats vid pianot och ledde vårt
sångprogram. Till våra försäljning_
ar var Du alltid viilig att skäni<a ai-
beten. Du skänkte också vid insam-
lingar rill platser där nöd oeh svå-
rlgneter rådde.

Tack vännen EIsa för Din stora
givmildhet. Du har nu fått sluta Ditt
långa liv men minnet av Dig skall
länge stå kvar hos oss. Vila i lrid.

Vita Bandet
Greta Ingernar

Kinneved
Kyrkof ullmäktige
kallas tiil ord. sammanträde i
Lokal Frökind 19?Z-10-24 kl.
19.00 ,

Ordföranden

i", *01,*Il!t::l:ä",,,, 
"u *"_ror.,r(etchup, juice. T: Grönsaksfat

lid iggla;vo1 sk-inkskiva. potatis,
remouladsås. O: Kycklingrulle el.
59.Tj; lg*,.ris. poratis, årrad. T:rAloJrou1ja! bruna bönor, potatis,

iäXl;"|, 
stekt fisk, stuvad spenat,

Att träffa en tennisboll fäst i gummisnodd är inte alltid så iätt. Här
prövas lyckan av Per-Olof Hårjerud. Äskådare är bl.a. kontrollanten
Kent Persson, N{ikael Kindberg och Pär Nordh, samJliga Floby. :,



GARDEROBER
ord. prls 350r-

2go!r tili'å*o,*

Trä & Bygg visar i Slutarpsköks lokaler både

garderober och kök,Ni kan här köpa gardero-

ber för 230:- per styck!

Välkomna till

UTSTALLNINGEN På

KVARNGATAN 10 i SLUTARP

Trä och Bygg
Tel.0515/140 02,136 33

marps*ök
Tel. 0515/333 90

Kinnarps Lagerförsäljn ing

SöNDAGSöPPET
13.00 * 17.00

nårntackjackor ,,49oo

Vllla Slutarp
1 1/2 plan, källarlöst. Inneh' å
nedre plan 2 r.o,k', tvåttstuga
och toalett och duschrum.

Övre plan 3 r,o.k. Kan med
fördel göras om till enfam,vil-
la. Från tomten som år 3.546

kvm kan event. avstYckas en

tomt. Humant Pris.

Soorgatan 5 A, F'alköPing
Tel.0515/170 25

t...u\ ss't l' t( ll l.s H \
I SK.\R,rI]{ )R(;S l,.i\
I\ FORlI ER.\ R

I det hos länsstyrelsen förda
handelsregistret har 1977-10-18

intagits följ ande anmälningar:
Henrik Lindroth som i Skövde
kommun bedriver rörelse un-
del firma Henrikssons Plåtsla-
geri har anmält att firman ånd-
rats till Slutarps Byggnads'
tiänsl. Huvudkontorets adress
är Hallagårdsgatån'1, 521 00

Falköping. Verksamheten av-

ser byggnadsverksamhet och
därmed förenlig verksamhet.

SKO.HUSET.KINNARP
SöNDAGSöPPET

KL. 13.00 - 17.00

äääiitnDEnsTttvEl,n,s 49"
' SVENSK - MEDSKöNHETSFEL

Vad tycks om den jack-modellen? Evy Claesson provar en av firmans
nvheter på maken Gunnar,- 

C[ote'ssr,r^rr t <cxttot't'fu'ollts' 04r'h bodde i Sh^ta4a'

I

tlJ'\

I

Sparbankspromenad
i Kirrnarp wlw-)|-

sarrJade 188 startande. 2 hade 12
rätt. 8 11 rått och 27 10 rätt.

72 r: 2:a pris, Eva Svensson, Do-
torpsgatan 49, Falköping.

12r:2:a pris, Eva Svensson, Do'
torpsgatan 49, Falköping. 3-6:e pris
är lottade bland samtliga startkort,
3;e pris: Magnus Gustavsson,
Kvarngatan 15, Slutarp; 4:e pris:
fr:mas Jacobsson, Frugården,
Å.sarp, 5:e Ässy Sanden, Julles väg
8, Kinnarp., 6:e pris: Georg Jo-
hansson, Kinnarp,

Rätta svar: 1 (x) Låter stekt kött
eftersteka i väiska, 2 (x) Arkime-
des, 3 (x) Sparbanken, 4 (.1) Dals-
land, 5 (X) Långsamt, 6 (x) Så länge
man lever, 7 (1) Författare 'el.
konstnär, 8 (1) pocher.ade I (2):Nils-
son.10. (2) 250.000, 11 (x) Jugosla-
vien, 12 tX1 Sälens

Skiljefråga 288.102 st prenume-
ranter. Priserna kan hämtas vid
Sparbankens kontor.

Plastmattot
säljes på torget i dag'
Tel. 0515/ 333 64

Göte Carlsson



p42.

Det var har det borlade. En
anspråkslös tvåvåningsbyg gnad
strax utanför Falköping. 400
kvm.

Byggnaden var en nedlagd
snickerifabrik. Och Jarl Anders-
son - yrkesverksam som möbel-
snickare sedan 18-årsåldern blev
intresserad. Han såg möjligheten

att utveckla sina många egna
idäer i egen regi.

Den 15 juli byter byggnaden
ägare. Grunden till dagens Kin-
narps Kontorsmöbler är lagd.
Evy och Jarl Andersson kan bör-
ja jobba med det de verkligen
tror på.

UTVECKLING.
Idag är Kinnarps Kontors-

möbler ett av landets ledande
företag inom sin bransch. Viom-
sätter 65 miljoner i år - vi har
över 160 anställda och sjuttio-
talet återförsäljare runt om i

Sverige.

Det är resultatet av en mål-
medveten satsning på kvalitet.
Någon annan väg till framgång
finns inte.

Kinnarps har kombinerat det
gedigna hantverkets yrkeskun-
nande med modern teknik.

521 03 FALKÖPING TELEFON 05151333 70 VXI,

Pe trciff i Kinnctrps skolu
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K/l':s tipsprontenud
på söndagen httde 150
deltru!'are

Rätt 
-svar: 

I. 1962 (x), 2. James
Meade (x), 3. Sylvia (1), 4. Läder-
bröllop (2), 5. Roten (l), 6, Ryssland
(x), '7. 10 st. (1), 8. Stickan Anders-
son (x), 9. Gökungen (2), 10. 10 st
(1), 11. Vi i femman (2), 12. Kalops
(x).

Pristagare; Yvonne Bergqvist,
Elsie Andersson, Gösta Andersson,
Kinnaro.

ftått rad qå barnfrågorna: x12 lx1,
lxx 111. Pristagarel Anita.Svens-
son, Kinnarp.

Skiljefrågan; 21.04 m.

'ii
I lördags kviill var det klassfest i Kinnarps skola, Inga llåkanssons och.Bengt Kjellströnrs ele1e1.fjiaa9 tlf
f,åän rä",fåtit för ;tt p;aie *i"nu" unaå.'några timmä, Initiativtagar-e ttll träffen var Ann-Charlcrtt Ömarr och

rivrisa som deltog vär griiiF.än.rån, Ståi't-bori" $eiterberg, dnders Andersson, Karin Thor'-Åellig' Ul-
i^ s?iu ninu.i.oå'-wih;tnis;;, Inseia Becklurid - Jotranjåon, Grrdrun Arrdersson, Tolgny Johqnsson,
Kcnr ,Iansson, Burbro Satrl6n-Berne:håll, Lars.Äke Sahl6n, Lisbetlr Oskarssun, Milrianne Qlsson - Jonans-

s,.,rr, Clå,cs-Cör.an Scnttatri, tvt*iaräia Wilgutson : Jonsson, Curt-Ove Brodd, Bri* Mnrie-Ingvarssott-*
E5en;rirlt, Benqt Hernransso,r,'L*nnart Eikertid semt lärarua Bengt l(iellströtn oclt ltrHa Håkatrsson' De
\om var med på fråffen her gått i såvål Kinnarps som Vårkumla skola, 6/tO--D

Ki n neveds
pastorat
Kyrkans pensionärer samlas

fredag kl. 15 i Lokal Frökind.
Gäster: familien Alvar Anders'
son,
Välkomna! zrlo'T'



78 aa 23 slcolbUggenhortl
LöJehop11l tör ld:önrr,lo;rp

23 skolbyggnadsprojekt hade länsskolnämnden
sått upp som angelägna för 77-78 och 78-79. l8 av
de projekten försvinner, enligt ett meddelande från
Skoliiverstyrelsen som vid en genomgång av aktuel-
Ia skolbyggen funnit att det inte finns ekonomiska
förutsättningar att genomföra alla de projekt man
planerat ute i länen. Bland de fem byggen som är
kvar {inns inget av de aktuella skolbyggena i Falkö-

Statsbidraget ftir Kinnarps-
skolan rör sig om cirka g0.000,

alltså inte särskilt mycket
pengar. Man kan bygga utan
statsbidrag och får man vänta
alltför länge på statsbidrag är
frågan om man inte vinner på
att bygga ändå, med tanke på
de raskt stigande byggkost-
nåderna.' Däremot ser det nog mörkt
ut för Stenstorp, Finns redan

p-ings kommun, Stönstorpsskolan, tillbyggnaden i
Kinnarp oeh Mössebergsskolan..När det gä1ler Kin-
narp {inns doek viss chans att man får }rygga ändå.
Länsskolnämnden har nämligen skiekat in ansökan
och hoppas att skolan kommer med på den s.k.
provisoriska kvoteno som är något sämre ur stats-
bidragsynpunkt men där det ffins möjligheter att
planera in mindre byggen.

aho'b.

provisoriska lokaler är man
kallsinnig fuån departementet
i en tid då det vikiiga är att
alla elever får tak över huvu-
det.

-J"g är ändå försiktigt
optimistisk, säger länsskol-
inspektör Nils-Gunnar Em-

.rich. Det händer varje år att
det blir fler byggen än man
tror. En del kommuner bru-

kar hoppa av från listen och
då blir det pengar över för
andra.

I våras gav regeringen Sö
order om att hålla sig inom en
investeringsram på 660 milj
när det gäller nya skolbyg-

. gen. Skqlöverstyrelsen har
dock endast kunnat skära ner
till drygt 1.000 milj.

Provisoriska lokaler, av det

slag som var vanligt på 50- och
60-talen och utökningen av
skols$utsarna är ett par råd.
SO ger till kcmmuner med lo-
kalbrist.

De fem projekt som blir
kvar i länet är den nya vård-
skolan som landstilget skall
bygga i Mariestad, en högsta-
die- och låg-mellanstadieskola
i Skövde och två låg-mellan-
stadieskolor i Skara kommun.

Hur är Sverige?
Diskussions- oJg-

IIocn snowprogram
i Lokal Frökind

På vilket sått kan afrikansk kul-
tur inspirera och berika oss sven-
skar och hur upplever t ex en afri-
kan vårt vålstå;ässamhälle? Det är
några frågor som Bouba Jallow och
SaihoudJie från Gambia ska för-
söka besvara under rubriken,'IIUR ÄR SVEAIGE?" _ OM
OLIKA SÄTT ATT LEVA HÄR
OCH I GAMBIA, Arrangemanget,
som äger rum i morgon kväll i Lo-
kal Frökind är ett kombinerat dis-
kussions- och showproqram,

Saihou Omar Nlie är-artisten och
konstnåren, som vta sång, musik

FRöKIND
Tipspromenaden V{VD.
i Slutarp

Vid söndagens tipspromenad i
Slutarp blev A C Winröth. Dalg. 2,
Slutarp, vinnare med 12 rätt. IIon
val ensam om den bedriften. 1l rått
tippade. s av 7 personer och där blev
Gerd Ostberg, Kinnarp, vinnare,
få hon var bäst i skiljefrågan. S82
blad - det rätta svareivar 543 blad.
Rätt rad: 2 poppel. X Skåne. I
Kalmar slott, 1 Queen Elisabeth. 2
Erland Josefsson. X Lars Widding.
1_ Vikingarna. X Göteborg. X
ph-värde. X gödselgas. 2 Marvin
Yxner och 2 fröhår från bomulls-
växten.

Barnraden vanns av P E Joelsson
Kinnarp, Han var.en bland Z som
tippat 12 rätt, I skiljefrågan hade I
han gissat 550 blad. Den rätta ra- i

den: 2x 1 2x 1 lx2 21 1.\ffister-
och dans kor
ätå','hemlands
rar tidigare bl a turnerat i USA na får l.rämtas hos Bengt Samuels-

son. Lotterivinsterna utföll nå nr 42
och 8 i Serie M och 29 och bd i serien
N.

med en lästafrikansk musik- och
darsgrupp.

Bouba Jallow. som sedan flera år
tillbaka studerat i Sverige, har rika
erfarenheter av den situation som
uppstår när två kqlturer möts.

Turn6n "HUR ÄR SVERIGE?"
arrangeras av Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamher (NBV). Den
kommer att föijas upp av tre regio-
nala konferenser för de åhörare
som under turn6n blir intresserade
av att fördjupa sina kunskaper om
förutsättningarna för ett rikt och
meningsfullt liv. -*_
Kyrkanc pensionårer
i Kinneved

Nu på fredag saml;rs pensionä-
rerna i Lokal Frökind där fam. Al-
var Andersson, Falköping spelar
och sjunger.

som klarar hårt

slitsamt arbete



Premirir .för' " Bilturen"
tAvn. L'

I söndags var det premiär ftir
ett arrangemang av FT och Kin-
narps Idrottsförening, kallat "Bil-
turen". Trots att det var första
gången något sådeint anordnades
och trots att söndagens r'äder inte
var riktigt lika vackert som lörda-
gcns, så deltos ett lSo-tal perso-
ner.

*
"Bilturen" är upplagt'som en

tipspromenad med bil, där vanli-
ga tipsfrågor sitter uppsatta efter
en angiten väg som ska fö^ljas.
Denna gång gick turen via Älle-
berg till lartofta och sedan via
Vartofta-Äsaka tjlJ Slitliing, Slät-
tered och tili målet i Äsarp.

*
Vid målet var en vanlig tips-

runda upplagd där de sista tolv av
de 20 frågorna kunde besvaras
och det fanns även möjlighet att
där friska upp sig med festis och
korv.

Något som väl dock inte hör till
vanligheterna vid tipspromena-
der var att på färdbeskrivningen
fanns tre bilder med motiv häm.
tade från platser som de tåvlande
passsrade. Det gällde alltså att ha
ögonen med sig och försöka kän-
na igen dem och tala om var bil-
derna var tagna. Detta var ett
trevligt inslag i tävlingen eftersom
man då inte kunde "slöåka" utan
även anstränga sig för att se sig
omkring lite grann.

Lyckad premiär alltså, men
hann Du inte med att åka denna
gång ska Dr,r inte misströsta - det
är meningen att "Bilturen" ska

vid målet i Äsarp. Som

återkomrqp med jämna mellan.
rum:
PRISTAGARNA

20 rätt: Vivi Ann Karlsson.
Holmängsgatan 9. Falköping.

l9 rÄrt: Kent Johansson, Box
3030 Kinnarp 52f ^03 Falköping,
skiljef. ?25, Nils-Äke Karlsson,
Mogårdsg. 1 Falköping. skiljef.
453, Hans Josefsson, Hasselgatan
18, Falköping, skiijef. 435.

lB- rått: Birgitta Andersson,
Wetterlinsg. 10 B, Carl-Georg
Carlsson, Borgm,väg 35, Katari-
na Carlsson_, Allagatan 22. Inger
Car.lsson, Ällagatän 22. Yngve
Granlund, Yllestad, I. Granlund,
Yllestad, Ing-Marie Josefsson,
Hasselg. 18, Daniel Josefsson,
Hasselg. 18, Birgit Svensson, Gö-
tavägen 76.

Rått rad: 2 Arne Robertsson,
X 160 milj, X 600 ggr, 2Italien, X
Audi, X Ulf L"qndell, 1 Bayer

. Verdingen, I Ängermanland, 2
Sorglös, 1 119 m, 2 Schweiz, 2
Pettersson. X Gustavia. 1 Knä-
skåI, 2 Kuba, X Husaby, I Trelle-
borg, I Johan Gutenberg, X 1975,
X Västtvskland

Fotofiågor: HoKällan, Vartof- 
.

ta-Asaka, Atran.
Skiljefråga: 825 gram.

Det smakade uimärkt med festis och korv
"korvgubb-e" tjånstgör Marthel Johansson.

Här slår Siig, Kent och Monica Johansson samt Ronny Karlsson sina
kloka huvuden ihop för att lista ut en {råga utefter vägen.

Rune Larsso.n
Kinnarpstränare

Rune Larseon ; trönsre ftir IFK Falköping 1976 *
tar över gom "slavdrivaret' hoe Kinnarpc IF, Han efter.
tråder därmed "Sotarrrt' Bliicher, sotn efter en ny'tre"
åraaejour hos KIF beslutet att. dra rig tillboka, Rune
br {ått ein fotbollsuppfostran i bt,a. Göreborgstager
BK Qviding. När han för några år cedan llyrtade aill
Folköping och en angtällning inom kommunen, var det
FAIK som under två år fick dra nftta av hane tjåneter.
Sen kom IFK In i bilden och i den klubben hsr han
återfunnita även under den gångpa aÄoongen. Han har
bl.o. medvefkat eom rpelare vid ett par tillfällen I re.
aervlaget.

Cambiskt besök'$.
i Lokal Fröhind

Att Gambia är ett litet land.
mindre än Skåne till y tan, att land.
området är avlångt och sträcker
sig ca 300 km inåt landet på båda
sidor om floden Gambia äi kanske
något som de allra flesta redan
kände till, liksom också att man där
s,om på många a,ndra.ställen i värl-
oen Drottas med problem som ar-
betslöshet, nödrortiga utbildnings-
möjligheter dålig sjukvård och än
korruption som är svår att få bukt
med. Att turismen dåremot inte ba-
ra ger arbetsmöjligheter och in-
komster till många gambianer utan
även skapar problem är alla kanske
inte medvetna om. Man kan bl.a.
peka på rasproblemet, som inte är
särskilt stort ännu, men risker finns
att det kan bli. Även svenska före-
tag ökar riskerna genom årr av-
stänga gambianerna från bad-
stränder och hotell, dit de tidigare
haft titlträde. Hotellen äqs ofta;t av
utländska firmor. Ett ökät akohol-
missbruk är ett annat hot som också
kommit till genom turisterna -åtminstone bidrar de därtill eenom
sina vanor. Turismen ge" -atbete

bara under en del av åråt - under
turistsäsongen sorh varar mellan
dec. och maj - resten av året går
de_ssa personer sedan helt utan ar-
bete och många gånger också utan
lust till det. Det tidieare arbetei in-
om jordbruk och aniat tyngr.e arbe-
te lockar inte längre. Dåttä ar bara
några synpunkter och Gambia är
väl inte det första landet sonr får
brottas just med sådana problem.

Detta plus frycket annat intres-
sant informerade två sympatiska
och duktiga gambianer om på god
svenska på fredagskvällen i Lokal
Frökind där besökarna även hade
tillfälle att stäl.la frågor. Endast ett
25-tal personer var närvarande.
Detta utgjorde dock inget hinder
tor gambianerna att med inlevelse
och entusiasm genomftira hela sitt
program. Förutom den rent infor-
mativa delen med bilder och tal fick
man bese afrikanskt hantverk i
form av batik, läderarbeten.
smycken samt en bearbetad kale-
bass. Därefter blev det en uppvis-
ning i dans och musik, som sanner-
ligen var annorlunda. Även besö-
karna inbjiids att deltaga i dansen,
vilket de a.llra flesta också gjorde.

Vid kaffet tillsammans mäd eam-
bianerna diskuteiade 

^.n "ädurtförhållanden i de två läpderna och
gjorde några jämftirelsei. Kvällen
som arrangerats av NBV var, ftir-
utom informatir., även mvcket un-
derhållande. Man kan endast be-
klaga att flera inte fanns på plats.


