
Iulfest p & frökind,s gå,';ä;;' 
-

personalens uppträdande blev mycket uppskattat av både pensionärer och inbjudna gäster. Ma:r sjöng

kvartett, trio, dueit och solosång tiil ackompanlemang av Håkan Silvander på dragspel. Här är det Maj-

S"iit ;oh""ttoh, terapeut, med ryggen mbt tameran, Siv Gustavsson, föreståndarinna, och Eivor Sigfrids-

son. bitr. föreslåndarinna, som framför en sång'

På fredagen inbjöd social-
närnnden i Falköping pensionä-
rer, personal och medverkande i
olika sammanhang på Frökinds-
gården i Kinnarp, till julfest. Ord-
förande i samrådsgtuppen, ett
organ "mellan" hemmet och
nämnden, Ivan Gustavsson, häl-
sade välkommen och riktade. sig
särskilt till bitr. socialchefen, Bo
Nilsson och till ordf. i sociala cen-
tralnämnden Werner Granlund
med fru.

En del av personalen hade,
trots de annars stora arbets-
uppgifterna övat in ett sångPro-
gram, som genomfördes till livli-
ga applåder. Julsånger och hem-
bygdsvisor varvades med mindre
"lustspel".

*
Gunnar Arnborg, lärare vid

folkhögskolan i Wendelsberg,
hembygdsforskare ocb falkö'
pingsson och dårtill välkänd i oli-
ka sammanhang i kommunen,
kåserade över temat "hand-
giort". Det blev lite sammanståill-
ning av fakta, allvar och väst-
götaskåmt, då han berättade hur
båltSn med sarnma titel tillkom.

Vi sökte efter den'kulturen
som ligger månniskan nära, sade
han bl.a. Den som är handgjord.
Anonyma saker har vi nog av På'
våra mus6er. Det är viktigt att sö-

ka människan bakom det hand-
gjorda, ty till detta krävs en hel
människa, mogenhet i samord-
ningen mellan tanke och hand''
Så rik är månniskan att det mes-
ta inom henne blir förborgat hela
livet.

*
Under hela jul- och nYårshel-

gen har det rått full aktivitet På
Frökindsgården. I advent hade
man en lyckad julförsäljning av
terapiarbeten och ljusstöPning'

Luciafirandet bö4ade tidigt På
morgonen med personalens hjälP
och på förmiddagen kom elever
från Frökindsskolans sjätte
årskurs.

Lucia fullbordades dagen efter
genom besök av barnen från
daghemmet. Man har bakat PeP-
parkakor och karameller. På jul-

I

afton dukades detjulbord och en
andakt hölls av kyrkoherde Hag-
nerud. Kh Olle Hultberg ledde
en julotta på juldagsmorgonen.
Både nyårsdagen och trettonda-
gen hade man julbord och dans
kring granen. Helgfirandet av-
slutades med socialnåmndens jul-
fest.

Lite skämt ingick också i personalens program under julfesten' Siv

Gustavsson och Maj-Britt Johansson kommer till slut fram till att de

"ska slå ihop sina påsar hos prästen". På dragspel Håkan Silvander'

Tips- och bingopromenad
i Kinnarp

Kinnarps IF:s tips- och bingopro-
menad i söndags gav följande,.re-
sultat:

1. Dora Johansson, KinnarP 11

rått, 2. Gunilla Westerberg, Kinn-
arp 10 rätt, Skiljefråga 7.34 me-
ter.3. Martel Johansson, KinnarP
10 rätt. Skiljefråga 8.24 meter.

Rätt rad: x21, 12 2, x 1 x, x 2 1.

Rätt svar: 1. Aluminium' 2. Man-
delblomma. 3. Närke. 4. Slalom. 5.
Olga. 6. 1969. 7. Paris. & Gålsjö. 9.
Bakverk. 10. Blomsterlönn. 11. 198

kronor. 12. Mozart. Skiljefråga.
Snörets längd. Rått svar 6.37 me-
ter.
Dragning på bingobrickor.

Presentkort 10 kronor, Vinnare:
Jessica Carlsson. Rolf Göransson
och Gerd Österberg.-

Vinster avhämtäs tkommande
söndag på Kinnemo.

[1') ? -c't '1Q
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Såväl barn som vuxna dansade och hade roligt i Lokal Frökind.

I Lokal Frökind var det full lart
på både barn och äldre när Kinn-
arps IF:s darnklubb ordnade barn-
fest med lekar på trettondagen.
Över 100 barn och vuxna virvlade
runt kring granen i salen under
ledning av musikanterna östen
Arrdersson och Stig Johansson.

Film och servering hörde till pro.
grammet och en tomte kom också,
som en uppmuntran för att alla

,q ]9 tqr- oe

barn r bygden varit snälla ett helt
R-

Till julfesten var. aila i trakten in-
bjudna inte bara medlenlmar. -
Vi ordnar festen för att barnen i
Kinnarp och Slutarp med omgiv-
ningar skall få en trevlig stund, sa-
de en av damerna i f'estkommitt6n.

Damklubben gör åtskilliga goda
insatser för ungdomarna i orten.
Barnfesten är en bland flera inslag
i damernas verksamhet.

Den hår ungå gruppen l&om'
rne.r från Kinnarp oeh kallar oig
Por+cr. I{åromkvållen gorde den
eti framträdand€ på en måsk'?.
radefton i Lokd Frökind och d€-
rås muslk uppsleattader. De fyra

musikånrerrs som såkerligen lå-
l,er tale om slg fråmöver år Con-
ny Friberg, bas, "Micael Joaefs-
con, ååag, Urban Westerberg,
trummor och Clementz llofba-
ucr. FilT _rll-."1O

Power fr&n, Kinnarp
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Glimtar från Kinnarps-
fotbollen t97B

f

SLUTET GOTT, NYTT KON-E:sistnämnde blev för öwigt utsedd
TRAKT MED DMV. Så kan maJr' titt årets jåmnaste spelare. Årets
kort sarnmanfatta Kinnarps A-fo$ lstora överraskning i AJaget blev
boll 1978. Men när tre omgångrii Berne Svensson som under hösten
återtod parkerade laget på sista imponerande med fina insatser.
plats med 12 poäng och clet var inte Regerverna har spelat 26
många KlF-supporters som dA tog måtcher med målkvoten 88-54.
tränaren Rune Lerssors ord på all- Rune Torstensson har spelat samt
var når han sa : när gerien år Elut liga 26 matcher, dårefter fö{ier
har vi 17 poång. Poängen blev 1? Bengt Pergson 24, Tomas Mälär.
och en åttonde plats. Trots att man hag 22, Roland Moberg Zt öcF
fick ligga och hriga i botten blev Tommy Petter;son ?0 matcher,
åndå 1978 ett higtoriskt år eller når Målgörarer Bengt Peroaon 17
får man åter se tre Falköpingslag måI, Holand Janscon 14 måI, To-
plus Klnnarp i denna diviglon? mat Målerhag 13 mål och Kenneth

Vid en nårmare titt i rtetktiken Johanegon 10 inåI, åven hår her en
kan vi honetatera vad lagbeaen jury lrorat den jåmnaste spelare
Uno Carluonc mcntkap prclterat, och det blev Bernt Olof Ongotrand,
8! meteher har rpelato med mål- Ur Klnnerpc IFle verksamhets.
kvoten 90:83. Bcnny 0adqvlat her beråttelee 1978 ser vl att tre pojkleg
deltagit I earntllga, Bengt Georgs" åårnt €tt flieklåg delteglt lseriespel,
son oeh Tomec Westerberg 84, Ar' lB.Ärulaget beladc fiårdc plaia i
ne Ekbom 3å, Tonruy Fredrlksson B"grupp IV två poång från alher.
och TorbJörn Äkcsaon både 81. plate, FölJande rad preetercdeo av
l,lålekyttet toppes av Tonrae Wsn. leget t serienl
t€rberg med 84 mål dårev 17 t er" 14 7 4 å C4:14 18 poång,
len, vllket gav tredJe plctr i FTlo Bårta målgörere Bcn6t lqellårröm,
ekyttcliga, Bengt Gcorgrton her Tommy BerglunrJ oeh Torc Gue.
$ert 19 mål oeh Fenny Oarlqvirt tåf€6on,
nlo. Även l4.ådagct kom på gårde

!'ör förcta gången dcltog rnan I platr måA rådenl
BvonskeeupendårIFVtkenÄnrål 14 rt 0 6 48:å8 16 poång.
2:l"vann efter föriångning i endra Båetc rnålgörare var Urben Weå"
matchen oeh dårmed var Klnnarp terberg oeh ehrkter Evcnstlon.
ltdlågct, Båta placerlngcn nådde Ddunto"

Tråriingeotatletlken ecr ut på f6l- rcrna d,v,g, lZ"årllagef. med scrie.i
jåndc såttr Thomee Wert*berg 67 tebcllrcden
gånger, Benny eedqvlet 66, Bengt M b A 4 m:lg 18 poåug,
Georgrson 57, BerRe Bvenceon 53 Dctia gav en fln Zla plecerlng oeh
oeh eonny Qvtct 52 €iång€r. Den båete målgörere var Mlkcel Joeefs-

son,
Flickorna som deltog i Västra

Skaraborgs Flickserie kunde på tio
matcher endast vinna en och få två
oavgjorda.

Per-Ola Westerberg och Christer
Sveneson blev uttagna och fick
vara med på tråningslåger i
AlingsAs i r'egi av Västergötlands
fotbollaförbund,

lvledan vi Ru är inne på ung.
deimsverkgårnheten och degc gtora
betydelre vill styrelsen i Kinnarps
IF framföra ett. tack till Kinnerpa
IF:e Demhlubb gom åven detta år
skånkt€ en gåve till ungdoms-
cektionen i form av en eheek på
t'cm tuaen kronor, En rnyeket fin
prertation att på två år akånkc
15,000 kronor når men bet6rnker att
förcnlngens aktlve inte år gå

många,
Klnncrps A.lag har Sort upp trå-

ningsmctaher för ccrlens börJan,
Progrcnrmet eer ut cå hår:

2412 Kvånunr; 3/3 Äapercdi 10/8
Gålletada IFI 17/å 8oråe GIfl 2418
Elmer; 3l/8 Aplared; ?/4 Ulrlee=
hamnr IF; 13/4 Byttorp, 10/4 Ols"
for6,

De sJu f6rete mateherne rpelce
hemme på trånlngoplcnen medån
nnan hoppee att få epelc på grår
under pårkhelgcn mot Byttorp oeh
0lafore,

B=lagoprogrannreil 2612 Grolen.
de, 8/B vakcnt, 11/3 Btenetorp; 18/8
vekant; 2ålB l#tttistorpi V4 åIt{U
L{dköplng; 814 Od; 18/4 Skara.

1 Slangimarken 4 Kompressor BR dlttoreump
2 Pump 5 Kondensor g Vattenlednir
3 Förångare 6 Expansionsventil l0 Varmvarten

7 Expansionskärl

500 meter plastslang gråvde jag ner i höstas i marken utanför huset.
Det ska ge värme tillräckligt, säger Tony. Bara när det är som allra
kallast skall jag eventuellt koppla till elpatronerna eller sänka tem-
peraturen i garaget, säger Tony Persson som hår snichrar i det som
ska bli köket. Så här fungerar y$ordvårmeanlåggningen

Värmeanläggningens hjärna, värmepumpen - i princip ett bakvänt
kylskåp är lite stiirre än vanlig kyl och sval, - har Tony Fersson pla-,
cerat i garagedelen på sin villa.
Intresset för energisnålare ,n. a. frii" ett av de mest lovande

uppvärmningssätt har uqdan för sätten att sänka uppvärmnings-
undan ökat i landet i takt med sti- kostnaden.
gande priser på olia. Ytjordvär- GLENN WELANDER
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Frikyrke,n sumordnus
i ryr frikyrkogrupp

I Kinnarp och Slutarp har man
beslutat samordna den frikyrkli-
ga verksamheten i en ny form,
Frökinds f.rikyrkogrupp. Man vill
samla den frikyrkliga verk-
samheten under en organisation
och som ett led har nu Slutarps
missionförsamling upplösts. Den
ingår i Frökinds frikyrkogrupp
tillsammans ,med Kinnarps Mis-
sionsförsamling och medlemmar
från olika trossamfund i tygden.
Tills ny församlingsbildning är
klar kommer Äsarps missionsför-
samling att svara för den juridis-
ka sidan.

Verksamheten skall bedrivas i
både Slutarps och Kinnarps mis-
sionshus och ibland även i Lokal
Frökind.

Till gruppledare har valts ordf.
Roland Johansson, v. ordf. Folke
Pettersson, sekr. Per Fritzon,
kassör Inga Larsson, övriga leda-
möter Barbro Johansson, Asta

. Johansson och Renee Johansson.
Mötes- och bönegruppsverk-

samheten kommer att samordnas
växelvis i de båda tätorterna och
ungdomsorganisationerna kom-
mer att aktiveras. Syföreningen i
Slutarp kommer att fortsätta och
utökas med andra intresserade.

Blick bakåt
Kinneved har kännetecknats

av stark kyrklighet. Den fria and-
liga väckelsen som drog fram
över skirre delar av landet under
l80Gtalet berörde Falbygden få
60- och ?0-talet, då församlingar
bildades i bl.a. Falköping, Asarp,
Brismene och Axtorp. Väckelsen
berörde dock inte Kinneved i nå-
gon 6törre utsträckning och nå-
gon frikyrklig församling bild-
ade.s, intd. I början av 1900-talet
förekom dock ofta stugmöten,
omväxlande i Kinnarp och Slut-
arp, hos Daniel Anderssons, Joh.
Anderssons i Mossagården, Hå-
kanssons, Brinks, Johanssons i

Östergården, Petterssons i Nag.
larp, Björks och Anderssons :

Sörby.
Vid stugmötena deltog predi-

kanter från Svenska Alliansmis-
sionen och Västergötlands rriis-
sionsförsamling med predikan
om nödväncligheten av omvän-
delse och ett liv i Jesu efterföljd,

Efter järnvägens framdragnirig
:.bildades ätorterna Kinnanr ocil:

'Slutårp och dårigenom fick Kin-
neved en förändrad struktur.

Till Kinnarp flyttade från Små-
land stationsföreståndare David
Almqvist i början av 1920. Han
kom från en provins med andlig

. verksamhet och saknades detta i
Kinnarp. Han slöt sig snart till de
troende som fanns i bygdeh.

Tomt
Sommaren 1922 meddelade

Maria Flod6n sin önskan att få
skänka en tomt till ett missions-
hus. Den S0januai 1923 bildades
Slutarps Missionsförsamling vid
ett möte i Daniel Anderssons
hem. Närvarande var förutom

'Daniel Andersson och hans hus-
tru, Maria Flod6n, Josefina Lars-
son, Oscar Mellblom, pastor från
Falköping, .4.J. Håkansson,
H.F. Björk, Karl Johansson och
David Almqvist. Den 29 april

. samma år valdes pastor Mell-
blom, byggmästare Seeberg, Ma-
ria Flod6n, Rut Almqvist, A.J.
Håkansson,. Daniel Andersson
och David Almqvist till styrelse
och samtidigt beslöt man bygga
missionshuset i Slutarp.

Protokollen berättar hur
många som skänkte material till
bygget. Vid invigningen deltog
över 200 personer.

Syförening
Omedelbart startade en svföre-

äing med 20 medlemmar och sön-
dagsskola med 40 barn. Dessa
har sedan varit viktiga grenar i
missionsförsamlingens verk-
samhet. I början av 30-talet un-
der Carl Wilsons besök samlades
mycket folk. Sedan 1932 har för-
samlingen haf_t predikant gemen-
samt med Äsarps missionsför-
samling. Samarbetet har under
årens lopp ökat, bl.a. i ungdoms-
verksamheten,

I Kinnarp uppfördes på S0talet
ett kapell av en från Afrika hem-
vändade KinneVedsbo som blivit
omvänd. Efter uppförandet över-
lämnades det till Falköpings Bap-
tistförsamling som där hade mö-
tön. Även Falköpings pingst-
församling har vid många till-
fällen haft möten och sarnman-
komster i Kinnarp.

, SAM-försmlingt 1956',bildades Kinnarps Sl\M-

församling på initiativ av pastor
Algot Karlsson som bosatte sie i
Kinnarp. Denna övertog ..Sa_

lem" av Falköpings Bapiistför-
samling och startade dår Sön_
dagsskola, UV-kår och Juniorfö_
rening samt bedrev regelbuhdet
mötesverksamhet. Efier Ålgot
Karlssons flvttning från orten

- överläts och uppgick verksamhe- -
ten i Äsarps missionsförsamling
som sedan försökt fullfölja verk_
samheten.

De sista decennierna har regel-
bundet bedrivits mötes- och ung_
domsverksamhet- De pastorer
som tjänat församlingarna har
nedlagt ett förtjänstfullt arbete,
än om inga större framgångar
kunnat noteras. Många farniljer
som varit bosatta i Kinnarp och
Slutarp längre eller kortarl pe-
rioder har med inlresse taeit d;l i
den kristna verksamheten.

Bland de narnn som bör näm_
nas bland dem som betytt mycket
för arbetet är Ivar Gustavsson,
Augusta Abrahamsson, Oskar
Sand6n, Herbert Johansson, för- '
grundsgestalter som man med
tacksamhet minnas, Folke pet_
tersson i samband med Slutarr:
och Asta och Ingvar Johansson j
Kinnarp som troget tjånat.

Det utvidgade ungdomsarbetet
med Tonår i Slutarp har givit
kontaktmöjligheter och en bredd-
ning av den andliga gemenska.'
pen har skett, mellan medlem-
marna från flera trosriktningar
genom den Bönegrupp som sam-
lais regelbundet. Efter en tid av
sammansvetsning skulle en fast
grund ligga färdig för en ny för-
samlingsbildning för båda tätor-
terna Slutarp och Kinnarp och
kallas Frökincls Frikyrkogrupp.

E
KIF-promenaden

Kinnarps IF:s tips- och bingopro-
menao.

Rätt rad: 22X XXl t22 LIl.
Rätt svar: 1. Anita Strandell, 2.

6.070 meter, 3. 1956, 4. En fisk, 5.
Susan Harris, 6. 4 st, 7. Gtiteborg,
8. Koranlärd predikant, 9. 1975, 10.
Oivo Niva, 11. Vip, 12. Bakad låck-
erhet. Skiljefrå ga: 3.52.

Resultat: 1. Carola Karlsson, I
rätt 3.54, 2. Dora Johansson 9 rått
4.35, 3. Lars Holm 9 rått 7.35. '

Extra dragning på bingo {4 kg
kaffe. 1. Elsy Pettersson, 2. Ulf Ne'
ro. 3. A.B. Johansson.

i3)j-oä-tJ

Damklubbsårsrnöte
Kinnarps IF:s damklubb har hål-

lit årsmöte på Nya pensionatet.
Ordförande Berit Joelsion hälsade
medlemmarna välkomna och förde
kvällens förhandlingar. Vid valet
fick styrelsen för 19i9 följande ut-
seende: ordförande Berit Joelsson.
vice ordförande Bun-Britt Wester-
berg, kassör Barbro Winggren,
sekreterare Kerstin Claesson, vice
sekreterare Agneta Ivarsson..

Efter valen beslöts om vårens
träffar och orn kommande pro-
qq!. Au årsrapporten framgåi att
klubben har ett 50-ia1 medlemmar.
Under året som gått har det varit
aktiviteter av olika slag. BI.a. har
man giort en resa till Skåne. Man
har. även skött försäljningen i
kiosken vid AJagets - 

maicher.
Barnfest i lokal Frökind och tispro-
menader för allmänheten har öck-
så stått på programet. Korvfest för
pojk- och flicklaget liksom diverse.
lotterier är andra inslag.

Arsmötet avslutades med kaffe
och landgång.

Operation Dagsverke 
]

Klass 6 vid Kinnarpsskolan har
dragit igång Operation Dagsverke
fiil' att därigenom få ihgp pengar
till en skolresa i vår. Ungdomarna
åtar sig diverse jobb i form av
snöskottning, passa barn eller gå
ärenden av något slag. Nero, Uno
Karlsson och Henningsson är sam-
ordnare och via dem kan alltså be-
ställningarna göras.

Kinneveds centerkyinnor
Kinneveds CKF-avdelning har

hållit årsmöte på Pensionätet i
Kinnarp. Under året ha avd haft 12
möten, 2. studiecirklar, 1 studieresa
och 2 tipspromenader har anord-
nats.- I s9nd. i advent bjöd avd. på
kyrkkaffe.

Tlll styrelse valdes följande:
ordf. Margot Pettersson, v. ordf.
Ingrid Olsson, sekr. Karin Hjortsä-
ter, (nyval), v.sekr. Astrid Petters-
_son (nyval), kassör Eva Karlstedt,
bitr. kassör Birgitta Lagersband
(nyval). studiesekr. Stina Kiellan-
der.

Blommor överlämnades till ordf.
\dargot Pettersson oih till avgåen-
de ledamöterna Rut Persson. Bir-
gitta Lagerstrand och Inga Lars-
son.

Årsmötet utsåg också kandidater
till landstinset. -

SamkvåÄ med Centern och
CUF, med kaffe och gratislotterier
samt uppskatiad underhållning av
tre flickor från:Ugglum;'som slöng
samt mimade till play-back avsfuta-
de kvällen. fl'l|- -Ai*-ta-

4-O för Kinnarp
Kinnarp höll nollan mot Kvånum

och giorde därtill fyra egna rpål ge-
nom Thomas Westerberg, Kenneth
Andersson, Torbjörn Åkesson och
Bengt Georgsson, Pausstållningen
var 2-0 och matchen spelades på
grusplanen vid skolan i Kinnarp,
som till en början bjöd på bra un-
derlag, men blev sedan mer svår-
spelad beroende på att dagsmejan
tog på underlaget. j !;Y{'Erfu{

Snöseruice Husägare
Snö o issköttn, av tak o ägor.
Snöslungn. Även bortkörning,
Inomhus: snick. o. murn. m.m.

SörvistirmaniSlutarp lct
TeI.0515/504 94,33527'v7



FALKöPINGS TIDNING Måndagen den 29 januari 1979

"Ha,ner rui sett Kurlss on"
. De gångna vintrarnas hem-
bygdscirklar har ofta bringat il
dagen garnla fotografier vilka,
haft ett mycket gott utförande.'
Många av bilderna har haft det
gemensanlt att de varit delade På
långden, så till vida att övre de-
len av kortet visat en mangårds-
byggnad, skola eller kyrka, och,
den undre delen visat en helhets-
vy. På gårdar ditr det funnits'
hästar har ofta de spelat en fram-
trädande roll för fotografen och
ägaren och fått vara med på kor-
'tet, eller kanske den nyinköpta
cykeln.

-*-
Bildårna har varit tagna av den

kringresande fotografen Anders
Karlsson och har som sagt haft
en mycket god kvalit6. Karlsson'
har med sitt fotoarbete räddat
många kulturhistoriska värden åt
eftervärlden, människor i glädje
och sorg, på bröllop och begtav-
ning, arbets- och landskapbilder.

Anna Bengtsson i KarlebY är
en av dem i bygden som minns
fotografen. Sommaren 1927 när
Anders Karlsson tog många av
Falbygdsbilderna bodde han
nåmligen en månad hos familjen
Bengtsson, Uddagården, Karle-
byl Fotografen, som genom sina
många och långa resor i Väster-
götland och kringliggande land-
skap, hade fått sig smeknamnet
"all världens Karlsson", skaffade
sig alltid en fast punkt i tillvaron '
där han fick mat och logi.

Från denna plats reste han se-
dan omkring i den närliggande
trakten, här på en motorcYkel

#,'

Arbetsbild hån Kinneved 192? "när dynamiten exploderar", en något förenklad stavning.

med sidovagr till. Anna Bengts-
son hade midsommaren 1927 nö-
jet att få åka med i sidovagnen
tillsammans med sonen Lars,
som då fick sitta i hennes knä på.
resan till Kälvene. Anders Karls-
son fotograferade på eget initiativ
eller på besällning, giorde san--
nolikt sina bilder på annan ort,
återvände sedan iill kunden med
det färdiga fotografiet.

-*-
. Annla llengtsson återsåg An-,

ders Karlsson några år senäe dåi .

han\tillsammans med en biläcån-,
de spårvagnsförare från Giite-
.!org.kom på besök och önskade
rfå äta middag. Husets värdinna
hade en liirnplig tupp att slakta

och tillreda.vilket ftill spårvagns-
i föraren mycketväl i smaken. )

Fotografen har lämnat en del
bilder efter sig i Karleby, bl a
några självportrått, Ett av dessa
är taget som spegelbild, troligen i
en buktig navhapsel, och påäin-,
ner mycket om moderna vidvin_

- kelhilder med förwängt perspek_
, tiv. En adnan av Annas bilder är
troligen från Äsarp, den visar en
praktisk barniiol, en id6 ilm fo-

1 tografen ville visa för sin värdin_
na.

Vem var nu denne Anders
Karlsson med sin enda kända äd_- ress: Håle-Täng. Ja, söhandet ef-

ffi
Gården Vaxby i Slöta i typiskt Karlsson-foto'

l!€,r :otjls ldentitet bf,e_1 så smf_ .-.iarb
t'



Karlsson-bilder', och sjålv rådde , 
Hans arbeJsfrilt var alltså stort,

han mig att stixa i iåi.;säu. 
---- 

l-:l--n""t bilder från när 800

* :"------' svenskbybor 19ä kommit till sitt

Då tändes en å6. karrske herrr- läger i Jönköping' En Amerika-

bygdsforskare" eå"gi"Iä.".to' :Tl*t"t från bvgden följde han

ningom ett exempel på att man i"Ä;p tå"å. tiff 
-"n .,ra.tJ"t" till "Drottningholm" och i bildens

ibland "går över ån.iL" "ått.";;. 
Karlsson, *h ;; h;. ;;;;; fl:ir:t*tii ;S"*il;I".ff"rr?Enligt uppgift skulle han kunna fannssvaret' iora"

vara i åttioårsåldern, alltså inte Bert iohansson kunde med '";---'
äldre än au det vore -ö;;;;; ledning t" .tur..r ;lid"k"ii;;; *Anders 

Karlsson var samtida

han iänns i livet. "västgötabygd"";; a.rgää.i .oÄ 1t^ta 
uusmens barndom och kun-'ä;;; 

Å.'"[, p'"to.sexped! fanns-antecknJ;;il"d. r.t;- ff.ö*l.';ll äX';:lä:l':åä
tion fick jag veta att Håle-Täng graf.
höide riil särestads pastorat, och - * - :1ff* på turn6 med "Halta

att kh där hette Johan ilil;: Enligt f<irfattaren Folke Tenge- l,"jP. *n" vindögda Per"' med

Denne man var inte anträffbar lands artikel t '+;di;b;ä **f: ocå utrirshring körde ned

per telefon, men hans d.;;;G- 19?2, föddes fotograf Karlsån i ]-^:littu"" damm' säkerligen

ade mig på en fotograf i ir'å"iö Bohuslän 18$. f,;t; ffi;; ; var Jillvaron ofta strapatsrik för

vid namn Alf Djerf. Denne som 1920-talet ."h .1|-- d";;;;il denn-e fotograf som räddat så

arbetade på Nya uatopftst]ä- framåtbodder'"Jnar:J""tlvi 1I:k* kultur åt eftervärlden'

ningen blev intresserad av laret Tåing mellan cÄt""p å"rt iia-do- -* ^många 
minns honom ännu

och kunde . hjåi,lpa *t;' ;; pingl och r'at ri.-. räti".#;;;. :": :t 
gladlvnt och trevlig man'

namnet på ett par "r,a".'pu"rä 
i'ooä n.r," bili;; L;;.;;;. s"" l?-" var säkert-en god psvkolog

ner i ciasto"p;tti.ii A;d;"a;i nare flvttade rt"t tiu-xi"t"il"u.' och^vjsste hur han skulle få sin

och Anders Flod. Det ";;;;; 
trakten o"i, u". uo""til;;;; f-:::l'l att se avspånda ut

l;';;-il*;";;oää;"å: .u iia.', .,er h;i;i"al ;;;";. '^:Tlo" 
kameran' Kanske är det

dö';#;;;d;;ä:i""ä'j tiotal;t slutade sina dagar. Han :lt3'somhan,lämnatertersig
visa mig till Algot Pettersson i beskrevs 

- "o"t ttaxor bc,h";i"t tillsammans med sina bilder ett

EelLepbe-rg. men glad o"r, ,åtirt uptis. Mua exempel på detta: "Nåir allting är

Algot Pettersson var den förste :yk.t;* -.t-;vk;iä;d" l;; i:J:1,'plats' 
så står pottan på

.som visste något om den sökte, langa -rarder geuom _vas["]- -r,r
'Anders Karlsson. Han hade en götland, Halland, Bohuslän och .-'-'
_t!.kti"g so- ägde "A4ders Dalsland.

-*-

Mångct kiincle I"Alllarldens Karlsson^' 
I

Sedan FT i månclags publice- |
rade en artikel om fotografen An- I
ders Karlsson, har det visat sig Iatt många personer ännu minns I
honom fast det är över femtio år I
sedan han gästade bygden. Thor- ..{
sten Gustavsson i prästgården. I
Kinnarp. kommer ihå; 't;äi-]
bilden på språngarlaget togs just I
utanför Prästgården. Det är Ju- |
lius Karlsson, Gilbert Karlgren, I
Axel Rosqvist och Karl Johans- |
son som är med på bilden, de I
flesta kvar i livet och i trakten. 

I
Ingvar Gustavsson, Slutarp. I

kan berätta att spegelbilden på |
fotografen är tagen i Gäsrgivare- |
gården, (Xikhem. I Ingvars hern I
hade man "spegelkula" stående i I
trädgården, och det är i den som I
Karlsson tog bilden och inte i en I
navkapsel som man först trodde. I
På koriet har också Karlsson I
skrivit Jökhem 1926, helt i stil I
med sin tidigare ljudenliga stav- |
ning, xplodera 

I
I

Anders Karlsson, självportrått med hund.Anders Karlsson spegelbild.



BOTTEI{REK f'rJt.oa-a?RDITI
Tuå, ettor tuå, nol

r att den senaste tipsomgängen
.var krångligare än På länge, har
iväl de flesta tippare kunneit konsta-

itera. FT-sporten har träffat två
isom verkligen kan intYga att de

ihaft problem, nämligen Hilkka och

iBertil Helander i SlutarP.
I Hilkka och Bertil lämnade in en
ikupong med tio enkelrader' som
ivanligt i förhoppningen att den
skulle ge åtminstone en liten vinst.
Men dessa förhopPningar kom helt
på skam. På kupongen fanns näm-
ligen två rader med ett rått och två
med noll!

- Det var jag som stod 'för ra-
derna med ett rätt och Hilkka för
de noli, berättar Bertil Helander.

- Vi följde som vanligt Tips-
raden och det var förstås inte sär-
skiit kul - förrän vi såg att vi hade
två "nollor". Då tyckte vi faktiskt
att det hela var en riktigt kul gren,
säger Bertil och Hilkka.

Det är vål i och för sig ingen
konst att få noll rått på tipset, men
att helt kammä noll två gånger -
det hör väl ändå till det kuriösa i
branschen.

Nåja, helt lottlös blev inte famil-
jen Helander. Sonen Thomas pric-
kade nämligen in elva rätt på en av
sina enkelrader - kanske borde
mor och far rådfråga grabben när
det är dags att plita ner den här
veckans tipsrader.

MATS

Hilkka och Bertil Belander med sin tipskupong från i lördags. -
Det här skall vi nog rama in, säger de.

Kinnarpe IF:s
tipspromenad

Rätta tipsraden i KinnarPs
idrottsförenings tipspromenad i
söndags var som följer 121, 22X,
X'lz, 122. Rätt svar på frågorna
var: Fråga 1) Sten 2) Frankrike 3)

Torsdag 4) Hansson 5) December
6) 90 kg 7) Raoul 8) 1956 9) Mafalda
10) Kvast 11) Ekedalen och fråga
12) KåIfiäril.

Svar på skiljefrågan var: 191

stycken. De tre pristagarrfa hade
alla tio rätt och u.tslagsfrågan fick
bli avgörande. 1:a pris till A-C Win-
roth (213), 2:a pris till Elsa Östberg
(149) och 3:dje pris till Gunilla Wes-
terberg (236).

Extradragning på bingo gav en
kvarts kilo kaffe till följande. Elsa
Johansson, Inga Nilsson och Jo-
hansson.

Vinster kan avhämtas vid tiPs-
promenaden kommande söndag.

Centerårsrnöte
Kinneved-Brismene Centerav-

delning har i dagarna hållit årsmö-
te på Pensionat Kinnarp. Av verk-
samhetsberättelsen framgick att
medlemsantalet var oförändrat och
att det har hållits sex möten under
året. Dessutom har man sänt in
skrivelser till kommunen med på-
pekanden i frågor som berör Frö-
kindsdelen,

igfi*a*ffiryåffi*[* l
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Sltikthalas p&
Frökind,sg&,rd,en t'r+ ;u* 

i
j , ,o.o"r. var det släktkalas på dagtid ser ju sällan kvälls elle" 
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I amatörer, det blev de närvarande nyitar på, Herr Olsson, alias syster
| ,rarse. Siv, blev ganska snopen når han

I Föreståndare Siv Gustavsson förstod vad han nystat upp och da-

! lämttad. lite allmån information merna som satt nårmast honom
I om livet på Frökindsgården, om blevbådefrusnaochhåpna.-
I mat och arbetsrutiner som förekom - Det var ett enkelt och gemytligt
| "'-" ""' * -''-'---'-- :-" - ,,flF . & ttrsffitffi6äFl11$i{ttiä:r!1:ts.tFF.ih:B$'#sftåFP1sffistffilqw l
I och sådant som man ville ändra lite program och en trivsam samvaro . I
| -t -^- --^^^-.^-^i^ a,,^- t^ -Ä- ra- r^* ^^* .l^l+^d 6h+ihdan c^h r^-+ Ä--^- ^^L Läih^. aäa+an lloana lforlÅn nah Anno-liea Siofrids- .I på. Hon presenterade även de när- iö" de- som deltog, antingen som Tant Agnes och hennes gäster Ragna Karl6n och Anna-lisa Sigfrids- |
I uarande 

- 
av personalen, de som pensionärer eller gäster. son sen/eras kaffe av Eivor och Siv, bitrådande och ordinarie före- I

I Såstar sina-släktingar och vänner J.J. ståndarinnorpåFrökindsgå".t.- I

p .. l(ti\'o;" ja
Arsmote med
F rökinds moderater
Frökinds modr:rater höll på mån-

dagskvällen sitt årsmöte i Sam-
lingslokalen i Vartofta. Styrelseval
för 19?9 förrättades. Följande val.
des: ordiörande Helge-Olof Carls-
s1in, vice ordförande Bengt S4mu-
elsson, kassör Lars Eckerlid, leda-
möter Lars'Ax. Olof Westermark,
Ivar Gustavsson och Janne Brisbo.

Årsavgiften för 1979 fastställdes
till 15 kronor.

Efler årsmö1esförhandlingarna.
som höils sarntidigt och i samma
byggnad som årsmötena för Äsarps
och Vartofta mnderater, talade mo-
derate riksdagsman Ander Björck'
Nässjö, för de tre grupperna års-

mötesdeltagare (se referat i tlsda-
gens FT). Avslufningsvis hade man
gernensamt kaffesamkväm dår års-
niötesdeltagarna fick möjlighet att
stålla f'r:ågor till Anders Björck.

ordföranden Leif Lihnell, kassör
Lennart Pettersson, sekreterare
Bengt Nilsson, vice sekreterare
Tord Torstensson och Ove Pers-
son. Nyvalda till styrelsen blev
Fritz Landin, Sten Inge Carlsson
och Sture Olsson.

Vid mötet valdes dessutom om-
bud till distrikts. och kommun-
kretsstämmorna.

Efter mötesförhandlingarna av-
tachades de avgående ledamöter-
qa i styrelsen, Sixten Lindberg,
Äke Andersson och Lars-Ove Ab-
rahamsson. Man tackade dem för
deras arbete inom avdelningen.

Efter detta var det gemensåmt
kalfe med CKF och CUF-avdel-
ningarna och lratislotteri. Ett un-
derhållningsprogram framfördes
av Ugglums ungdomsgtupp.
Mycket uppskattat vilket applåder-
na gav uttryck för.



Sportlovet FRÖKIND och ASARP
ånsaas aen a8la
09.00 - 12.00 luftgevärsEkytto
09.00 - 1r.00 Sollopol
15.00 - 21.00 Sordtennls m m

I'otbolL' poJker o
flickor genom okolan

Åaarps skola

Åsarp skola
Tid och plats meddelas
oarnm oltnl an

lokal lrökind

Pens.1åg.Klnnarp i{lnnevedsskyttefUren.
Åsarpo'aho1a Åsarp-Smula CUF

Fritidsgård6n Slutarp Klnnår?6 I0GT-NTO

Tld och plata meddeles FröklndE Hem och

d"g
för d"g

iii:riii;rii;ii'il'.,,l;,1,,',l r.t' ',. , i' ,

1r.00 - 1?.00

lorsdaE den 1 /1
11.q0 - 15.00

18.00 - 20.10

!ordt ennlsturnerlng
arun. 3jörn Nllseon,
tel, 502 4Q *

öollspet
Fotboll pojkar o
fl ickor

'Rockgala
Entrd:10:-

Skola fölenlng
Åsarps MUtr

9^Agarp-bnula uu.t

TrrÄ1rJ rrla llom nnh

Skolaförening

trt,.I
,,"i'-

Spåret som leder söderut till Landeryd väntas inom kort få sin dödsdom, Kommunikationsminister Anitha Bondestam vill lägga ned 28
trafiksvaga bandelarl däribland sträckan Falköping - Landeryd. @oto:,gven lhs)

Kommunikationgmi-
nister Anitha Bonde-
stam lägger måndagen
den 12 mars fram den
med stort intreese
emotsedda'| trafikpropo-
sitionen för riksdagen.
Sveneka Dagbladet av-

lägga ner, finns två
sträckor inom Skara-
$orgr län. Om Anitha
Bondestam får som hon
vill kommer banan Fal-
köping - Landeryd atr
liggae ned liksom järn.
#gun mellan Karleborg

och Skövde. Gånghes-
ter - Ulrieehamri;år en
annån eträcka blahd de
23 eom skdll försvinna.

Sammanlagt berörs
f.834 kilometer järn-
väg, allt enligt SvD.

19)?-.r\;_o6

HOTAT SPÅJfi/
ffiffi,X+i,I r':::.'l::l::::.:l

ii:::l

ffi'1+l'.'1

elöjade redan i går de-
taljer ur propooitionen
som innehåller förslag
om nedläggning av inte
mindre än 23 trafiksva-
ga banor. Bland de
bandelar gom komrnu-
nikationsministern vill

ilir'il'1..11;t
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I veckan har en ny affär öppnats
i Slutarp. I tidigare Claussons spe-
ceriaffär på Affärsgatan har Lenas
gardinshopp dragit in. Det är Lena
Gertsson, som sälier gardiner, pås-
lakan, frott6 och dukar. Hon har
öppet alla dagar utom måndag.

Hon har erfarenheter från 8 års
jobb på Aspens modellavdelning
där hon arbetat med mönster. Hon
har nu tagit klivet över från klän-
ningar till gardiner och syr också
upp gardiner till de kunder som så

önskar.

l1't9 -o3-(}3

IOGT-NTO
' T.7'r Ä,lnnarp
| ..lI o ...
nofl arsmote
IOGT-NTO-föreningen i Kinnarp

har haft årsmöte i Slutarp. Ledar-
na för ungdomsverksamheten häl-
sade välkommen med ett trestäm-
migt hälsningstal. Av verksamhets-
berättelsen frarnkom att för-
eningen haft en mycket god verk-
samhet under året med möten och
utflykter samt att föreningen under
hösten firat sitt 7O-årsjubileum med
stort deltagande och ett fint pro-
gtam, Studieverkamheten har om-
fattat ett l0-tal cirklar. Fritidsverk-
samheten bland barn och ungdo-
mar har också varit bra med i ge-

nomsnitt 45 deltagare pergång.
Föreningen har under året haft'

besök av Ingvar Holgersson, Tida-
holm Som visade bilder och berät-
tade om en resa till Kina. Lars
Karlsson, Vara, visade film från en.
resa. på Giita.'Kanal samt Giiran
Karls,son som-iberättade om Ria-
verksamheten.

Föreningen har varit represente-
rad vid distrikts- och kretsmöten,
en hel del kurser och konferenser
samt haft ett lag i rikstävlingen
"Dansant" och i kretsfrågesporten
"Karusellen".

Till styrelse för år 1979 valdes:
Ordf. Sven Andersson, v. ordf.
Elof Rehn, sekr. Maj-Britt Johans-
son, kassör Ansy Gunnarsson, stu-
dieled. Lennart'Sandberg, styrel-
seled, Margareta Silvander, Kurt-
Ove Brodd, Birgit Andersson. Stu-
dieråd Lennart Sandberg, John
Lundvall, Ingrid Andersson, Ingrid
Ahlqvist.

Revisorer: Arne Karlsson, Harry
Johansson. Valberedning: Inge
Ekerlid, John, Lundvall, Birgit
Gustavsson.

Distriktets representant Ragn-
vald Ringqvist Skara, informerade
om ordens lO0-årsjubileum och
kongress i Göteborg i sommar.
Han talade även om distriktet5 pro-
gram och medlemsvärvning under'
året samt om studiecirkeln "Orga-
nisationens förnyelse",

Ordf. avslutade mötet med att
framföra ett tack till Ingrid Ahl-
qvist som avböjt omvai i styrelsen
och överlämnade en bukett blom-
mor. Ledarna för fritidsgården fick .

också blommor för alit arbete de
lägger ned. Elleråt dracks kaffe
och diskuterades olika förslag till
.program för det kommande årets
verksamhet' 

M-B J

Årsmöte med
Kinneved-Vårkumla
LRF

Kinneved-Vårkumla L'R.F-
avd. har hårllit årsmöte i Kinnag.
Ordf. Lennart Pettersson, Hallag.
hälsade välkommen och yaldes till
att leda förhandlingarna.

Av styrelseberättelsen framgår
att studieverksamheten varit livlig.
Tre cirklar med sammanlagt 26
deltagare har varit igång. Avd. ha-
de vid årets slut 101 medlemmar.

Som ordf. för avd. omvaldes
Lennart Pettersson, Hallag, Till
styrelseledamöter för två år omval-
des Lennart Pettersson, Hallag.
Åke And."sson, Alarp, Allan Jö-
hansson, Alarp samt nyvaldes Kurt
Johansson, Västarp.
Till styrelsesuppl. för samma tid
omvaldes Leif Lihnell, Fröje, Sten.
Inge Karlsson, Axtorp samt nyval-
des Arne Turesson, Halsarp och
Solveig Hermansson, Naglarp.
, Till revisorer omvaldes Bengt
Nilsson, Kotarp och Karl-Erik An-
dersson, Svenstorp, Som studie.
oreanisatör omvaldes Rune Gus-
tafison, Slutarp samt som ung-
domsrepresentant Leif Lennarts-
son, Hallag. Att jämte ordf. vata
ombud vid Länsförbundsstämman
valdes Gunbritt Filipsson, Liden
och Holger Källen, Strängg. med
Bengt Vården, Vårkumla och Leif
Lihnell, Fröje som suppl.

Som ombud till Vuienskolan om-
valdes Rune Gustafsson, Slutarp
och Margot P_etterssn, Hallag. med
Barbro och Ake Anderssn, Alarp
som suppl. Som kontaktmän med
Föreningsbanken omvaldes Ver-
ner Granlund, Billholmen, samt
nyvaldes Bengt Nilsson, Kotarp.
Vidare valdes till kontaktman ftir
Västsvenska Lantmän Verner
Granlund, Billsholmen, för Vä-
nerskog Leif Lihnell, Fröje, för
Scan Väst Arne Karlsson, Vår-
kurnla, samt för Skara Semin
Bengt Nilsson, Kotarp, Till repre-
sentant i kommunala samrådsgrup-
pen omvaldes Lennart Pettersson,
Hallag.

Som valberedningskommitt6 om-
valdes Bengt Vården, Vårkumla,
Sixten Lindberg, Axtorp samt Leif
Filipsson, Liden.
Till Harry Johansson, Halsarp,
som avgick ur styrelsen framförde
ordf. avds. varmå tack samt över-
lämnade blommor.
Efter förhandlingarna förekom
sedvanlig utlottning av verktyg och
kemartiklar till ståmmodeltagarna.

Härefter serverades kaffe med
dopp som under trevlig sar4varo
avniörs.

Tlll sist, med ord och trilder be-
rättade Erik Ander::on, Stenstorp,
fängslande och medryck-ande från
en resa han företagit till Afgani;-
tan. Indien och Nepai.
Å.c.
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Gardinshop i Slutarp

B ra föi*\å-'i,*,t tek

i - Fö..,r halvlek spelade vi
mr-ckel bra. men lvvärr rar det
bedrövligt i andra.

Så kommenterar Kinnarps
lagledare Uno Carlsson sitl lags
insets i lördagsmatchen mot
Gällstads IF, Kinnarp ledde

ihämligen med 6-O i paus efter
mycket bra spel, men i andra:haivlek lärsvann alh clet fina.
orh (iällstarlslager kunrle görc
tre mål or:h putsa eiffrorna till
6-3, som blev slutresultat.

.,r' Torbjörn Åkessor blev Kinh-

arps bäste målskytt med två
fulltråffar, därav en på straff
Tony Persson, Thonas Wester-
berg och Thomas Carlsson
gjorde ett var, medon det sjåtte
tillkom få självmål',"

- I första halvlek o"" ållt
brn,.i andra var alla nägtan lika
dåliga. t.vcker IJno Carlseon.
som ger rnåivakten Ärne Ek-
tronr sarni Stcve Canlrson de
båsta heiheretletygen.

Lena Gertsson har öppnat gardinshop i Slutarp'

gua Kinnarpsseger
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Den hår gamla fina bilden tog
fotografen "All världens Karls-
son" anno 1927 och motivet häm-
tade han utanför Vilgot Johans-
sons affir i Kinnarp..Vi har fått
låna fotografiet av ,Brita.Engdahl
(Karlsson) från Göteborg som på
bilden ses i den mörka hatten
som fiårde flicka från höger. Bri-
ta Engdahl berättar att bilden
tags då gruppen av ungdomar

var på väg tiem från sliolanl-Fiån
vänster på bilden ses Guhnar An-
dersson, Linnar Herrnansson.
Giiran Gustafsson, Slutarp, Karl-
Erik Gustafsson, Gunnar Pers-
son, Artur Andersson, Karl-Gus-
taf.Alv6n, Erik Andersson, Harry
Johansson, Karin Brodd, Emmy
Andersson. Lisa Eriksson. Brita
Karlsson, Lisa Andersson, Ella
Lundån ocrh Dagny ilohansson. I

den bil som ses i bakgrunderi.fiir-
dades riksdagsinan Gustav Jo-
hansson Glaliagård) med fru.
Bakom bilen ses vidare en häst-
s$uts med eri lantbrukare från!
traktdn som vår på väg hem med
ett lass torvströ som han hiimtat
på Karbo torvströmagasin.t änrg-
re ner skymiar jäitrvågsnagasi
net.

l'i +.?-,o-å- t l
innarpsbo

vill slippa
1..sopnamtnrnE

En Kinnarpsbo vill inre ha
kornnrunal service i fråga om
sophåmtning och han har över-
klagat hälsovårdgnåmndens be-
slut att neka honom dispeie
från .sophåmtningskravet i tåt-
ort, Arendet har vandrat ånda
upp i kamrnarrätten. Nu har
sophårntningsfr:ågan för Kinn-
arpsbon etartat på ny kula igen
med dispensaneökan rill hälso-
vårdsniimden i Falköpings
kommun.

Kinnarpsbon har i sin ansö-
kan från början framhållit .art

han har ingenting att lågga i
sopsäcken. Han åter på olika
matställen och det blir inget av.
fall av hans marhållning, Vida-
re kör han allr icke brånnbart
avfall till ripp, papper och rid-
ningar går till pappersinsam-
lingar och annat brännbart el-
dar han upp i sin panna. Alltså
behöver han inte någon eop-
såck eller sophämrning och vill
inte betala för den.

Han beevärade slg rill läns-
styrelsen över avslaget på dis-
pensaneökan och länsstylelsen
förklarade an hälsovårdsnämn-
den i Falköping överskridit sin
befogenhet och tagit ställning i
ett årende, där lånsatyrelsen
tätteligen skulle.fatta beslut.
Arendet remitriraäes titl hälso-
vårdsnämnden igen. Kinn-
kammarråtten, som bara kon-

-:: steterade att lånsstyrelsen giorf

I Kinnarp år L927
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Nu har allrså Kinnarpsbon
återkommit med sin rop-
dispens. Och hälsovårdsnämn-
den i Falköpin-g srår.,fasr. Man
åvstlrker dispen* eftereorn
msnnena faetighet ligger i tät-,
ort och länsslyrelsen får avgöra
saken så amåningom.

Tjus klffi*-''
fö, Slutarp

Slutarps IF har giort klart med
ett nyfiirvärv inför den stundande
fotbollssåsongen. Det är Bength
Tjus, 2?-åring och välkänd i sta-
dens fotbollskretsar, som blivit klar
på kort karens för SIF. Bength
kommer närmast från Floby och.
IFK Falköping och i det sistnämn-
da är han också ungdomstränare.

t1i?-c,s-,?

Slutarpsbo

föU illa
En 19-årig elutarpebo skada-

des sent i gå; kvii[ hemma i ein
bosted och Iick i ambulsne föras
till lasarettet i Falköping. Av hit-
tilIe okånd anledning föll yng-
lingen och elog eig sfi iUa i ett ele.
ment att han lick föras till sjuk-
hus fiir att sy.
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Gåg'dSfnäStefSkap i bordtennis har spelats på {'ritidsgården i Siutarp. Segrare blev An-
ders fwar med l]engt Kjeiiström som tvåa. På bilden ser vi,de fy.la främsta, fr.v. Anders Bergqvist,
Bengt Kjellsirörn, Ar.ders Iwar och Urlan Westerberg. t? I g-,OS - t 3
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Det lider mot påsk nu och pig-
ga pojkar samlar julgranar, ris
och bråte till påskeld, precis som
pojkar giort i alla år, Det gäller

nu som förr att med eldande och
skjutande hålla alla flygande
häxor borta från bygden.

I' snögloppet häromdan hade

.r./r:i::i:.:iri::iit:r!

:ii:i:i:

Kinnarpspojkarna Christer
Svensson, Neni Hofbauer, Urban
Westerberg, Sören Friberg, Ro-
ger Thorsiens,sn och Sune Fri-

dolfsson fått motorstop_p -pl .ii!L
"risåk". Sune drar upp fiådern
och de andra s$uter på och så
småningom kom lasset fram till
påskeldsplatsen.

T.z . f:lj:y'tl t Riksinsamringen med 1r risrorI{inneueds RI( -krerc |carBSlTkr

h,a,r huft å,1sstri:ryma 
-_

Lokalstämman med Kinneveds
Rödakorskrets har hållits å Kinn-
arps Pensionat. Styrelsen har'un-
der året haft följande sammansätt-
ning: Göran Andersson, ordf. Val-
börg Clusson, v. ordf., Brita Wil-.
gotsson. sekr.. Gurli Sjöberg, kas-
sör. Dessa har uigjort styrelsens
verkställande utskolt. Övriga sty-
relseledamöter: Rut Persson, Inger
Johansson, Linn6a Johansson, Sig-
rid Brodd, Barbro Hermansson,
Ingrid Olsson, Inger Karlsson,
Astrid Andersson.

Ur årsberättelsen kan nämnas,
att Styrelsen haft 4 sammanträden,
att av egna medel anslagits 2.000
kr. till Katastroffonden, till Indien
500 kr., till Indonesien 500 kr.,
ävenså 500 kr. till'siukhussjukas
förening. 500 kr. har sänts till den
hyllningsfond för flyktingtrjälp, som

Centralstyrelsen föreslagit för av-
gående generalsekreteraren Olof
Stroth. De översvämningsdrabba-
de i Indien har fått 2.175 kr., som
överlämnats som gåva från Anna
och Lena Sandin till minnet av
kretsens tidigare ordförande Gri,
ran .Sandin. Klädinsamlingen gav
21 säckar kläder och skor, som
sånts till Röda Korsets förråd i
Halmstad.

De åidres resa gick denna gång
till Nääs slott och Lillerskogs stifts-
gård. Under året har också en
pensionärsträff anordnats på Kinn-
arps Pensionat under god tillsiuf
ning.

Kretsens syförening har under
året haft 10 sammankomster och
haft 15 medlemmar. Syauktionen
var anordnad i Lokal Frökind den
l3/11. Inrop, kaffe och lotterier in-
bringade 6.95R ki

Vid DS - ståmman i Maiiestad
den 16/5 representörades kretsen
av Brita Wilgotsson, Sigrid Brodd,
Astrid Andersson och Edvard Jo-
hansson. Regionskonferensen r

Falköping av Brita Wilgotsson,
Gurli Sjöberg och Göran Anders-
son. Vågsamariterna har ingripit-
vid ett flertal tillfällen under året.
Kretsens medlemsta.l var vid årets
början 511 och vid årets slut 493.
Kassaomslutning 27.643:41. Årets .

vinst 2.485:45. I bank innestående
22.887 kr.

Valen var snabbt avklarade. In-
ga avsägelser förelåg. Det'blev om-
val över hela linjen. I tur att avgå
var Göran Andersson, Brita Wil-
gotsson, Ästrid Andersson, Sigrid
Brodd. Suppleanter i tur att avgå
Birgit Andersson, Bengt Vård6n,
Valborg Larsson, Inga Nielsen.

Styrelsens förslag till lokaistiim-
ma följdes enligt följande: Kata-
stroffonden 2.000 kr., Indien 500
kr, Indonesien 500 kr., klädinsam-

ling, de åldres resa, pensionärs-
träff,'4 ombud till DS - stämman i
Skövde, godkännande av Central-
styrelsens förslag till nya stadgai.
Vid förra lokalståmman framfört
förslag om namnåndring till Kinne-
ved - Vårkumla - Iluttra - kret-
sen diskuterades. Frågan blev på
nytt bordlagd till nästa lokalstäm-
ma.

Efter .förhandlingarna bjöd kret-
sen samtliga närvarande på kaffe.
Inger Lindbeg, Falköping, tog de
närvarande med på en resa till In-
dien med Bombay och orter i norra
Indien" Ett de stora kontrasternas
land med mycken faitigdom men
där ändock människorna visade sig
vara giada och förnöjsamma långt
över vad vi är i allt vårt överflöd.
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sorh Kinneveds Skytteförening och.andra liknande
föreningar kan dra ungdoniarna till sig. Luftge-
värsskyttet bedrivs inomhue, utan båroende av vä-
der och vindo och är ockeå lätt att genomföra för
även de rrtinsta; Deseutom ttsmällero'-det inte så
högt, och det är kaneke inte det minet viktiga.

säkert något som FTIäsaren hai
uppmärksammat under vintern.
Det är en serie där länets skytte-
föreningar år med, och den är
uppdelad på olika divisioner och
åldergrupper. Varje fiirening
skjuter på iin hemmabana och
skickar sedan ian resultaten,
Man behöver alltså inte åka
långa stråckor för att. skjuta
bortamatcher.

Kinneved har fått bra place-
ringar i årets luftgevärsserier.
Den bästa prestationen har ett av
Y l4Jagen stått fiir. Detta lag, be-
stående av Per-Ola Westerberg,
Niklas Eckertd, och Jonas Hjort-
säter, vann nämligen sin serie.

Även I öwigt har bra place-
ringar uppnåtts. Eller vad sägs
om: Seniorer: lag I femma och
lag II tvåa. Juniorer: fyra, Y 14:

Lag I tvåa och lag II etta (se
ovan). Y 12: Lag I trea och lag II
fyra.

Joacirn förbundemöetare
I den gårrgna helgens Skara-

borgsmästerskap i luftgevärs-
skytte firade Kinneved, som FT
tidigare meddelat, en del trium-
fer. Sålunda blev Joacim Wing-
gren fqirbqndsmästare i klass L
15 med fina resultatet 399 och Ri>
ger Carlsson tog andraplatsen i L
13 med 199 poäng. Se dåir, resul-
tatet av den målmedvetna verk-
samhet som bedrivs inom Kinne
vedsskyttet. 

.

Tåvlingarpå hemaplan
. På hemmaplan bedriver föir-
stås skytteftireningen viss täv-
lingsverksamhet, Man sysslar
just nu, i innesäsoirgens elfte tim-
ma, med fa4iljekörp, yrkeskorp
och klubbmästerskap.

Familjekorpen år uppdelad på

två omgångar. Hår är 13 lag an-
måilda med tre skYttar i. varje.
Även yrkeskorpen orfattaf tre-
mannalag och hår handlar det
om yrkesgrupper, arbetsPlatslag
och liknande. Måndagen den 9
april har man prisutdelning ftir
säsongens ävlingar. Dåbmed av-
slutas också luftgevärssäsöngen.
Sedan blir det att lägga sig På ut-
otnhusbanorna några månader.
Dät smäller kanske lite högre. . .

MATS

fuu.

S erie,s e grar e o ch förbun&imiistare
gkid,j eiimnelt, i Kinnea edsskyttet
Skyttet är en av de sportgrenar soln idag sarnlar

flest ungdomar : åtrninstone i Frökindstrakten.
där Kinneveds Skytteförening - en av komrnunens

' äldsta föreningar med 78 år på nacken - bedriver
'err bred oeh populär verksarnhet, där skyttar i oli-

' ka åldrar finns med.
Det är förstås frärrst genorn luftgevärsskyttet

* Ett 80-tal ungdomar hai vi ningsrurn. Sammanlagt kan åtta
haft med i vår verksamhet i vih, skyttar skjuta sarntidigt.

'ter, berättar ordföranden Karl- - Vi får kommunalt bidr'ag till
Gustav AN. Det är bättre än så- lokalhyran, som inte blir alltför
songen innan, då vi hade mycket krävande av oss, berättar Karl-

.-arbete på vår utomhusbanå oeh Gustav Ahl, som minns.tiden in-
därför hade svårt att följa upp nan man fick tillgång till den här

1, 
ungdomarna. källarlokalen:

- Då sköt Vi i skolans gymnas-
. Fyra skjurkvållar tiksal. Oj, vad vi fick plocka upp
, FyFa kvällar i veckan är skyt- och ner före och efter varjq trä-

ldlgtalen i Pensionärsbostäderna ningskväll!
öppen. Här har man tillgång'till Enserieseger
två skjuthallar och ett anmål- Skaraborgs Luftgevärsserie är

Joacim Winggren och Roger Carlsson lyckades bra i Skaraborg_
smästerskapen på luftgevär med första resp. andraplats.



Årsmöte hos
T.r. TT:r
Ktnruarps rr
Kinnarps IF har'haft årsmöte i

Kinnemo samlingslokal. Vid stY-

relsevalät blev det ett Par nYhe-
ter, efter i4 ar som nitisk och

duktig kassör avböjde Kurt Jo-

hansson omval' Han ersattes av

Karl-Evert Claesson och Lars
Holm, vilket också innebär att
styreslen utökas med en ledamot

Styrelsen har följande utseen-

de:
Ordf. Gösta Andersson, kassö-

rer Karl-Evert Claesson, LarP

Holm, sekreterare Berne Svens-
son, vice ordf. Bo Ivarsson' vice
sekr. Karl-Gusrav Johansson'
styrelseledamöter Uno Carlsson,
Bengt Georgsson och Martel Jo-
hansson.

Fotbollssektionen består av
lagledaren för A-laget, Uno
Carlsson, och BJagsledarna Olof
Silversirand och Lars Wester-

Vaktmästare: Hans Andersson
och Gerhard Frisk.

Materialförvaltare: Agne Pers-
son.

Biljettförsäljare: Georg Jöhans-
son.

Tvåttning av kläder: Gun An-
dersson.

Kontaktman med pressen:
Bengt Georgsson.

Matchspeaker: Karl-Evert
Claesson.

Valet av Bengt Georgsson som
senioitränare godkändes av års-
mötet.

Vidare beslöts att medlems-
avgiften skall höjas till 20 kronor.

Ordf. Giista Andersson avsluta-
de mötet och tackade för visat in-
tresse' fqlq-cö- l?

berg.
Bordtennissektionen: Ola

Jarlsson, Kiell- och JonnY Karl-
stedt.

Ungdomskommitt6: Ordf. Ro-
land Moberg, tränare ConnY

Qwisth och Thomas Westerberg.
Lagledare B, C och D-juniorer:

Roland Moberg, Anders Johans-
son, Kurt-Ove Brodd, Gustav
Eckerlid och Änders Ek.

Lotteriföreståndare:
Hebq.

Lars

Pangl Luftgevären riktas mot FT-fotografen. Längst t.h. på bilden skytteföreningens ordförande Karl-
Gustav AtrI.

En duktig flicka har man inom Kinneveds Skytteförening. Hon he-
ter Jelssicå Winggren och sitter länlst t,h. på tilaen. Grabbarna ärfr.v. Per-Ola Berglund iamt Niklas äh petår Ahl.

Årsmöte med Kinneveds SKF
Till ordf och sekr för mötet val-

des K-G Ahl och Claes Åkesson.
Bland besluten som togs kan bland
annat nämnas att medlemsävgiften

,beslöts vära oförändrad 10;- och att
ammunitionsspriset trots pris-
höjnlrgar ska hälas oförändrat 50
öre ffir skarp och 40 öre för redu-
cerad.

Styrelsen fick i uppdrag att un-
dersöka om föreningel kan skaffa
någon sorts klubbtröja i för-
eningens frrger och med för-
eningens namn.
'Styrelsen fick efter avslutade val

följande utseende: Ordf Karl.
Gustav Ahl, sekr Claes Åkesson,
kassör Hans Centerstig, v ordf
Gunde Johansson, v sekr Dan Si-
monsson. Suppleanter Benny
Brodd och Torbjörn Åkesson.

Till materialftirvaltare och skjut-
banechef valdes Georg Johansson.

Revisorer Harry .Iohansson och
Elon Larsson.

Ur styrelsens årsrapport kan föl-
jande utläsas:

Till RJ' och Fritidsnämnden re.
dovisades 130 sammankomster
med ungdomar under 25 år. Ätt
medlemsantalet undei 1978 var 88
st.

I skaraborgsserien med gevår
lyckades föreningöns lag mycket
bra med seger i två divisioner och
eq,,,lredjeplats. Lagen bestod av:
Lag I Tommy Berglund, Lennart
Blom, Benny Andersson. Lag 2
Anders Hermansson. Per Her-
mansson, Göran Sanfridsson, Lag
3 Jonas Hjortsäter, Jan-Olof Över-
gård, Claes JohanssoR.

Föreningen har under året haft
stora problem med sin s$utbana
då den i bödan på året blev av-
ståingd på grund av stiirande bul-
ler. Efter uppbyggnad av en skju!
hall på tvåhundrametersvallen
giordes nya bullermätningar med
positiva resultat och föreningen
fick klartecken för skjutning från
två hundra meter och en anrnodan
att bygga en liknande hall över tre-
hundrametersvallen,

Fötjande skyttemärken har eröv-
rats under året: Claes Äkesson
tredje kompetensen för mästar-
mårke. i brons. Hans Centerstig
och Claes Åkesson första kompe-
tensen för lägre årtalsmärke i sil-
ver. Karl-Gustaf Ahl och Gunde
Johanssop andra kompetensen för
lågre årtalsmärke i brons.



Glimtur fr&,n Frökind
Go morgon!
Nu har vi snart haft vinter

fem månader och väntar väl
aila på vår. I veckan har vi fi-
rat vårciagjämningen och jag
tycker det är På tiden' efter
den långa och ovanligt
stränga vintern, att bonden
snart får sätta ner Plogen i
iorden. Vi vill ha en lång
skön och ljum vår och sliPPa

att se våren och sommaren i
en .enda explosion. Var det
inte i fiol som våren inföll På
en fredag?

-*-
Vintern har i mänga

stycken varit bra. Det har
varit något rejält och gam-,
maldags över den. Det har
gått att åka skidor och skrid-
skor dagar, veckor och må-
nader. Jag hör inte till de fliti-
ga skidmotionärernar men
jag har hört rapporter om fi-
na spår i Slutarp med omgiv-
ningar. Annars är inte ter-
rängen här den bästa för
skidentusiaster. Skridskorna
har kommit väl till Pass här
de utrga forcerat fram bakom
Sandells lager - dag som
natt.

-*-
Kyla, snö - det har betYtt

att såväl de stora som små
fåglarna haft problem med
att skaffa föda. Du tänker
mer på fåglarna än oss - det
sa mor i huset när jag kom
släpande från affären med
"matvaror" för runt 20 kro-
hor till mina vänner i träd-
gården. Jag insåg snart att en
liten påse inte förslog långt,
varför jag köpte en stor säck
med hawe, som de fortfgran-
de mumsar på. Jag har inte
haft hjärta att köra bort krå-
kor eller kajor. För skator -
även om de påstås vara tjuv-
aktiga - ömmar' jag särskiit.
Vi har en kvartett i träd-
gården och den hör-numera
till familjen.

' Fläromdagen sk:en soien
från en klarblå r himmel och
inne såg det varmt ut ute. Det
var det icke. Mor i huset
hängde tvätt och efter ett tag
såg brallor och skjortor ut
som den Bohusländska.
långan som hänger i långa
led när man under sommar-
halvåret susar igenom fiske-
lägena.

-*-'
Annars är det mesta sig likt

härute. Sen vi senast träffa-
des i spaiten, har dock sam-
hället begåvats med ny shoP.
Den sälier gärdiner., Det finns
också en textil shoP' så'vi
som bor härute har nu alla
möjligheter tiil att shoPPa. Ett

och elt och annat rYkte har
cirkulerat om husbYte. Men
det kan vi dementera.

Däremof talar troligen rYk-
tet sant att vi småningom mis-
ter vår räls till FalköPing och
Ulricehamn. Vår trafikminis-
ter Gustav i affärn fightas

med pennan för att se till så

att kommunikationerna rned
yttervärlden inte helt för-
svinner. Vi får hoPPas att han
inte fightas förgäves. Res kol-
lektivt, säger de som har
hand om'et och det gäller inte
minst dem som tänker På
energin och framtiden. Kol-
lektivt kansk-e blir tvåmans-
cykel om den verkliga krisen
blir av. . .

Apropå kriser så följde nog
de flesta händelseutveck-
lingen Kina-Vietnam när kri-
get rasade.som värst. Jag vill
minnas att det var en lördag
som det brakade loss På all-
var. Söndagens radic- och
TV-sändningar var fYllda av
reportage kring händelserna.
När jag på måndagsmorgo-
nen for genom Luttra kanta-
des vägen'av militära fordon,
Rapporterna från Kinakriget
ringde i öronen - verklighe-
ten kändes än mer nära vid
mötet av de militära manö-
vertransporterna.

-*-
Just dessa dagar befann sig

två av våra goda vänner i en
del av Kina. De märkte inget
av kriget i varie fall
mycket, rnycket lite. Döm
därför om deras förvåning
när de i Hongkong kunde lä-
sa att Sverige som första land
mobiliserat.

Efier diverse diskussioner
beslöt sig de två resenärerna
från Falbygden att sända te-
legram till den, enes firma
med frågan hur läget egentli-
gen var. De fick svar med un-
gefär följande lYdelse: Allt
väl: Västra Frölunda-BrY-
näs 13-1.

Månne hade sPråkförbi-
' stringen slagit till - det lät ju
onekligen lite underligt att
Sverige dom första land i
världen mobiliserat. Vi är ju
neutrala - det var några av

--iferas tanhar'.
-*-

Några av mina tankar är
att våren skall komma snart.
Jag längtar efter tofsviPorna.
som kantar vägen från Slui-
arp till stan. De har för mej -
kanske också för många and-
ra - blivit något av budbä-
rare. Alla årstider har sin
charm, men just nu tror jag
merparten av alla mälniskor

verkligen längtar efter . den
skira grönskan. Erinrar mej
vad en'av mina favoritförfat-
tare. skalden Jönn, säger i en
av sina dikter om våren;

Dä risslar å de rasslar
i viJesnår, i biörkeris,
å fi olårslövet prasslar,
se'n dä blett fritt från snö å is
Se hästahovas svaga
men klara gull dä blänker

fint,
se sippera i haga'
di luser blått å gredilint!

Ha en skön vår alla ute
kungiiga Frökinds kommun.

BÄSSE

Lördagen den 24 mars 1979

l--rIIrrr 
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I TACK! i
I vi uitt tacka för den fina premiären, för blommor och visat l'
I törtroende! I

! vi fortsätter... I
cka. '.1

I välkomna till Slutarpl ' Jt ,-,r/-\rr Ii LENAS GARDINS-t,..,- ,t
I Affärsgatan 11. Slutarp Öppet: Tisd. 10-19 I
I F.d.Clausons. Tel. 336 10 Onsd.-Fred. 10-lf.Lunch 12-i3 ;
I Lörd. 10- 13. Måndag stängt I-r r -r - I rrr r rrrr rlrr rr

Jordbrukare
med kreatur och svin .';

Här har Ni ett privat
alternativ!

1

Vi förmedlar slakt- och llvdjur .'

Nl är välkomna med Er förfrågan. Vi kan vara iltt intressant
alteinativ för Er.

OGh LIVDJURSAFFÄR
. Kvarngatan 10, Slutarp

Te|.0515/332 80,335 65,331 05

€>,€> <e> €> .@>.o€><c,-

Frökind i

annat hus har bytt ägare
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Slutarp s s amhällsförening
diskuterade vattenförsörj ning

Det omdiskuterade vattnet i tätorten var den rnest brännande frågan på samhällsför*
eningöns årsståmma, vilken höIls i tisdags kväll där flera frågor väcktes under kvällens
lopp och .överlämnades till styrelsen för åtgärder. Beträffande vattenfrågor, beslöts att
Kommunstyrelsen skulle uppvaktas i ärendet.

Föreningens ordförande Bgngt
Samuelsson hälsade sämmodelta-
garna välkomna och förråttade pa-
rentation över de medlemmar som
avlidit under året och vars minne
hyllades med en tyst minut.

Allan Atrlqvist utsågs att leda för-
handlingarna, vilka inleddes med
godkånnande av verksamhets-
berättelsen. Av denna framgick
bl.a. att föreningens medlemsantal
uppgick till 128 st. Tillsammans
med Slutarps Idrottsförening hade'
en loppmarknad varit anordnad.
Från Falköpings kommun hade
föreningen erhållit 6000 kr i drifts-
bidrag. Föreningen har tilt:
sammans vatten-abonnenterna i
Slutarp-Kinnarp deltagit i över-
läggilngt i Lokal Frökind med
närvaro av hälsovårdsnämndens
ordförande Olof Muregård.

Fqtljande val företogs: Leif Lund-
gren och Elof Rehn omvaldes till
styrelseledamöter. Ingrid Petters-
son och Lennart Helmersson om-
valdes till suppleanter i styrelsen.

. Gustav Gustavsson omvaldes till
revisor och Lars-Gunnar Classon
till suppleant. Samtliga dessa val
gäller två år. Kvarstående i styrel-
sen är Bengt Samuelsson, Karl-
Evert Skoglund och Sven-Olof Jo-
hansson samt suppleanten Tage
Hellman. Revisor är Inger Persson
och suppleant Bror Gertner.

Till isbanekommitt6 nyvaldes
Evert Ahl och omvaldes Rolf Kar-
.16n, Sune Svedberg, Leif Berg-
man, Sven Ahl och Jan Lindström
av vilka den sistnämnde utsågs till
sammankallande.

Stadgeändring
På förslag av styrelsen beslöts

om en viss ändring av $ I i för-
eningens stadgar antagna år 1931

och där man hade brandförsvar
och gatubelysning på sitt program..
Paragrafen fick nu i sin helhet föl-
jande lydelse:
Föreningen, som benämnes Slut-
arps Samhällsförening, har till än-
Camål att verka för samhållsan- .

gelägenheier av olika slag, vilka
kunna vara till nytta och trevnad
för samhällets medlemmar och i

dess närhet boende personer. För-
eningen bör sålunda främja hem-
bygdsarbete och arbeta för sam-
hällsnyttiga ändamål m.m. Politis- .
ka och religiösa frågor av vad slag
det vara må, få icke behandlas av
föreningen.

Hedersordföra nde
Från styrelsen förelåg förslag om

att Evert Sand6n skulle utses till
föreningens hedersordförande.
Sand6n har alltsedan föreningens
start år 1931 varit ledamot av sty-
relsen, där han haft olika uppdrag.
Han var föreningens första kassör
under en tioårs-period och sekrete-

rare i åtta år innan han övertog
ordförandeskapgt år_ 1953, vilket
han behöll tills förra året. Stäm-
man godkände erhälligt styrelsens
förslag.

' Övriga beslur
I övrigt gjordes föl.jande beslut:

att tillsammans med Slutarps
Idrottsförening anordna en lopp-
marknad den 9juni
att inköpa ett tidur till isbanan
att anskaffa minimifotbollsmål till
isbanan
att anslå kr. 1000 till Slutaros

Idrottsföreningens ungdomsverk.
samhet.'

TiIl Rolf Gabrielsson och Karl-
Erik Nyberg framfördes ett tack
för det arbete de nedlagt för hål-
lande av skidspår under denna
vintersåsong och de båda jämte
Harald Eriksson valdes att undbr-
söka möjligheterna till anläggande
av ett permanent skidspår ev. med
belysning. i

Styrelsen fick i uppdrag att bl.a.
undersöka möjligheterna till anläg-
gande av en lekplats på Fastarps-
området.

Sedan förra visitationen har kYr-
kans tak beklätts med koPParPlåt.
En grön mässkrud har till hälften
bekostats av syföreningen och till
andra hälften bekostats av kSrrkans
medel. Ett kalkkläde har förfärdi-
gats och skänkts av Maith Marth-
len. Visitationen fortsatte dårefter.
fned. invigning av en nY kYrko-
gårdsdel.

Efter den därpå följ-ande guds-
tjänsten samlades kyrkobesökarna
till ett kaffesamkväm i För-
samlingsgården.

-o-
På söndagen förde prosten Mår-

tensson altartjånst i Kinneveds
kyrka och predikade.

Efter avslutad högmässa hölls
"visitationsstämma" varvid man
kunde konstatera att varje för-
sarnling har en klenod i sina helge-
domar. Pastoratets alla kyrkor är i
gott skick försäkrade till fullvärde.
Dess inventarier oqh. textilier vår-
das väI. Många nya inventarier har
anskaffats sedan förra visitationen'
Trots ringa skatteunderlag - låg
utdebitering - är församlingarna
skuldfria. Arkiv- och pastorsexpe-
ditioner fyller sina behov väI. Båda
tjän'stgörande prästerna förtjänar
en eloge för väl utförda arbeten.

WSITATION
I KIIYNtrVtrD
Visitation brukar förekomma

vart femte år. Varannan gång sker
visitationen av biskopen, varannan
gång ger biskopen i uppdrag åt
kontraktsprosten att visitera.

Föregående veckoslut var det
Kinneveds pastorats tur att få be-
sök av kontraktsprosten i Falkö-
pings kontrakt - Uno Mårtensson,
Floby.

Visitationen påbörjades i pas-
torsexpeditionens i Kinneved där
arkiv och expeditionen besågs.
Som ett kuriosum kan nämnas arr
den kassabok som påbörjades 1831

fortfarande används.
Senare under dagen besöktes

Kihneveds kyrka där kyrkkoråd
och väktare mött upp. Kyrkans in-
redning och inventarier besågs och
bedömdes vara i gott skick. Sedan
förra visitationen har endast nyin-
-vesteringar giorts. Bl.a. har en ny
kyrkogård iordningställts och in-
vigts.

Till kyrkan har, sedan förra visi-
tationen, skänkts julkrubbor med
figurer som Slutarp - Kinnarps
pyföreäingar tillverkat samt en al-
tarduk som Emmy Johansson
skänkt.

Under eftermiddagen besöktes
Vårkuma kyrka och även där möt-
te kyrkoråd och våktare upp. Visi-
tationen inleddes med psalmsång
och minnesord. Vid den efterföl-
jande rundvandringen i kyrkan be-
sågs bl.a. en madonnabild från
1200-talet, föreställande jungfru
Maria.

Kyrkoböckerna, varåv kassabok
och huvudbok från 1830talet, be-
fanns vara utan anmärkning. Se-
dan förra visitationen har kvrkan

fått mottaga ett antependium samt
en svarvad kollektskål som skänkts
till kyrkan av Gulli Kjell6n resp.
Edvard Johansson.

-o-
Gemenskaps- och medarbetar-

samling hölls på fredagskvällen i
lokal Frökind. Värd för kvällen var
pastoratskyrkorådet.' Kh Hagne-
rud hålsade välkommen och sena-
re under kvällen rqdogjorde ledar-
na för olika KU-grupper för sina
arbeten. Kyrkobrödrakåren och
syföreningarna i pastorate.t har *
framkom det - gemensamt inköpt
och skänkt ett nattvardskärl till
Frökindsgården. Kantor Margare-
ta Thor presenterade körer som
hon har ansvaret för.

-o-
Visitationen fortsatte på lördags-

förmiddagen med besök på pas-
torsexpeditionen i Börstigs präst-
gård. I Börstigs kyrka hade kyrko-
råd och väktare samlais och vid
rundvandringen i kyrkan besågs
bl.a. enkalkduk från 1688, två sto-
lar fiån 1?00-ialet och en sammal
dopskål i tenn. Döve-Börstigs sy-
föreningar har sedan förra visita-
tionen till kyrkan skänkl en sjuar-
mad ljusstake samt en grön mäss-
krud.

-o-
Visitationen i Brismene kyrka

senare på dagen inleddes med en
rundvandring i kyrkan tillsammans
med kyrkoråd och väktare. Från
den 1lO0-talskyrka som tidigare
fanns i Brismene har en madonnd-
bild bevarats. Vidare besågs bl.a.
ett altarskåp och skulpturer före-
ställande Josef, Maria och barnen.
Brismene nuvarande kvrka är
uppförd 1863.



Nästan allt hos oss är nytt!

NY REGIM

NY INREDNING

$TtlRRE SORTIMENT
Affären där man
träffas och trivs.

Känn Er välkomna!

Rosita och Åke Gård

Centrum,Livs
Kinnarp - tel. 336 55
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3 Merekonomi,mersäkerhet,
t merkomfort,merutrustning
l,
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TEXTIL.SHOP
SLUTARP - Affärsgatan 10

Aktuella modeuaror till lågpris
OBS! NYA öpperrIDER:

T|SDAGAR kt. 14.30 - 20

oBs! NU ÄvEN ToRSDAGAR KL. 16-20
För ev. förfrågningar -

ring Marie-Louise Kar16n, tel. 0b15ll34 31
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AB BIL & MOTOR
SLUTARPTELOSlS/333 30

Fabrikslörsälining
SKRIVBoRD, sKÅp, eorHyLLoR och si-olan

för hem och gårdskontor.

sÄulns DTREKT rnÅlq LAGER.
ÄvoN LAGERSKADADE tr4öei-nn utr'önsÄr,"lrs.

Kom in och provkör t\a RenaultlS
lVlycket bil för pengama. 429OO'-

Bränsleförbrukn ing blandad körning 0.90 l/m il.

BEG. BILAR
Renault 16 TS -74

grön, 6.000 mil
Renault 14fL-77
röd, 2.400 mil
Renauft 12TS -74
brun, 8.200 mil
Renault 12TL -77

blå, 2.600 mil
Renault 5 TS -76
grön, 5.800 mil
Renault 5 TL -77

beige, 4.800 mil
Renault 4 -75
gul, 4.200 mil

Toydta Corolla -7E

blå 125 mil
Opel Ascona 1,9 -76

4-dörr, gul, 7.900 mil
Opef Kadett Clty -77
gul 3.100 mil . ,,

VWPassat l-S Var -77
grön, 2.900 mil
Audi 80 L -74
orange, 8.100 mil
Saab 99 GL -77
blå, 4.900 mil

'Saab 95 -73
gul 8.000 mil

Elektriska
installationsafteten
Vi lämnar ett pris som
v'i står för.
Pröva oss - så får du
se!

Hos oss kan du också köpa
hushållsmaskiner

Inguar Gustafssons Elektriska
521 00 Falköplng. Tefefon 393,69



Kinnurpsburne:n

p&, återbesök
I slutet av förra året gästa-

de en grupp pensionärer från
långvården i Falköping två
tredjeklasser i Kinnarps sko-
la. Besöket resulterade i kort
och brewäxling mellan unga
och gamla och för ett tag se-
dan kom Kinnarpsklasserna
på "återbesök" till sjukhem-
met på Mösseberg.

*
. Lika spännande som det
var inför det första mötet, li-
ka spännande var det nu in-
för det andra, inte. minst för
skolbarnen som kanske ald-
rig varit inne på en lång-
vårdsavdelning förut.

Per skolbuss kom så bar-
nen med sina lärare Margit
Nilsson och Berit Nord-
enberg till långvårdsavdel-
ningarna och så började
rundvandringen från terapi-
salen i nedre botten till olika
vårdavdelningar i de övriga
våningsplanen.

*
När den första blygheten

gått över, blev det frågor och
svar från olika håll. Särskilt i
terapisalen var det mycket
att se på, vilket återspeglades

i de brev som skolbarnen e1'-

ter hand sände till sina äldre
"kompisar". Säkerligen är
kontakten mellan yngre oeh
äldre mycket viktig. Den har
nu kommit i skymundan då
barnen i tidiga år finns på
daghem och de äldre på
pensionärshem.'Den naturli-
ga kontakten från förr då alla
generationer fanns i hemmet
och de äldre såg efter de yng-
re, är tyvärr försvunnen.

Dock har det inte varit
svårt för tredjeklasserna från
Kinnarp att bekanta sig med
de gamla, barnens öppna och
naturliga sätt har överbryg-
gat alla åldersgränser,

*
Sannolikt har skolklassbe-

söket för de gamla betytt me-
, ra ät'r någon annan underhåll-
ning och skolbarnen har fått
lektioner utöver det vanliga.

Väl hemma i skolan igen
slqpev skolbarnen till sina ny-
funna vänner på långvården
och vi återger här några
plock i brevskörden: I'Hej
Annal Tack för senast! Vi ha-
de det roligt hos er. Lasse är

spekulant på era saker (tera-
pialster) även jag är det."..
Stefan Lund".
"Hej Esterl,Det var jätteroligt

.hos er. Jag tycker ni hade fi-
na rum och att ni gjordejätte-
fina saker på terapin. Vi har
bestämt att vi skall komma till
er en tisdag kväll och spela
upp något för er. .. Häls-
ningar Christina."

"Hej Karl-Axei! Jag tycker
att det var roligt hos er. Vi
håller på att göra en tavla.
Nästa måndag skall vi sy på
symaskin. Vi fick en ny kalv i
söndags kl 6 på kvällen, det
var en kviga. Det tog 7 minu-
ter tills den kom ut ur kvigan
som blir en ko nu. , . Välkom-
na hit en annan dag.
Hälsa alla på sjukhemmet
önskar Kent i klass 3 b, Kirin-
arp'

*
Som nämndes i ett brev är

det alltså meningen att Kinn-
arpsbarnen skall åka till pen-
sionärerna en tisdagskväll
och svara fcir lite underhål-
ling' 
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Efter väl förrättat värv bär det hemåt igen för Kinnarpsbarnen.
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F.d" läraren Karl-Axel Lindberg visar sitt rum för besökarna'

IIär bekantar sis besökarna med Anna MalmEren och Hildur Vilsson.

Sjukvårdsbiträdet Rune Dah16n, fritidsledare Olle Karlsson och gästerna från Kinnarp
lyssnar till Gustav Gustavsson från Tunhem när han sjunger t'Kostervalsen" och "kaffevi-
sant',



Lärarinnan Berit Nordenberg, terapibiträde Beth Johansson och några skolbarn ser på
när llhhe Krnn- må1." i ioraniqalan
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Våra kök kan du i FalköPing köPa hos

TRÄ & BYGG

ser

S1IITARPS

K|lKET
AB Slutarpsköket
Slutarp
52L 10 Falköping.
Telefon 0515/333 90

K€U$effi#X}ffiAxäruÅffi X}Åffi
i Pet van husmödlnan-

raas dag i gån i tokal
rolf roKryxe.. ldor'tar rva-

huradna damer oela

, någna vil.sekonnna her-
I'ar var vid naiddagstid

2.4{3_

häs&ade fön att }aöna
bankkoyistanent &{ani-
anxne Banrnjurag fnån
Förenfuagshanken i
Faåköping tana orn htm
vi lean förhättra vån
matstandand oeh hus-
h,åtrlsekonomi. Hewa-
korasunenten Eingitta
tJ{trenås gav tips om
lättlagat oeh hilnig nnat
med potatis ocla gnön-
saken sorn lauvud-
komponenten" Hlus-
hållsnöilnaldens darnen
Frade också pnovlagat
en dei av de aktuenna
rnatnätterna son-!'x hesö-
kanna låt sig väl srna:
ka. ,'Tnger Ei.nansson
från föneningshanken
van'oc}<så med ocla ira-
foarreerade onn de
tjänsten sorrx hantr<en
kunde göra, tatöven att

"i sorn denna"dag sked- Bingitta Ulnenås, Marianne Bannljung låten huslaåffiningssgi.Mets ordf. Cuqista Karts- iå ::",,:";^:;:%:^"* Bmgltta tJllerås, Marianne Banrljung nåter tu.rslaåtrlningssgillets ordf. Gtista Kar.]s- i
.i **' nJllda pa Katte' son pröva ett rivjärn nämptrigt fön saHåds filltrvenl<raing i



Allt i livs
Hven husgerådsailiklar

och Prydnadssaker
Ett reiält sortiment till rimliga priser'

Vi har också en avdelning
med iärnvaror och
trädgärdsredskaP ,

ARVIDSSONS SPECERI

l '#-*'IEffEAFFTR
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Aktuettt iust nur:

Fotbolls-skor O Fritids'skor
Stövlar O Träningsoveral'ler
Ryggsäckar och mYcket mer!

SPORTL & FRITI DSLAGER,
SLUTARP

sKocsvÄGEN öppet: Månd-fred 9*18
SLUTARP - Tel. 335 92 Lördagar 9-12

VÄVMATERIAL + REDSKAP
Mattrasor i bomull, oskurna, blandade färger 7:Jkg' Fär-

digskurna ?.0:-, 32:-, 40:-' Mönstrade 40:-/kg' Färdigskui"na,

blandade fårger endast 15:Jkg. Nylonband enfärgade i val-

fria f,årger 15:-/kg.

. MATTVARP
Fiskgarn oblekt Sjuntorp eller Bocken l2l9 34:-lkg - 1216

endast 30:-/kg. Samma garn i färg 43:Jkg. Sjuntorps T-varp

9/3 l.lusgrå endast 30:Jkg. Bockens Linvarp 812' 813,8/4 43:-
tl-^,dB VIRKGARN
Merciserat 100 7o bomullsgarn, 8/  på 200 grams härvor,
:mycket fin kvalitet och vacker lyster. Pris oblekt endast 42:-

/kg.:Blekt 55:-ikg. Samma garn i fårger endast 70:-/kg.

V år m an utaffiu ravdel ni ng
Här finner Ni gardiner, täcken, klänningstyger, underkläder
m.m. l

'Kinnarps Fabriksnederlag
Te|.0515/331 86

:i!.: :- . '

töåermedel, statsplomberat utsäde
r fröer, samt ggdnjry
.,I" ' ., RENSNING OCh FöRMALNING

av spannmål m.m.

Slutarps Kuarn
BROR JOHANSSON. Tel.331 03
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FALKÖPINGS TIDNING Måndagen den 26 mars 1979
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Sander på Ambjörnsgår-
den fyller 101 år på torsdag.
Det var med anledning av det
som vi på FT ville träffa ho-
nom oeh eventuellt följa med
på en av hans prornenader.
Sander gjorde inga invänd-
ningar'- tvärtom tyckte han
det skulle bli riktigt roligt.

Vid halv tiotiden på onsda-
gen var,det bestämt att vi
skulle hämta honom och när
vi strax därefter knackade på
hans halvöppna dörr satt han
proper och fin och väntade
på oss. Sander var kgickt på
benen, välkomnade oss och
bjöd oss sitta ner samtidigt
som han med en viss bekla-
gan förklarade att hans hör-
sel blivit dålig. Vi ville gärna

'att ,han skulle berätta lite om
sig själv utan att vi behövde
ställa för många frågor efter-
som han hörde dåligt, så vi
pekade på ett kort där San-
der stod med en bössa i han-
den.

Jaktintresserad hade han
varit, det visste vi förut och
bössan den hade minsann fått
följa med till Ambjörnsgår-
den, när han för 8 år sedan,
efter ett armbrott, tog in där.
- Jagat, ja, det har jag alltid
giort, sa Sander. Mest jagade
jag rapphöns och tjäder.
Storvilt det såg jag knappt till
en gång. Idag är det precis
tvärtom, tillade han. Fåglar
finns det inte mycket kvar av,
men älgar skjuter man desto
mera av. Dyrt har det också
blivit - nästan lika dyrt som
att arrendera ett helt hem-
man.

På ett annat foto fanns fio-
len med och vi upptäckte dbh
också i ett hörn av rummet,

' Sandei var snart framme och
hämtade den och gav pss
prov på sitt kunnande. När vi

'tackade för musiken, sa han
"ska sanningen frarn så är
det inte mycket med mitt spe-
lande längre. Förr hände dei
nog att jag spelade för mina
vännertt.

-o-
Vi besökte också Axel Jo-

. hansson, som är en vän till
Sander. Vi gick ut till dag-
rummet, dit Sandei körde
hans rullstol. Sander och
Axel träffas vade dag - be-
rättar lite om svunna tider för
varann och hjälper varandra
när det behövs.

När vi satt där och pr'atade
kom det fram, att Sander all-
tid brukade kliva upp till and-
ra våningen för där uppe vid
fönstret har man en sån god
blick över torget och det som
händer där. Efter den lilla
kaffepausen fortsatte vi vår
promenad Dotorpsgatan fram
och tittade också in på Do-
mus, Gottepåsen som Sander
köpt på Marken, yar redan
slut så vi inhandlade en ny
samtidigt som Sander tog titl-
fället i akt att tala med sina
vänner i affären. Han var
mycket b.ekant där eftersom
han så ofta agerat springpoj-
ke åt "de garfrla" på hemmet.

Vi återvände via FT, där vi
gjorde studiebesök på sätte-
riet - Sander häde nämligen
aldrig varit där förut.
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Slutarp -Axvall 2-6
Fortfarande bär det emot lör . lund och Inge Karlsson innebär

Slutarp i träningsmatcherne och on stor förevagning av laget, som
på lördagens uppgörelse mot Ax- tycks sakna både gnabbhet och
vall gav fbrlust med 2*6. Atr den kondition. Men man får hoppas
inte blev högre kan man tacka att brlsterna kan åtgårdas innan
målvakten Stefan Pettersson för, eerieetqrten. Målekyttar för Slut-
eom gjorde en {in insats. Från- arp: Martin Lindroth och Stefan
varon av bl.a. Roger Andersson, Ekman.
Christer Stenkvist, Tony Skog-

Mei
der letade reda på en. Med
raska och spänstiga steg gick

. Danoer sedan nedför trap_
porna och fortsatte vagen
mot stanl

. -o-
För det mesta går Sander

allena och t.o.m. utan käpp,
men när vi gick där till_
.sammans och {örsökte prata
med varann föll det sig natur_
ugt att vi höll varandra i ar_
men. Det vår $nöigt och isist
på sina ståillen även om det
var sandat, men Sander gick
så lätt så det utgiorde inget
hinder för honom. Det var so-
ligt och fåktiskt ganska skönt,
tyckte Sander, som inte hade
varit ute se'n Marken - fast
då hade fuan ju hunnit med
att gå dit hela två gånger.
När vi kom fram till torget vil-
le Ihs ta ett kort, så vi ställde
oss mitt på torget framför
Malta Johanna och tittade oss
omkring medan Jhs plåtade.
Framför Fredrikssons kondi-
tori höll man på med arbete i
gatan så det såg lite bökigt utr

Med gott ;å* t kopparna
och lite bröd därtill saft vi på
"fiket" och pratade så gott
det gick. Sander mådde pri-
ma och hade överhuvudtaget
inget att klaga över. Frisk var
han också frånsett en mage
som var lite trög ibland -
fast det hade man ju bot för
- och så var det ju hörseln
som blivit sämre.

På torget hånder alltid något som kan vara värt att titta på.



-o-
Klockan var halv tolv när

vi tog adjö av Sander vid his-
sen på Ambjörnsgården. Det
var precis lagom att komma
hem, tyckte Sander, ty mid-
dagen serveras klockan
12.15. Vi tackade Sander för
en trevlig förmiddag och öns-
kade ' lycka till när han i
veckan firar sitt ettundrade
och första år.

FOTNOT: "Sander" heter
egentligen Gustaf Alexander
Svensson och är bördig från
Grolanda. Han bodde några
år i Åsarp som barn men flyt-
tade snart tillsammans med
föräldrarna till Karbo, där
han under många år var bo-
satt på Hagalund. Han har
arbetat med Iitet av varje,
bl.a. som skomakard och
torvströarbetare.

?e*r: IRIS
Foro: IHS
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"Godis" är bra att ha ibland om man sen är liten eller stor.
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86 år skiljer Sander från ungdomarna sorn alla går på Kyrkeröi'sskolans 8:e klass. !'r.v.

Det är roligt att titta in i af{?irerna - här i glatt samspråk
med Eivy Krohn, Lars Liifgren, Allan Ncnhigren och Lars
Kvisi.
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