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Nilssono

Olof

Slutarpo

t'r

avtackadesiKinnevedskyrkapånyårsdagen. Hanharunder

år varit biträdande kyrkvärd, men också ledamot av kyrkorådet. Högrnässan leådes av kyrkohercle
Sven-Erik Hagnerud. Även en flickkör medverkade. Efter högmässaniverlämnades ett våckert graverat tennfat med ett motiv föreställande Kinneveds kyrka till Olof Nilsson. Han kommer nu att efter-.
trädas av Bertil Samuelsson, som under avtackningen också presenterades för kyrkobesökarna. Här
ovan ser vi fr'v. Berti] Samuelsson, OIof Nilsson och kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud. (Foto: Dan
20

Nilsson)
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En aushed,sså,ng i Kinnarp
I fredagg kväll var det en
skedsstunci

av-

i Kinnarps Dlissionshus

när evangelisterna Roland och Ren6 Johansson avtackades. De kommer nu att lämna bygden för att
tillträda tjänsterna som ungdomsledare och evangelisteq i Örebromissionens församling i Halmstad.
På söndagen avtackades de båda

Slutc,;rpstös sista

79:an i Sharaborg
Det eiet födda, bsrnet i Skaraborg under ?0.
talöt blev en llteri töe från Slutarp. Hon föddes på
KSS klockan 2O.52 på nyårsaftonen och är dor.
ter tid Majvor och Ove Persson i Slutarp. Flteke.
barnet vägde 3.970.gram och vor52 eentimeter

lång.

s

Åttiotalet förstfödda blev en gosee. son ttll Mar.
garetå och Karl-Erik Zederfeldr från'Ekedalen.
Hon föddes på KSS klockan 01.52 på nyårenar.
ten. Den präktige.goeaerl vägde hela 4.220 gram
och var 54 cenriineter lång. Han har redan fått
sitt namn bestä,mr - Karl.Magnus Oskar ska han
heta.

dels vid en gudstjänst

i Slutarps
missionshus och dels vid en gudstjänst i Åsarps Missionskyrka.
Det är ett par goda sångare och
musikledare som nu lämnar bygden för nya uppgiftei, men säkert
kommer de att ibland återvända
för medverkfi i sina gamla församlingar,

rRöl(lND
TULFEST MED
IOGT -]YTO

På trettondagsafton höll IOGTNTO-föreningen i Kinnarp sin sedvanliga julfest i lokal Frökind.

Sven Andersson hålsade välkommen varefter Yngve och Håkan si:elade upp till'lekar kring
granen, där ett 100-tal deltagare
svängde om med liv och lust under
ledning av Ansy och Arne Gunnarsson. Kinneveds kyrkokör un-"
derhöll med vacker sång.
Kaffe och saft med dopp serverades. Efter ytterliEare en stunds
lekar'och skämttävlingar kom tomten på besök och delade ut gottpåsar till barnen. Som förfriskning
serverades fruktsallad och glass.
Sedan fortsatte dans och lekar till
midnatt.
M.B J.

l{är Roiand och Rent4 avskedssjöng i Kinn4rps missionshu+så medvErkade även

il dottern Sara sami Söfia Wern,: I
.\

m'r'

J.J.
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Halut fotbol,l,slag
klart fö, Slutarp
Slutarps IF som i höstas kunde
summera en jättefin höstsäsong

och då framstod som

seriens

fråmsta lag, har siktat in sig på
fortsatta framgångar på 80talet.
Nu räknar man inom ledningn
med att hänga med från början
och inte spurta först när hösteri
kommer. Ett halvt fotbollslag har
sökt sig till klubben, som kommer att tränas av Ingemar Ung
även under 1980. Inte mindre än
sex nya spålare år.klara f<ir klub-

det kornmer' naturligtvis
att rporra även dö tidigare spe-,

berr-oclr.

larna,

Från Falköpings BK komrirer
Ingemar Andersson. 25-årige In-

gemar har varit skittepelare i
FBK:s reservlag och blir en attraktion för Slutarps,IF. Från IFK
Falköpings reservled kommer

Janne Johansson, och Håkan
Persson, båda 2l-åringar, som
bör kunna spela till sig ordinarie
platser i SlF-gånget. StenstorP
får slåppa ifrån sig Per Johansson och från Kättilstorp kommer

målvakten Jonny Hermansson.

,

Det sjåtte förvårvet heter Rttnr:
Johansson. $oderklul:b är Valiorps IF, miin Rune her hållit
upp från bollsPel ett Par är'

Slutorpe lF har förlorat
Dan-OIa Sdnd.6n' eom går

tlll

grannklnbben Kinnarps IF
och det år ett rninus för $lut-

orp sä'mridigt sorn Kinnarp.
hår får en energiek epelgre
eo,,q,

,'kqp.

;,plt aktuell

för

'j

A-laget på direkten,
'-;

..

.s5.

r-

Y:t

!ad:*d

Under senhösten och för-:
vintern såg det ut sgm om Slut-i
arp skulle föriora Tony Skoglund.
till IFK Falköping, men för en tid
sedan beslö! Tony att fortsätta i j
SlF-dressen efter att,en tid ha
tränat tillsammans med
IFK:arna. Nu hoppas dc ansvariga för Slutarpsfotbolien att nyför'värven vål skall kornplettera det
övriga materialet öch att spelare
som Rogcr Ä.rrdersson och Christer Stenqvist - lagets "gamlingar" * går en ny vår tiilmötes.

Sfnå gfOdOfna
är lustiga att se, och omkring.hundratalet barn lekte rned inlevelse denna leken och andra lekar i Lokal
Frökind i lördags eftermiddag. Det var Kinnarps IF:s damklubb
som hade inbjudit bygdens barn till jull'est med lekar, godis och tom-

ln statronsvagn mäste inte vara ful och plåtig 400 kg. och har tre dönar att lasta genom
lof att vara pfaktrsk Den skall heller rnte vara ArOa oehålle iJtren 5rna . tonordentl,gd vag.
svår att kora nar den ar lastad. Nya Renault
egenskaper
l8 TS Statronsvagn ar varken lui eller svår ati
Framhjulsdrift och speciell bakårel.

u,ata.

llen ar lJka val!trusiad. tyst och korfjrtabel
..Dn Dersonbrlen Renault l8 iiled 5-vax ad
lAda Läg ben3 nforlrrrknlng - lafdsvagstor
r;ng 0 65 I mii {,1oto I iattrreta ta il3 hk
-ciJtrtn5ldElnen ar en iackef ptrsolt-)i Som
h3r JorCeie. ali iiunf2 la:ta5 reJalt ilar det
beh0!s
BaBaBeulrymmet ar pä 475 Viker drr fram
bsksatet iåf du en I ten lastl I som rymmer
heta I 560 l, cch kan lasia anda upp trll

Rena!lt 18 ar naturlrgtvrs frsmhiulsdrven
som al a

!ii.;

Rerårlt

nrE..J!n,netr'1knBdJ-

I

e ..

har4cksa en speciel lrakdxe sonr a!:JirJti.jkt
''' ",e 7: J. rr'o,(l. | lC ' | -b d tad(
bilar g;1n3 iä. Dei k0r:tr.rkt onelr ar Rcfau i
en:am cn
Srcmssyslr,.ret ir ö(:ksa konstruerat lor ait
ge basta moJliBa sakerhet. Seryoassrsterade
skivbromsar franl och sjalvlusterande trum'

Nya Renault

#

Ved .rllt vac Cei bet)rde:

bromsaf bak. Dessutom en ventil som tördelar
bromstryck€t efter lasten. och sdm skall foL
hrndra att bakhjulen laser srg Bromsroren ar
av kLrppar Koppaf rcstar lu rnte.
Rostskyddei.
Utsaita delar pa karossef hår lart en srrecrd l
.!r:lskydil,\behardlrng :irre noilarrfgen ofh
.

,.'a

..t- td._ J,
l, rr:. -rp.r '.i t |

.

en l,,rlf1rg :i.,'dLjsJrassa i)essi,icn, hir erira
nnefSl.;.mJr r 913:-t - orier lts ir.lrr Dfl
5-ailBa rcslsh!:idsEsririrr kr.iver ii:4or 5l'a
LI J,,1å . då ,[ 1. , i' n oe lc^
Eta.9ttdetla'ara.

A 3A

b,a.dad \o!n nq siao '

0 65 eat Xonsumentue'ke's .lktr.Je.
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ATS Stationsvagn

AB Bi[,",.g,, ;y;,otor

ffi

Henauit är Hurepa$ rnest köpta bilmärke

l?de:o

i-
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Fath'öplngs AIK är på vä3 art
eka{fa rlg €tt nYtt flnr nYförwörs

lY-lag. Det handlar
om Kent Bengtzoni ltlnnarPr
IF, som varlt ev div. IVrgorlenr
klarr båata epelaro under de re'

dll rlrt

divo

nastc år€n.

'-Kont har reaonerat rår au

hon inte vlll epela I dlv. V, utan

vlll rtahna kvsr I div.-lV.fotbol.

len; Vi har dörför konbktat

honom och han har trånat med
ors €n tid' aäger Leif Svantce'
aon i FAIK:g fotbollecektion.

I måndagenr FT rkrev vl om
"epelarkrbehtt i: I^FK Falkö.
pingr forboll. Lam.Äke Galang,

ordförande i fotbollarelitloneno
antyddc att nya rpelare. var på
gång. men Ing'a namn nÄmn.
dea.

ldag kan vl i alla fall

pre.een"

lera en epelarer rom nu är hög.

aktuell för epel l lFK.

Det

handlaq om Thomas Wecter.

berg, Kinnarpr IF:r 23.årtge
center, eomii går lrr'äll trÄnade
möd IFK:g reniorår.

-Vl rähnar med att Kent
rkall gå ln l lager direkt' fort"
rÄtrer Lelf.

Kontakterna med Kinnarp ör
ganrka långt framskridna, även
om en dol dlrkuesloner fortfa.
rande återetår.

-Der gällor bl,a. alt lösa
återgångaprlnclpen, iom han
vttl gå rillbaka tlll Kinnarp en
gång, gågter Leif Svanleeron.

FAIK har tidigare -föreåkrat
aig om tre A"lageakruella nyfön

vän, nämligen Laese Quick

Får.

Johanaron frAn Grglandr oeh
Lelf Boro från Folkabo.
Men FAIi(.tappar,oekoå rpe'
Iarer

-Claea.Görsn Harrvcron vili
till Trolmen och Ru'
ne Jonccon rill FlobY' beråttar
Leif Sventersqn. Berräffande
de rvå {inirs klara paPPer På
årergångar. Vidare går Chric'
ter Rantala ti[baks till IFK. Vi
lånsde Christer under en del av

Kent Bengtzon'

gå rlllbaka

'-Han

!(8\)
förra aäaongen' men på grund
av shador kunde han lnte cpela

mer ån ett par mateher. Nu är
det meningen att han skaU hÅIla upp.ett

tränade.alhrå fön förs.
ta gången rned ora pA måndagc.

fiek Jag tetefonsamtpl från IFK

är intresgerad !v stt rpela med
o!i; och dårefler har vl taglt

ge nAgra

{r.

och fiok då redo På der håre rå"

kvållen. beråtrar Lars.Åkc Ge. - ger KIF:I ordförande Giirta
land, Vl har fån reda på atr han- t ind""r.tn' rom dock Inte vlll

kontat<t med Thomas.

-Vl har Även haft en Inlet

dsnde kontakt med Klnnqrpe
IF, fortrötter Getang.

lnom Kinnarpr IF kommer

det här eom någor av en katldusch.

-Sent på

eöndagekvällen

Thoqab gceteEberg, Klnnnrpt IFu 2S.årtge rnfrllårp€lrr€!
låmnsr lhtc nroderklubben for IFK FslköBlng. Hån trönrde fli'
rtrgå€ndc tech. mcd lFKranna tnen be.löt rl5 | hel6en för.rtt
qtanna hvar I Klnnerp. Han hrr för örnl5t und€n hörtcn gehr{nr
t.rn tränat med KlF.
- Thomes kommer ått stennå hor oru. Hen.hnr ttdfiere un'
der vlnlern rågt ått han komåer etl lat!å på fortralt rpel I klub"'
ben oeh dådör rcr det en llten övcrrErltnlng nör vl ftck medde'
hndc om ålt han van på.r'åg tlll IFK.
Det rliger Klnnarpi tfri-o;df. Göete Anderuaon rld etl rrmtll
med FT.eponren I

från IFK Falhöplng, Ingemar

Z?Å* &J.

,

,

.

kommenlgrer.

,

-Jeg kan Inte dlrkutom det
hör efter bara etl fultlgt l€le'
fon:arntalo rnenar Giigta. Tho'

mas har heller Inie informerat

osr om det hår på något cåttt
och.med lanke på det kan Jag
lnte råga något om varken mln
eller föreningene mening.

Det hiir ken 'alltd bli

en

kiinellg frÅga. Hur som hslcl
borde Thoma! vara en fin för.
rtörknlng liir lFK. En.duktig

center år väl det gom rrår högrtn

på- klubbenr önakelicta juet

nU.i.

l9Str-

t1l- .b6

Skidspå,ren i SluturP

Bröderna Johansson
avgick ur KIF-stYret
KinnarPs IF har haft årsmöte t
klrrbblokalen På Kinnemo '{r'

verksamhetsberättelsen framgick
att föreningen har ett 60-tal iuniorer igång. fördelat På tre Pojklag
och ett flicklag. två seniorlag och

ett bordtennislag.

KIF har

under

året firat sitt 60-års jubileum'
Tyvärr har rePresentationslaget
under året akt ur div.IV. men med

hjälp av den nYe tränardn Gijran

Johansson och en frisk satsning
från spelarna, därav flera lovande
16-18 åringar. skall vistelsen i femman inte behör'a bli långvarig'
Bland valen märktes att bröderna Johansson, Martel och CarlGustav avsagt sig omval efter
många år

i

stYrelsen men de åter-

finns På andra Platser i verk-

.

som lämnas före 13 februari'

te: Thomas Carlsson. Lei-f Ekbom'

'scbOtärprepartiring

'Prov för "Snöstjärnan" kan avläggas På'.skldsPåretr ffiiÄt
p"ä at ztskrn för barn och5 km

Ingemar Jansson. MatchsPeaker:
Karl-Evert Claesson. rGösta Andersson). UPPbördsInän: Bengt

""ii"it
mvcket bra skick'

Äntligen har vi fått så. mYcket
tti SlutarP, att skidsPåren
"nO
bliVit åkbara. Efter lördagens

Ivarsson. Fotbollsprogramkommrt-

trö otito Platser' Start kan

I

samheten.

Vaktmästare inomhus:

Eva
Karlstedt. Materielförvaltare: Ag-

Persson. Statistikförare: Gite
Andersson (respektive lagled, trä-

ne

nare). Bordtennissektion, ordf':

Ola Jarlsson, Kjell Karlstedt, Jon-

nv Karlstedt. Tvätterska:

Eva

darlstedt. Loppmarknadskommit-

t6: Anders Johansson. Stig Johansson, Roland Moberg, G<ista Eek,
Bengt Persson, Tord Torstensson,

Andårs Ek' Kontaktman

'Press:

Bengt Georgsson' Matchbollar: Bo

t "l8o' dti-F')
Stort skidintresse
i Slutarp
Under den gångna veckan har
det åkts skidor som aldrig förr i
Slutarp. Det nya motionsspåret har
använts flitigt. Varje dag har ob-

serverats skidåkare i alla åldrar
och av olika kön. Under februari
månads sju första dagar har 186
startkort lagts i TRIMJådan. Dessa
kort deltar i utlottning av "Kommunskidans" priser den

13

febr"

|
|

Kinneveds avdelning av Cen-

terns kvinnoförbund har hållit'årsmöte på KinnarPs Pensionat' I mötets inledning ägnades minnet av
tre avlidna medlemmar sddan föreea""a" årsmöte en tyst minutr De
il;;; nmy Johansion, Aina Atrdersson och Helga Johansson'

Margot

Pettersion som undanbett sig- omval, våldes enhålligt Ingrid Olsson
Älåp. Bireitta Laierstrand valdes
tili kässOr äfter Eva Karlstedt som
å*.åt rig. Till vice ordföralde valsek;;;Ärdld Pettersson (nyval)
rut""".u Karin Hjortsäter (omval)

vice sekreterare Birgit Gtiransson

(nvval) bitr. kassör Barbro Anderssåh fnvuall. Som styrelsesuppleanter valdes EllY Andersson (omval)
samt Anita Andersson (nYval)
--iill
tt.tdi"tikreterare omvaldes
Stina Kiellander och som verksamutsågs Margot Pettershetsledare
-Ruui.orer
Da$nY Silvänder
so.t-

och Inqa Larsson' Pressreferent
Karin Fjortsäter' Valberedningen
rorn U"tt t av DagnY Silvander'

Adamsson och Astrid Thörn
omvaldes.
Ingrid Olsson och Margot Pettersån valdes att ingå i valkommitt6n inför folkomröstningen om
kärnkraft. Till ledamot i Centerns

inlrid

iordbruksråd utsågs Barbro Anäersso.t med Inga Larsson som
suppleant.
"-öTtJ.

io"n."dlingana framförde
nve ordf' Ingrid Olsson ett varmt

tack till Eva Ralstedt som varit kassör i I år och till Margot Pettersson
åfter ? år som ordf. Båda erhöll
öKF:s förtjåastmärke samt blommor.

Därefter följde kaffesamkvåm

öUr. F"b.

f"b"rr""i bland Frökindsiri'i'ånar-

Ödegå1åsvegen. SPåret mäter

"*
i". iotio"".* titl fots På vägar'att vid varje.. till,'.å,';;il;;;.

lagga
f?ille fylla i ett startkort och
i TRIMIådan'
detta
-.
Ä"titt." med denna undersökär att utröna hur stort mo-

ta4s förlängning. Efter motions-'
tilen. antinlen På skidor eler till
iott. t* eti startkort ifYllas och
lässas i lådan' Priser i form av
präentkort, varor och skidmös-

ning

iion"slntresset

ääää-;rr
elljusspår?

Delägarna i

med Centern och

Samuelsson. FaIkö-

pinE. medverkade med

intbryr-ta'

iiott" o- "Lokala organ" oc|1',folkomröstningen om kärnkraft' '

MönarPs mossars

föl*"J-o1"tio""tf Stvrelse! fick Anordf'
äfrJ.'i*t"."sättning:
';tii- cä;;;;; (omväl), v' ordr'
(nyval) sekr'
ääUt. Lennartsson
iitl- co".tt..op (nyval),- v'. sek-r'

+ilå,l"iTäilä

dikningsföretag
av åren lg}}--z4kallas härmed

kassör
bitr. kassör

i#;il

ERGE

-5i

Kinneveds CUF

fir Ande,rsson
1..t."*..n (omv
Alf

är i samhället' Ar
att det framj

ledes motiverar ett Permanent

sor utlottas bland de startkort

(nyval)'
Äntt"f e"a.t.son
(omval),

-

nU" som åker skldsPåret el-.

hade i torsdags årsmöte På Kinn'

CKF-årsmöte

Till nv ordförande efter

"aktivitetsundersökning",

kommer att genomföras uridef

I
I

t?ge-öt-;r8

qemensarnt

-i;

ske

'Blå TRIM'tåda med startlort
firins uPPsatt vid Bäckedalsga-,

Ungdomssektion:
Karl-Gustav Johansson, Anders
Johansson, Roland Moberg, Anciers Ek, Gustav Eckerlid, Tord

Carlsson.

Eatan.

cirHa 3 km'

Silverstrand.

Valen förrättades enligt följ ande:
Styrelsen; ordf. Gösta Andersson, vice ordf. Bo Ivarsson' kassör
Lars Holm, sekr' Berne Svensson,
vice sekr. Bengt Georgsson' ledamöter Karl-Evert Claesson, Uno

;ä

nrrrg, SPort o. Fritid samt från

kant. BJag Lars Westerberg, Olof

kö--'

på Bäckedars"'

Bä&edalsgatans förlång-

ftÄ"

iare: Georg Johansson. Fotbollsektion: A-lag Uno Carlsson. va-

Rolf AnJ",*ot'
Idrottsplatskom.: ordf. Martel Johansson. Hans Andersson. Gerhard Frisk. Lars Holm.

lian
ioi tu*"å.'snöstjärnan
"ff.'iiil;;;s

Älla Frökindsbor uppmanås att
att
UU'ttra på "kondisen" genom
at" rr.ia*. SPårbt kan nås från

Karl-Evert Claesson. Biljettförsäl-

Torsrensson.

och tisdagssPåren i

t".rat år

Persson. Fleming Torstensson'
Lotterikommittö: Lars Holm, Gert
Öst, Kurt Johansson. Bo Ivarsson'

5

mars och 2 aPril'

till ordinarie sammatrträde lördagen den 23 febr 1980 kl 10'00

;ii;å

Prog'
Å;;tk" Äkerblom (nyval),
(omval), och
;:;:?;;
Svensson (omval)'..och
S'ensson
il;;:i;i;
'-ä"ti"gg.a
'.ii---lx,,r-^-t-no"o
vatdes Sören
gre va$-e.P
iilf
Övriga: Mikaela Jof** i"viJl.
'ionas
åjortsater och
ilå:3.;:"
(omval)'

i Föreningsbankens konferens-

rum St Torget, FalköPing'
Stadgeenliga ärenden'

Magnus Johansson

I avdelningen har man under
l9?9 heft ?4 sammankomster' De
har bl.a. bestått av: regelbundna
månadsmöten, inbjudningsträffar'
pysselkvällar, filmkvällar och grill-

++++++++++++++++++
,
I
i

i;

Kinnarp ii

Salo-ng Sophie

ff

onsdagen I
I
I
rlen 20 februari I
I öppnar åtbr eatongen !t
* Jac kommer i forisätt| ;i;g"" att ha öpPet ons- |
dagar och fredagar' i
I
Välkomnal t
i

kvällar.

Luciafest ordnades gemensamt
med partiet och CKF.

Medlemmarna har åven haf.t liJltill skolans gymnastil(sal' dar
iiätiut.". har tränat vollevboll'
eåne

Kvållen avslutades med kaffesamkväm gemensamt med Partiet
och CKF.
BARBRO

Marita Georgsson I
!
i
Tel 0515/336 6o
1******++{'++++++{j
+.
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Pappersinsamling
på måndag

Slutarp i uinterskrud,
i'itl:l;l!.*l

På måndag får alla Slutarps- och
Kinnarpsbor plocka fram allt pappersavfall man har samlat i göm-

Kost och motion
timne

morna för då kommer Slutarps IF
på sin vanliga månadsronda. I Falköping var januari en ny rekordmånad. Få se om det kan bli rekord i Slutarp-Kinnarp i februari.
Paketera väl och ställ papperet
väl synligt från vägen.

:li:::l:l:ltå

hurs i Kinnerp
för
" rblz-tts
.

Lägre salrhalt

De senaste proven på SlutarpKinnarps l<ommunala vatten har
visat en lägre kloridhalt medan

iiii:r.
:,.i,ii,:

däremot sulfathalten fortfarande är
höe.

. ,f
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Slutarpshus
rQ

f,vangs-

förvaltas?

Lånets hyresgästförening lämnar
dagarna in ansökan för att få ett
flerfamiljshus i Slutarp tvångsförvaltåt. Detta, samt ett hus i Vara,
blir i så fall de första i länet där
den stalliga bostadsnämnden gri-

i

:|:::::.::::
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111a:;i

per in med tvångsförvaltning

Lena Hoheisel ses tillsammans med Elof Rehh. som är något
skymd
av den blomma som Lena förärades med under avslutningskvållen
soryr tack för det intresserade arbete hon lagt ner på
kursen till clelta_
garnas båtnad och glädle.

av

hyreshus.

Huset

i Slutarp har sex

hyreslä-

genheter.

:rt::i!:_::.::.r!:j:!::

:
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Så här vacker ter sig naturen
utefter skidspåret i Slutarp i år.
Bilden är tagen före det sista snöfallet så landskapet har r'äl blivit

i

sina konturer sedan dess. Skidspåret på ca 2,5 km,
som förresten löper rned dubbla
spår, är jättefint och faktiskt flitigt
utnyttjåt. Man skulle nästan kunna
säga att folk går man ur huse för
att motionera nuförtiden. Så är det
säkert också på de flesta andra
ställen - det är ju "inne" att vara
ute idag. och visst är det skönt meJ

ännu mjukare

I
frisk luft och motion och roligt är också, men också mycket.,rut" tO,l
det också att träffa grannar och för mödan för de kommitterade

I
- dem ser man inte så ofta samhället som offrar sina fritimmaf
vintertid. Ja, det är verkligen en till det - öch lönen - ja det är att
gudabenådad vinter vi har i år.
få se glada och nöjda människor
Slutarp har också en underbar omkring sig.
isbana som i år med den långa och
För att återkomma till skidspårct
kalla perioden verkligen kommit så gläder jag mig personligen åt att
till sin rätt. De senaste åren har få vårpromenera, sommarvandri,r
vädrr:t skiftat så ofta mellan plus och kanske jogga fram l'örsiktigt i
och rninus att det varit både jobbigt höst i den motionsslinga som skidsoch besvärligt att hålla isen i ord- påret skall utgöra i framtiden.
ning. Arbete har den väl gett i år
iJA
vänner

Lagen om tvångsförvaltning kom
1970 men har tidigare inte tilllämpats i länet. Går bostadsnåmnden på hyresgästföreningens lirrje
blir del första gången lagen tillläml:as i länet.

-

l-tgcr_ r,u_

rg

En kurs i kost och motion, om
fasta etc. har i vinter hållits i NBVlokalen i Kinnarp med

deltagare
t.o.m.
från Falköping har en deltagare
kommit. Ledare för cirkeln var leg.
siukgymnasten Lena Hoheisel från
12

från Slutarp-Kinnarp, ja,

Sl'-rtarp.

Varje kurskväll har man börjat
med lite motionsgymnastik, varefter man övergått till att diskutera

hur man bäst vårdar sin kropp och
sin hälsa, vad man bör äta, varför
man skall röra på sig, hur man
skall sitta eller lyfta ,rån m.m.
Ryggbesvär var temat för en kväll.
fastan en annan kväll. Vidare har
man haft vattengymnastik samt åkt

skidor och promenerat. Viktkontroll hörde också till prograrnmer

och de allra flesta deltagarna hade
under kurstiden gått ner i vikt.

FQTO_!F,aX pp.nl,,oprt

Skotkort från Slutarp
"Jag skickar ett skolkort
från Slutarps se<tarr flera år

nedlagda emäskola, Foto är taget höstterminen 1934."

Så skriter till FT - avd. "Foto från fordom" - Birgith An.
dersson. Falköpingsvägen 1 i

Slutarp" oeh fortsätter:

"Det år klasserna I och 2
som tillsammane med småskolärarinnan Ingegerd Andersson
stÄllt upp för fotografen.

Många var de elever som frö-

ken Anclersson undervisade i
Slutarp under sin långa lärar-

tid där och

eom tacksamt minnes henne Eom en sträng men
omtyckt lärare.

Några av eleverna på lbtot
bor kvsr i Slutar.po men de flesta är boer:ila på annan ort.
Namnen på eleverna år från

I

vänster:

I

l

Margot Erikseon, Ingebbrg
Nyberg, Kerutin Gu$tavsson.
I

Edor Andersnon, Flane Karl6n.

Bengt Samuelsson, Åke

San-

d6n" friiken, Anllt.rsnon.

Andi"a raden: Astrid Anders-

Tredje radenl Marianne JoHermaneeon, Henry Dngdahl, haneeon, lnga Franeeon, Birgith Gustafsson,"
Märta ,Andersson.
aon. Karin Henrikeson. Irene

1
1

I

,.
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bar krö,o

Kornmunen måste köp"
fritidsgården
Kommunen måste snarast
köpa den fastighet i Slutarp

där fritidsgården är in-

r).md. Det kräver troende i

Slutarp och Kinnarps samhällen med omgivningar i
en skrivelse

till

komrnunen.

Skrivelsen är undertecknad

av nära 200 personer.

ägare. Dessa arbeten kan

För att ungdornarna till-

näppeligen göras så länge

samrnans med föräldrarna
skall få rnöjlighet att göra

försåljning. Dessutorn kom-

lokalerna mer ändarnålsenliga samt måla och snygga
upp efter egen smak fordras att kommunen står som

fåstigheten är utbjuden rill

lner ytterligare utrymmen
sorn nu inte är disponibla,
att kunna användas, sägs i
skrivelsen,

Där sågs också att ungdomarna behöver ett ställe
där de kan samlas och få en
meningsfull sysselsåttning
och därför vädjar KinnarpSlutarpsborna att kornrnu-

rren med elet snaraste köper

fastigheten i Slutarp.

*- oii--

2-l

t'ör Sll.rtarp

Slutarrp besegracie Värsås i lör4ag,:us t.ränings:natch i Kinirarp

Slutresriltat Z- L tfter 1-0 i

paus.

Måler' för Sh-rtarp glotdes av
Martin Linrlroth och Tony SkogIunrJ. Laget gjorde err bra Premiåii, irite miirst rned tanke på att
rnan inre var helt ordinarie

ltl8r" - s.lj-

,a",-

FALKÖPINGS TIDNING

'l
Lördagen den mars 1980

FRöKIND

FRöl{lND

Allan Ahlqvist
omvald s-ordf
Frökinds socialdemokratiska för-

ening höll i tisdags sitt årsmöte i
Lokal Frökind med god anslutning
från medlemmarnas sida.
Stvrelsens årsredogörelsi visade
att fåreningen hafl en livlig studie'
verksamhet möd bl.a. energifrågorna på programmet. I dessa har

man haft flera sammankomster
med Å"arps socialdemokratiska
förening.

Ailan*Ahlqvist omvaldes till för-

eningens ordföarnde för tiden 1980
- 81, och till styrelseledamöter för
samma tid omvaldes Lenhart Karl6n och Gustav Gustavsson'
Till studieorganisatör oinvaldes
Birgit Ek och likaså blev det omval
av Gustav Gustavsson som kassör
och sekr.
Nyvald suppl i stYrelsen blev Berit Joelsson.
Revisorerna Gerhard Frisk och
Bengt Juliusson omvaldes för tiden
1980 - 81 och i ett fYllnadsval gällande 1980 nyvaldes Hans Prage'

Under punkten "kommunal in-

formation" lämnades raPPorter

från olika sammaniräden och kommunala beslut.

Årsmötet diskuterade också aktuella frågor som gäller Frökindsdelen av kommunen.

Vattenfrågan för tiitorlen Kinn-

arp - Slutarp,

prov för
i Kinnarp var i tisdags i skidspåret islutarp för att avlägga
Barn från Fyrklövern
Det var
spåret'
ganska
isiga
i-det
fuilt
på
för
stavadle
Snöstjärnan. Det var r.* pLg" grabbar runt 6 år som
tärm6e' liksom grillelden nere i björkansträngningen
och
framme
var
,åfu"
minus,
10
ganska kallt ca
-Zi
.åt uä"tt choklad' De barn som var mi.dre och
dungen, där man efter förrättat värv intog ko"u -.,1-b"åd
med förnödenheterna till platsen och eldade
prlt
a..
att
inte åkte spåret runt hrd" ;täliul hjalpts ät med
"tt
om att barnen på Fyrklövern ofta var
talade
på tills de andra kom liam. Birgitta Andersson n]l "v låatt't
i med träning i backarna som otnligga
att
för
Brunnhem
och
Stenstorp
ilir
t"."
ii""ä"r,."""i.åå. nr.". ar.tå
var: Sven Hag.
erhöll,Snöstjärnan
som
m9d'
utflykten
från
!e
växling. På bitden a" aria ua..'.n och ledarna
Gabrielson'
romas
och
stenkvist
Niklas
nerud, Mikael Jonsson, J"";;;ii"d;r, fonl". Johansson,

biblioteket

som postad,rass
Skall "Kinnarp" återinföraa åom postadress för nuvarande
Fatköiring 3, Kinnarp och Slutarp? Ja, säter Hilding Våring
'och'lvar Guetaieson, två Kinnarpebor' srlm ekrivit rill postdirek' tionen för våstra distrikret orn saken' Nej, säger postverket' Problemen är för många, del är dyrbart atl åndrr och desrutom,
. skulle Slutarpsborna inte acceptera ortsnsmnet Kinnarp eomi
. delas poetadreee. Nej, eäger ockeå kornnunstyrels€ns arbets''
,utskotttom fått fnågan i remiss från poetverket.
(m) för ett
" ; I arbetsutskottet ultalade aig dock Holger Larseon
., åtcrinförande av.Kinnarp Eom pogtadreaå men det blev inte nå'

föreningen uppmanades att' bevaka dessa frågor i kommunens
olika organ.

,?gö -a..]-crä

,

gon votering i frågan.

-f).4 --e)

Kinneved och Börstig-Brismene
brödrakårer med damer hade på
tisdagen ordnat samkväm på pensionatet Kinnarp. Ordf. i Kinne-

vedskåren hälsade välkommen,

och höll parentation över den nyli-

gen bortgångne

kårmedlemmen
Valdemar Johansson som varit kåren trogen allt sedan den bildades.
Programmet inleddes med ett

uppskattat musik- och

sång-

progtam där .ungdomarna Monica

Gabrielsson spelade piano och He-

lena Adamsson sjöng solo, båda

från Falköping. Av de stycken som
framfördes var, av applåderna att

Klnneveds centerorganlsatloner

mest.

Efter kaffe, smörgåsar och tårta
höll kh. Martl6n publiken fängslad
en stund. då han berättade om orieinella människor han mött under
iin långa tid som präst, inte minst
från de sju åren då han tjänstgjorde som fängelsePräst.
Kh. Hagnerud avslutade med aftonandakt. Han utgick från den
gångna söndagens_ texter' och talade om passionstidens allvar, brö-

draringen bildades och till

sist

sjöngs unisont Bred Dina vida

vingar' ,gao63- c\l
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Slutarp och Ransberg, bågge i

Temamöte om energifrågor !isdag den 4 mars kl. 19 på Kinnarps pensionat. Ulf Eriksson
medverkar och visar film. diskussion, kaffe, tipståvlan, lotterier.
Alla välkomna

döma. Mormors drömbok och FlYg
min fiäril flyg de som uPPskattades

l?8o'c;-<'s
Slutarp - Ransberg
division VI den här

Ki n neved

samt

fritidsgården i Slutarp var några av
de frågor som stod i förgrunden.
De -örtroendevalda tillhörande

Kårmöte i Kinnarp

,f{uj rtll Kinnarp

tillbYggqPden av

i Lokal Frökind

säsongen,

ten på andra halvlek ökade gästerna till 2-0.

spelade upp en fin match på
Kinnarps vålpreparerade grusplan i lördags. Till sist drog Rans-

Ekman in, efter ett fint förarbete

en
bättre andra halvlek. Det stod
0-1 i paus och så småningom
stannade siffrorna vid l-2, sett
med SIF-ögon.

bergs Stefan Björklund till'en jåtteräddning, efter en fin nick.

berg längstra strået, efter

Slutarp hängde med fint i förs-

ta halvlek, då man hade

Rans-

berg på gaffeln. En oturlig bakåtpassning av Ulf Krl6n gav dock
Ransberg ledningsmål och i mit-

Slutarps tröstmål slog Stefan

av Håkan Andersson. Samme
Ekman tvingade sedan RansSlutarp hade sina toppar i To-

ny Skoglund, Conny

Johansson

Kjell karlstedt, medan Ransbergs båsta var Giran Geijervall
och

och målvakten Stefan Björklund,
bägge i Tibro AIK i fiol.

Arsrnöte hos

Kinneueds skytteförening
har hållit årsmöte i pensionatet
i Kinnarp.

Styrelsen fick följandö utseende: ordförande Karl-Gustaf Ahl,
kassör Hans Centerstig, sekreterare Claes Akesson, vice ordf.
Gunde Johansson, vice sekrete-

rare Dan Simonsson. Styrelse-

suppleanter: Benny Brodd och
Bo Johansson. Revisorer: Harry
Johansson och Elon Larsson.

Det beslöts på mötet att hålla
oförändrade priser på ammunitionen 50 öre för skarp och 40 öre
för reducerad. Styrelsen fick i
uppdrag av mötet att anska{Ta en
snabbtelefonanläggning till skjutbanan, då det är problem med dä
radioapparater föreningen nu
har. På skjutbanan ska en del
förbättringar på kulfånget utföras. Ur styrelsens årsrapport
kan följande läsas: Att medlemsantalet under 1979 var 96 st och
att antalet sammankomster med
ungdomar under 25 år var 159 st.
Tävlingarna mellan skytteföreningen, jaktvårdslöreningen

och sportskytteklubben har ge,
nornt'örts i likhet med tidigare år,

med en f?iltskjutning en jaklstig
och en tåvling på älgbanan. Skyt,,

i banskyt-

te för juniorer och Hans Giireinsson blev kretsmästare i luftgevär
för juniorer.
Vid tiivlingarna mellan Kinne-

i juniortävlingen och Vartofta i

har lagt'

ner ett mycket stort arbete på att
få skjutbanan godkänd för skjutning. 901 frivilliga arbetstimmar
har 29 medlemmar utfört under
året för att bygga fiirdigt de båda
skjufhallarna och att göra iord-

Segern får betraktas som rätt_

lbtt större i paui. Roland Jansson
gav hemmalaget ledningen med
1-0, Thomas Westerberg ökade
titl 2-0, innan Skara både reduperade och kvitterade, Bengt
"Blecka" Georgsson faststiillde
till sist slutresultatet på en straff.
Ingen spelare höjde sig över
Kinnarpsmårrgden den här

gången.

_!?so*r.g-.:J

son,

l'lao--qi-o,t

Till revisorer valdes Harry Jo-

egnskydd
vid
skolan
? Y.7.

haisson och Arne Karlsson.
Valberedning: Håkan Silvander,
Birgit Gustavsson och John Lundvall.
Lennart Sandberg rapporterade

ning markörgraven. Söndagen
den 5 augusti sköts de första

r l\tnnarp

från verksamheten på fritids-

. Kommunstyrelsens fastighetsutskott besltrtade vid sitt sarn-

gården, vilken under början av
varit ganka dålig. Under hösten hade ledarna sammankallat
föräldrar och ungdomar till ett möte. och diskuterat fritidsgårdens

skotten från trehundrametershallen av Valdemar Johansson. Ber.
til Engdahl och Georg Johansson.

å'ret

cÅ

manträde på måndagen att sätta
upp ett regnskydd vid ingångsvä_
gen t'll skolan i Kinnarp fran
vändplatsen r.äknat. Det år ett
önskemål från Hem_ och Skolafcireningen som..nu blir tillgodo-

problem och det gav till rbsultat att
ett 25-tal föräldrar stiillde upp som

vaktavbytare.vid gården. Det bildades även ett gårdsråd bestående
av förildrar, ungdomar och ledare,

för att få till stånd bättre program
dylikt.
Efter en liten sup6 tog kvällens
gäst Jan Linde som representerade ciistriktet till orda. Han talade
om distriktets kommande verksamhet under året. Vid kärnkraftsomröstningen kornmer att bedrivas en riksomfattande bössinoch

samling vars behållning skall gå till
"Ungdom i riskzonen" Dessutom

har ett alkbholpolitiskt

program

antagits av de politiska organisatio-

nerna och

riksidrottsförbundet.
Upplysningsverksamhet bödrives i
alla kommunens skolor och hos olika organisationer m.m.

1?_ft'

tränings-

vis och Kinnarp kunde faktiskt

Styrelsen för det nu påbörjade
verksamhetsåret fick föl.iande sammansättning: ordf. Sven Andersson, v. ordf. Elof Rehn, sekr. MajBritt Johansson, kassör Ansy Gunnarsson samt Margareta Silvairder,
Birgit Andersson och Kurt-Ove
Brodd. Till studieledare efter Lennart Sandberg valdes Ingrid Ahlqvist och till studieråd utågs Ingrid
Ahlqvist, Lennart: Sandberg, Ingrid Andersson och Göran Anders-

seniortävlingen. Individuella segrare blev Hans Centerstig Kinneved i seniorklassen och Benny
Andersson i juniorklassen.
Vidare kan noteras att för-

eningens medlemmar

Kinnarp vann sin

ett för föreningen aktivt år.

veds, Karlebys och Vartoftas
skytteförening segrade Kinneved

IFK Skara

matchpremiär mot div V-kolle_
gan IFK Skara med 3-2 efter
2- I i paus.

IOGT:NTO i Kinnarp har haft
årsmöte. Föreningen har nu -.72
medlemmar och av verksamhetsberättelsen framgår att 1979 varit

två kretsmästare, Anders Her-

-
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IOGT-NTO

rade på jaktstigen.
Föreningen har under året fått

mansson kretsmästare

Kinnarp

Kinnarps

teföreningen segrade i fältskju!
ningen och i tävlingen på älgbanan och sportskytteklubben seg-

s_e.tt.

.

Tidigare här skolsiyrelsen

tillstyrkt. Materialet till regnskyd_

det kostar 2.000 kr o"f,

9.r.. upp

Uyg_

ar eiever viti"kåU
g;.mna_

sreskolans yrkeslinler.

Kinnarps I*'s damklubi
har hållit årsmöte på Nya peni Kinnarp. Föreningen har

sionatet

60 rnedlemmar och, av verksamhetsberäitelsen framgår följande.
Damklubben har skänkt

kr till

15.000

ungdomsverksamheten i

Kinnarps IF.

I samband med julen hölls

en

barnfest i Lokal l'rökind, för ett åttiotal besökare, vilket uppskattaoes.

Tipspromenader rned TBKLA

Seid,ler
Kontorsmöblers Cup i korptennis av$iqna1p9
i lördags med semifinaler och

slutades

final. Selrare blåv slutligen
Kenneth Palmqvist efter finalseger över pal Seåler med l0_g.
Semifinalresultat: Bengt Persson-pal Seidler g-10; Kenneth palm.
qvist-Carl-Magnus Hjertberg l0-8. Match om tredje pris: persson-Hjertberg 8-10. Sammanlagt har 82 spelare ställt ;pp i den

här cupen, som spelats som utslagsturnefing. Tävlingsledarån
Barnabas Geszti vill genom FT tacka alla som ,åilt.lpp åch
hälsar dem
välkomna nästa år, då man hopias att en ny turnåring skall kunna
anordnas. På bilden ses finalparet Kenneth Falmqvist och pal
Seid-

ler.

uawl ...
I

tisdagens FT stod att det var
vann

Kenneth Palmqvist som

Kinnarps Kontorsmöblers Cup i

anordnades under hösten och iulbasar hölls vid Kinnarps lageriö.säljning rned herngjorda alster.

'sålts

Lotterier har
och vid
kiosken på Kinnemo står damklubben.

Styrelsen för det kommande året
fick följande utseende.

Ordf Berit Joelsson (omval) vice
ordf Gun-Britt \Mesrerberg (ornval)

sekr. Rr-lth Jolansson (nwal) vice,
sekr ilora Jol:ansson (nyvat) kas-

sör Barbro Winggren

(omval)

korptennis. Detta var tyvåirr fel, eftersom f,al Seidler slog Kenneth
med l0-9 i finalen. Vi beklagar felet, men konstaterar samtidigt att

Palmqvist.

bild...

son, Ruth Johansson, Monica pers-

rått spelare fanns med på vår

suppleanter Yvonne Torstenssorr
och Marg:it Brisbo.

Revisorer Gull-Britt Holm, Gun

Lotterkommitte Kerstin Karls-

son.

c7-
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Polisronden

Gamla mynt och smYcken stals

på lördag kväll vid etl inbrott i
en villa i SlutarP. Husels ägare
var tillfålligt borta och då passade förövaren på atr förse sig, dår'
efter försvann han' Stöldgodsets
värde har inte fastslällls ännu.

för 22.OOO
stals i Slutarp

tf$ä' r\l - lo *

Kinnarp-Falköp BK

r-2 (o-r)

Falköpings BK

besegrade

Kinnarp på söndagen i en match
ingående i div. VJagens tråningsserie. Kinnarp var det något bätt_
re laget före paus, medan FBK
var starkare i andra halvlek. Resultatet kunde också blivit ett an-

nat, om Kinnarp fått de

Den slutarpsfamilj som i lördags gästades av tjuvar i bostadeno har nu gått
igenom sina värdesaker och kommit fram till att väiden för sammanlagt 22.000
hsmnat i tjuvarnas händer. Ätt märka är då att en myntsamling inte värderats
efter samlarvärdet. Det stulna är alltså värt hetydligt mera.

två

straffar som man ansåg sig be-

Det var någon gång under lördagskväIlen som in.
brott förövades i en villa vid

stulna på.

Anders Olsson gav FBK led"
ningen med l-0, Hans-Ove Lo_
odus ökade till 2-0 innan "Blec_

Ödegårdsvägen

ka"- Georgsson reducerade på
straff. "Blecka" var också bäsi i

i FBK dominerade
hans liberokollega Börje NäsKinnarp och

t*'

,?;t",-
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Mikaet

I ett ganska jämnt Grolandalag
var Jan Bl'ank den nyttigaste spelaren. Han spelade nu i anfallet. I
Slutarp var Tony Skoglund bäst
som vanligt, men kanske lite för

blev förövarnas byte.

se-

På måndag behandlar hy-

nfta^a|-ts

gåran av

Hyresgästför.
eningen. Förhandlingarna

Motioneelinga i Slutarp

t"il'H:

kommer *tt hållas i Stadshuset i Falköping. Hyres-

Jå1:',i5"3#f;f,l,roåil.,g
pä 4.000 kr som skäll tåcka
ldrag
kostnadernå

gästföreningen anklagar

för föreningens arbe-

I

mit via altandörren och

resnämnden frågan om
tvångsförvaltning av en hy.
reafastighet i Slutarp på be-

ensarn. ,1 8o'..ztJ'r€

s'

I

| re meO en motionsslinga.

Ulrieehamn

2- r (0-0)

Kinnarps, andra halvlek var
lagets bästa under årets tråningsmatehande. Samtliga giorde en

bra match när man tillfogade Ul-

ricehamnslaget sin första förlust.
Målskyttar var Thomas Wes.terberg och Bengt Georgsson.
"Bleckas" mål tillkom på en

straffiPark'

fis tl-.ea"1T

ligationer värda 1.300 kr

- Vi är tacksamma och
rriycket intresserade av

eventuella lips som kan sät'
tas i samband med brottet,
säger kriminalkommissiarie
Sigvaid Gamberg till FT.

hyreavärden för
sköta faetigheten

atr ihte
på ntir.

malt gätt. Det har hänr Ctt
hyreegåsterna har fått vera
utan värme och utan el.
Sophanteringen ombeeörjes inte heller på ett godtagbart sätt utan orsakar sani-

tåra olögenheter. I)et brigtande underhållet av faatigheten gör att lägenheterna
är i mycket dåligt akick.

Det är första gången i lä.
net som ett krav om tvånge.
förvaltning tas upp i hyresnömnden.

'ltSa- o3- iJ

I

Kinnarp-

guldringar 'och

spår efter förövarna.

kav husfiförveltni$g
i Slutarp

Ungh.

I

sakligen rör det sig om

Polieen i Falköpirig som
har hand om utredningen'
hade ännu i går kväll inga

I hAresnihmndens

Andersson, 1- I Martin Lindroth, 2-l Jan Blank, 3-1- Tor-'--björn

I

kom
tjuvarna över en rad guldoch silverföremåI. Huvud.

kl. 19.10 och 23.50
bröt sig tjuvar in i bq-

dan'har lägenhetens ökåp

Grolanda har nu besegrat två
av siria blivande seriekonkurrenter. Förra helgen slog man Axvall och nu Slutarp. Slutarp bjöd
dock ett bättre motstånd än vad
Aivall förmådde göra.
Grolandasegern skrevs till' 3- 2
och så här föll rnålen: 1-0 Leif

Förutom mynten

guldarrnband av olika modeller.
Även sju stycken premieob-

staden. Tjuvarna. har kom.

Grolanda-Slutarp

3-2

Slutarp.

mellan

oJ;ro

Gustafsson,

i

Familjen var borta under
kvällen och någon.gång

och lådor sökts igenom.

l'lgs*<'&'tV
Vedum O-O

Slutarp;

'.

En jämn maibh utan några he-

tare måltillfiillen. Vardera taget

hade ett ribbskott, Närmre ån så
kom man inte..
Råttvist men måltöst skulle man
kunna säga. I Slutarpselvan var
Per_ Johansson och Tony Skog_
lund duktiga.

.

Förlikning under vissa fastställda villkor mellan
föreningenochenfastighetsägareiSlutarpblevresultatetnär
i slutarp på
om tvångsförvaltning av en hyresfastighet
hyresgäst.

frågan

i"iör hyresnämnden' Nämnden som
-åld"g.nsätebehandlades
i Jönköping' sammanträdde hela dagen i stads'
har sitt
på platsen'
huset i Falköping, *td avbrott för besiktning

menade man kom man också överens om
Det var efter en hel dags Bland annat under vissa stt värmeanläggningen i
värmen
sesslirna förhandlingar som hade
larir alhför låg huset tills vidare skulle skö'
tidsperioder
lirmYcket
efter
.ri-rrd"rr,
från fönster fö- tas av en av hYresgästerna
kande med Parterna - vil' oeh att drag
' mot överenskommen ersättka från början stod mYcket rekom.
Mari kom nu övereng om ning.
långt från varandra. vid sjuförklara ärendet för vitidå på kvällen kunde att
, Fastighetsägaren, eom fö.
i awaktan På att fae' reträddes
lande
av sin fader, gick
åetadkomma förlikningen'
i
medlem
blir
i
förhandlingen i stort med
Nämnden behandlade frå' tighetsägaren
gareföreningen
san orn tvångefönaltningen fastighetaä tecknar förhand' på det hyresgäatföreningen
då
hlrcsgäst'
efter begäran av
""-i
med h,'-res' hqde dtt erinra mot brister i
föreningån vilken hävdat lintaordning TiUs dees ekötgeln av fastigheten och
åtog sig att rätta till dessa
att, fastighetsägaren inte eästföreningen.
för fastighetens mieeförhållanden.
skött och underhållit fastig' rtt forrn.r
normalt sått' slutliga skötsel blivit klara

heten På

ilili

i"lffi

$-.f?3 - j I

FOTTI F

xönÅnsmÖrn

Kinneveds småskola 1916

1K//V/V/RP
Pensionatet'

terare Brita Wilgobon,

kassör

Bengt Klingstedt. Revisorer: Hå'
kan Silvander och Berit- Samuelsson.

På körledarenq förslag beslutade
körmedlemmarna attgå med i Yäs-

kumla 3 gångep samt haft cirkå 30
." sångövningar.
I Sätr" F"olraa,*d" hölls Treti tondedagen, ,vid .en musikgudstiänst Reformationsdagen och en
. : '.r r ,- -,- -- h^,l^l
mars del'
Deq 9o -^-Älhelgonävesper.
tbg kören i en GemenskaPsafton i
.

] tlokal Frökind" och vid en Lut:
. herhjålpsafton den 4 aPril i för-

iamlingssalen AxtorP med hYmner
, och psalmer:. Vid körens stiirre framträdande
'har Bengt Kjellstrtim och Janeric
|Joh.nssott dånst$ort vld orgeln,
Yngve Johansson violin, Magnus

med

jämna mellanrum att Presentera
bilder under rubriken l'oto från
fordom. Vi får många gamla bilder till redaktionen och högarna
växer. Ovanstående bild är tagen
1916 i Kiniieveds småskola. Det
är Elsa Andersson i Storegården
Kårråkra som skickat oss bilden.
Elsa - född Landin - finns med

i tredje raden som sexa från
vänster.

Har ni gamla skoikört, som ni
tycker är intressanta så skicka
dem till llorisonten. Vi kommer
under hand att presentera dem.
Horisonten är. för,övrigt en av-

delning som år öppen för dei

mesta - iirte bara garnia bilder.
Vi tar gärna emot bilder av Yngre
årgång på syjuntor, badarlag,
tipsgäng, ärtsoppblag m'fl. Har ni

tips -så ring eiler skriv tiil Horionten. FT-redaktionen.

Men åter till bilden från Kinneveds srnåskola. Hår är nålnnen
på eleverna:
Elever från vänster räknade
. över raden år Sven Anderssonn,
Ivan Persson, Sten Larsson, Karl

I

Johansson' Andra raden: fuar
JBergman, Einar Johanslon; Ålvar Andersson, Bert Karlsson'
Lårarinnan Elsa Karlsson, Karl

Parad; Ta$e Larsson, Gottfrid

Brodd, John Herrriansson. Tredie raden: Sigrid Andersson, Greta Augustsson, Maja Gustavsson,
Thyra Lind, Julia Adamsson, El'
sa Landin, Stina Silvander' Fjår-

de raden: Britta Sjöstrancl, Greta
Biörklund. Astrid Fredriksson'
Disa Andersson, Ingrid Andersson, Ebba Andersson, ThYra
Landin.

1eBO

Årsmöte rned Kinneveds kYrko-

kör har hÅllits På

Kinnarp. Omval av stYrelsen: Ördförande Giiran Andersson, sekre'

Horisonten kommer

pelt<öFlN0$ tlHufNg Tladadtn dsn 10 mars

Thor och Äsa Turesson klarinett'
Körmedlemmarna hade en vår-

fest hos Håkän Silvånder i NYbYg'
get och ett såmlwäm i Gran'Annas
stuga, Vårkumla. Eq utflYktsresa
till Tranemo och Smäand med
Bengt Klingstedt som reseledare
har man också ordnat.

Ordföranden Giiran Andergson

tackade körledaren

Margareta
nedlagt i
hon
arbete
Thor för det
kören, och även ett tack till körens
medlemmar och alla som har funktioner attfylla. fifle-r..?U &

Omfattande u erksamhet i Kinneueds RK-krets
Kinneveds Rödakorskrets har
haft årsstämma på Kinnarps Pensionat. Förhandlingarna leddes av
kretsens ordförande Göran Andersspn och som sekreterare ordi
narie Brita Wilgotsson.
Styrelse: ochr revisionsberättel-

ser upplästes och godkändes av
stiimman och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.

Nuvarande styrelsen

har

följande sammansåttning: Giifan Andersson. ordf,. Barblo Hermans'

son,

y. ordf,, Brita

lfilgotsson,
sekr; kassör Gurli Sjöberg, vilka
har utgiort verkställandö utskott.
Övriga ledamötef: Valborg Clausson, Rut Persson, Inger Jqhansson, Astrid Andersson, Inger
Karlsson, Sigrid Brodd, Linn6a Johansson, Ingrid Olsson, Avsägelse
förelåg från Astrid Anderseon,
Ny j styrelsen blev Edvard Johansson. Karin Brant, suppleant,
hade begärt att få avgå och i hen-

Val.av ombud: Allmänna mötet i
Giiteborg, Göran Andersson, DSståmman i Karlsbofg, Ingrid Ols-

son, Brita Wilgotsson, Gurli Sjöberg, Giiran Andersson. Suppl.
Edvard Johansson, Rut Fersson,
Sigrid Brodd, Inger Karlsson.

Kommittön för de äldres resa:
Brita Wilgotsson, Valborg Claus-

son,

Göran

Anddgpson,

Pensionärsträff: Inga Nielseil, Inger Johansson, Gurll Sjöberg, Ing-

rid Olsson.

Ur

verksamhetsberättelsen kan

fö[ande anges: Repetitionskurs för
vägsamariter artordnades den 26/4
och 8/5 i Kinnarps skola. 12 vägsamariter och 4 övriga deltog. Leda-

re sergeant Tommy

Gustavsson.

Broddetbrp. På Röda Korsets dag
den 8/5 var flaggan hissad vid

pensionärstråff, klådinsamling, hissa rödakorsflaggan på Bikla Korsets dag den E maj, 3.000 kr till Katastroffonden, 500 hr tiil Cetinjeprojektet, deltaga i höstens riks-

Kinnarps skola. Vårens klädinsamling gav 425 kg. De åldres reSa gick
till Hjo. 39 pensionärer deltog i resan. Pensionärstråff var anordnad
den 5/9 på Kinnarps Fensionaf, 40talet pensionärer deltog. Kretsens
verksamma syförening har haft 9
sammankomster och har 15 medlemmar. Syauktionen den 13/11 inbrlngade netto 7.070 kr.
Följande anslag har beviljats:
Katastrofhjålp i Kampuchea
3.000:-, Katastroffonden 2.000:*,
indien 500:-, Indonesien 500:*,
Riksinsamlingen 4;0(X):-, Valkollekten 1.673:40,
Ombud vid DS-stiimman i Skövde 1216 Brita och Gunnar Wilgotsson. Karin Johansson. Edvard Jo-

insamling.

hansson.

nes stiille invaldes Lisa Gustavsson, Slutarp. I övrigt blev det
omval över hela liqien utom betråf-

fande

valberedningskoihmitt6n,

där Inge Eckerlid begärt få slippa
förnyat uppdrag. Ny i valberedningen blev Gunnar Wilgotssqn.
Styrelsens förslag till årsståmma

följdes
1980 25

i

sin helhet: Ärsavgift för
kr, anordna de äldres resa,

Bordlagd fråga om namnändring
framlade styrelsen utan eget yttrande. Ståmman beslöt avföra frågan från dagordninqen. Styrelsen
föreslog också skicka ett ombud till
Allmånna mötet i Göteborg den 13
september och 4 ombud till DSstämman i Karlsborg den 10 maj.

Regionskonferensen

i

Falköping

den 16/10 Brita Wilgotsson, Gurli
Sjöberg, Barbro Hermansson.

Kretsens medlemstal
årets slut

var

vid

1147.

Kassaomslutning 22;608:60. I
bank innestående 16.910:-. Ärets
underskott 2.057:20.

V&ra bggd,er

)rdagen den 22 mars 't 980
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Barnteuter i Lokal frökind

Ett

t0O'-tal barn från Kinnaros
skola samt daghemmet Fyrklövern
var på tisdagsförmiddagen samlade i Lokal Frökind för att se teater.

men också undervisande teater
och aktörerna talar inte blott med

ord utan lika mycket med

hela

län och där framförde Sture, "Sko-

kroppen och dess rörelser. Något
sorn barn kanske instinktivt begriper - i varje fall var de diupt

och erfarna.

Upsala, bildade gruppen 1978 och

Det var Teater Gaia från Uppsala
som jsut nu besöker Skaraborgs
gens konung" för barn mellan 4
och 9 år, men också för alla gamla
Pjäsen handlar om vår allemans-

rätt att fritt vistas i skog och mark.

I

skogen finns en skogvaktare som

tror ått han härskar över

alla

djuren och som inte tillåter någon
att vistas där. Sin hund. som han
bara kallar "hund" behandlar han
också illa, liksom flickan Elsa och
hennes farmor som är på utflykt i
skogen. I skogen finns också en
häxa och med lite trollerier får hon
snart skogvaktaren på bättre tankar.

.*?!! -11_f:9. .Tipspromenad

underhållande

Slutarps IF:s damklubb anordnar på söndag tipspromenad med
start och mål vid Tångavallen. Kaf.fe med våfflor kommer också att

engagerade i handlingen.

Aktörerna, fem ungdomar från

har sedan dess samarbetat.

De

trivs med verksamheten även om
den kari vara krävande på många
sätt. Framför allt beroende på att
Gaia är en fri teatergrupp som

själv ansvarar för scenuppsättningar, transporter, ekonomin

m.m. Vi får på detta vis lära oss olika saker och vi har också möjlighet
att göra det vi tycker är bra. Så sade avslutningsvis de fem aktörerna. På bilden fr..v ser vi musikern
Edvin Svensson, närmast honom

Roland Lindqvist som

spelade

hunden, Eva Rankka som var såväl häxa sorn Elsa. Claes Otto Nelander som var Sture och sist sittande Pia Nilsson sorh var farmor.

serveras,

Tomten-Kinnarp

1180-ctj" fl.l

LRF-avdelningen
i Kinneved Vårkumla
har haft årsmöte
Kinneved-Vårkumla RlF-avdelRevisorerna Bengt Nilsson och
ning har hållit årsmöte på pensio- Karl-Erik Andersson omvaldes l!
natet i Kinnarp. I sitt välkomstan- kaså. Att jämte ordf vara ombud
förande uttalade ordföranden Len- vid länsförbundsstämman valdes
nart Pettersson en erinran om nyli- Lennart Oskarsson och Leif Filipsgen avlidne äedlemmen Valdemar son. Som ombud till Vuxenskolan
Johanssott som varit med i av- orifualdes Rune Gustafsson och
delningen sedan den bildades 1942 Margaretå Pettersson. Till kontaktoch då var dess första ordförande. män för Föreningsbanken omvalValdemar Johansson var under en des Verner Granlund och Bengt
föfid av år också sekreterare och Nilsson. Som kontaktmän omvalsedan 1964 avdelningens heders- des vidare för VL Verner Gianmädlem. Hans minne hedrades nu lund, för Vänerskog Leif Lihnell,
med en tyst minut,

ilv styrelseberättelsen framgår
blp. att avdelningen under verk-

för Scan Väst Arne Karlsson samt
för Skara semin Bengt Nilsson.
Som kontaktman för Lantbrukshälsan AB valdes Leif Filipsson.

nu är uppe i 115. Till styrelselbdamöter för en mandatperiod av två
år omvaldes Lars Eckerlid. och
Jan-Erik Gustafsson samt nyvaldes

år €hrister Johansson. Till ungdomsrepresentant valdes Alf An-

Två ledamöter, Tofsten Gustafsson
som varit med i 24 år och Åke Gustafsson 17 år, varav tio sor4 sekr,
lämnade nu styrelsen och avtackades av ordföranden med blommor,
Efter kaffepausen informerade
ombudsman Ove llallberg, Skara,
i ord och bild om ett förslag till nytt
skördeskadeskydd. Vidare lärirnade Lårs Larsson från Lantbruks-

dersson och som ordförande för

dess

H$ger Kåll6n, och Leif Lihnell"."
Bldnd suppleanterna nyvaldes
Lefrnart Oskarsson, och Rune Gustafsson samt som fyllnadsval för ett

avdelningen omvaldes Lennalt
Pettersson,

hålsan

AB information om

verksamhet,

-tt

2-7 (L-2)

Utan att göra någon bättre insats, kunde Slutarp vinna med
5-4 mot Hudene. Segern borde

div.VJagens träningsserie när man
gästade Tomten på onsdagskvållen. Segersiffrorna blev hela ?-2,
men riktigt så ojåmn var inte
matchen. Det var bara så, att
Kinnap gjorde mål på sina chan-

5-4 (3- r)

blivit större, men de{
skärpa

Kinnarp vann en storseger i

saknades

i Slutarpslaget den

här

gången.

Marin Lindroth,

Kenneth

Fingal, Tony Skoglund, Conny
Johansson och Håkan Andersson
. hette Slutarps målskyttar dCnna
gång. Utöver målen kostade man
på sig en straffmiss. Ingen i laget

förtjänar överbetyg. Man får

hoppas att nästa veckas träningsi Kristianstad hjälper spelarna att slipa formen.

läger

t"t.lo_o3_

t)..r

Kinnarp-Rapid

o-o

Kinnarp och Rapid avslutade

satr*hetsåret ökat med 14 medlem-

mai och att totala medlemsantalet

Slutarp-Hudene

på söndageir div.VJagens träningsserie med att spela 0-0, ett
resultat som innebår att Falköpings BK vinner densamma före
Kinnarp, Rapid och Tomten.
Från Rapid-håll tycker man att
detta var lagets bästa match för
säsongen. I Kinnarp är man dock
lite besvikna. Laget hade de bästa chanserna till nätkänning, dels
-iiiisbadb^'man' 6h straff och clöld
hade man ett stolpskott.

Jonny Karlstedt är den ende i

Kinnarp som kan få godkånt.

Bäst i Rapid var Jens Skyldeberg
i målet samt mittfåltarna Mikael
Edoff och Ulf Ferm.

ser, något som Tomten inte lyc-

kades med.

Skillnaden mellan de två lagen

var tveklöst Bengt "Blecka" Georgsson.i Kinnarp, som var planens store dominant. Även Torbjörå Åkesson var duktig. I Tomten
skall ingen spelare nämnas den
här.gången.
mesta gick jg s4ett
för laget.

Pet

Målen för Kinnarp fördeladei
mellan Bengt Kjellström. , Bengt

Georgsson och Thomas Westerberg 2 samt Torbjörn Åkesson l.
Tomtens båda mål giordes av Ro-

gei Carlsson.
Klubbarnas båda BJag har-ocksa mötts i träningsserien, och den
matchen slutade l- l.

c?go'aj-il

SI{OI,'NYTT
Den tänkta organisationen med
en enda klass i årskurs 4 i Kinn:
arps skola har väckt oro bland f<iräldrarna och frågan har diskuterats vid flera föräldramöten och i
Hem och Skolaföreningen. Föräldrarna i klass 3 a och 4 b har
även begärt hos lånsskolnämnden
att klasserna inte skall slås samman, Vidare har styrelsen för Frökinds Hem- och Skolaförening hos

If.önna;rps

Oro för
samrn&rll.

slagnrng

skolstyreisen begärt att Kinnarps
skola får . extra del av förstärk-

ningsresursen nästa läsår med..anledning av att klass fyra då får 30
elever från två klasser.
Skolstyrelsen säger emellertid

nej med motiveringen att Kyrkerörs rektorsområde år väl tillgodosett när det gäller försärkningsresurer och det förutsättas att skolledningen når resursen fördelas

beaktar de olika omsändigheter

som råder. Då torde en acceptabel
lösnirig kunnat träffas när det gä1.
ler årkurs 4 i Kinnarp, anser skolstyrelsen.

-

aj-L7

Anhörigtrtiff p å F rökinds gå,r d,en

Vid anhörigträffen sarhlas pensionärer, deras anhöriga och personalen på Frökindsgården för att få
bättre kontakt med varandra, samtala om aktuella frågor och trivas tillsammans. Fr.v. Ingeborg Lind,
Falköping, R4gnar Lind, 89, Grolanda, Gustav Lind, Falköping. Personalen representeras här av MajBritt Johannesson, Barbro Torstensson och Margit Salomonsson,

Under lö'rdagens eftermiddag

inbjöd pensionärerna på Frökindsgården sina anhöriga till en
träff då man underhöll varandra
och de anhöriga gavs tillfälle att
tråffa personalen. Gustav Lind,
Falköping, som tillsammans med

sin hustru Ingeborg var och hälsade på sin pappa Ragnar Lind,
89, Grolanda, såger:

- En sådan här tråff år trevlig
och intressant, då får vi möjlighet
att träffa personalen och

prata
med dom också. Under veckorna
är det ju svårt för oss att komma

ut till Frökindsgården, annat
på kvållarna. Då har
.

ju

ån

de flesta

av personalstaben gått hem.

- Det hela började förra

året,

beråttar Margit

Salomonsson,

som arbetar på gården. Pensionårerna får bjuda in två anhöri
ga. Eftersom vi är så många måste vi dela upp träffen på två lördagar och förra lördagen var det
fullt hus här i samlingssalen. Vi
blir ett 100-tal personer vid varie

tillfålle. Personalen tycker verkligen att det år roligt att ordna

någonting för pensionärerna' Vår
målsättning år också som tidigare
sagts, att de anhöriga skall få
tiäffa personal och övriga boende har på gården.
Lördagens sarnling bjöd På en
hel del i underhåliningsvåg.
Sångarbröderna från Pingstförsamlingen i Äsarp sjöng krist-

-

na kända sånger och åven om
det inte var högljutt, kunde man
åndå lägga mårke till att många
ståmde in i både rytm och text.
Efter kaffeserveringen tog personalen oss med 100 år tillbaka i tiden. Genom sång och teater kun-

de vi följa bondhustrun som sörjer sin man som varit ute i kriget i
10 år och inte hörts av. Men en
man kommer klampande uppför
trappan och så fick också den historien ett lyckligt slut. Barbro
Torstensson, också en i personalen, hade spelat in en hlm om

livet på Frökindsgården, som
hon nu visade. Scenerna var
håmtade från terapin, midsom-

marfirande, personalfester och

Eivor Sigfridsson spelade den
ensamma, trogna hustrun i en
sketch som förflyttade publiken
100 år tiilbaka i tiden. Vid

spinnrocken sitter hon och

längtar efter sin i kriget utgångne soldat. Men han kom allt
hem iill slut. . . .vad trodde ni?

ljusstöpningshantering. Många
kånde igen sig och man nickade
åven igenkännande, allt eftersom
månniskor passerade revy fram
för kameran.

- Vi pensionärer tycker

det

hår är ett trevligt initiativ, säger
Ragnar Lind. Man får ju tråffa si
na grannars barn och barnbarn

- så kan. kontakten oss emeilan
bli djupare och innehållsrikare.
KENNETH W.
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tovande för Shfiarp
ryfönrär:\r sdtter prfl
Slutarps IF:s trånare Ingemar

IJng summerade träningslägerdagarnå i Kristianstad så här:
Mycket positiva dagar med grabbarna på humör på både tråning
och matcher. Nyttigt också med

vinster såvål mot Värsås

som

skånskä Rinkaby.
Det ser lovande ut för Slutarps
IF. son inför den här säsongen
också fått nyförvårv som kan såt-

ta extra piff på laget., Martin

Lindoth, Uif karl6n och Håkan
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Persson var strået vassare än de
övriga i segermötet med Värsås,

dår Martin Lindroth blev

tvåmålsskytt och ett mål var av Mi-

kael Ung och Rune Johansson.
Mot Rinkaby gjordes segermålet
av Martin Lindrotir efter 20 minu'
ters spel i första halvlek. Skåningarna bjöd klart båttre motstånd ån Värsås.

Slutarp hade nöjet att träna på
Rinkabys gräsplan och det var

ett mycket bra underlag

som

bjöds grabbarna.

Fritiden ägnade Slutarpsspelarna åt gemytlig samvaro och
bl.a. ordnades en kvåll åt femkamp med så udda "grenar" som

i de bäd;;" rnutcherna: Rune Joh'ansson, Marlin
Lind,roth - toö mot Vörsris, e-tt mot Rinkabg - Mikael Ung.
På,knii 14-å,nge Jörgen Soensson, sorn annu så lönge hör pojklagen tiII, men fick tilfölle att t'r'rina med ile stora gro'bbanna
några dagar och d.essutam uakta ,A,-Iaget n&gra minuter mot
Vörstis. Breduid Jörgen ses Hå'kan Andersson som anlitades
som mälual& i A de bädu matehenr.a.

Må,lskgttar

som g östad,e

Kristtanstad.
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diskuteras på Slutarp smöte

Grönområdet väster om statio-

lffi
{i:l

kvarst. Gustav Gustavsson,

nen fungerar inte på så sätt som de
som bor i bmrådet önskar. Styrel-

P]|i,t
.

i*

sen lovade att bevaka att något

Obefogad

lite träd och buskar.

Valen
Styrelsevalen gick snabbt undan och så här ser valen ut: ordf.
Bengt Samuelsson, 2 år, vice

ffi
trI

ordf. Ingrid Pettersson, I år -

hl

fyllnadsval - vice sekr KarlEvert Skoglund, 2 år, kassör
Sven-Olof Johansson, 2 år, samt

ffi

kvarstående 'sekr. Elof Rehn.
Styrelsesuppl: Tage Hellman, 2
år, Anders Pryssander, I år, fyllnadsval, sarnt kvartstående Lennart Helmersson. Revisorer: Inger Persson, omval 2 år samt
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Gustal) Gusta vsson och Bert Anclersson belönad'e med VIF'guld"
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vio-V-åsleiå6fiånas ldrotts' kassör, och därefter som sekre'
förbunds årsmöte i fredags terare, en post som han fortfaliir'åll, belönades en rad förtjån' rande innehar. Bert Anders'
ta idrottsledare med ldrottsför- son har 15 år bakom sig i Vås-

bundetsförtjänstmedaliigrrld. tergötlands Tennisförbunds
nia"a mottägarna nretks- två 'styrelse, och åf d'essutom 5ru'
idrottsprofilet fiån Falbygden, lare och ledare inom Falkö'
nåmligen Gustav Gustavsson , pings Tennisklubb. Tidigare
har även FAIK dragit nytta av
och Bert Andersson.
Gustav Gustavsson har suttit Berts tjånster.
Slutarps IF:s styrelse sedan
1941. de fwa första åren som

i

Kinnarps-SlutarPs
Vägförening
har årsmöte onsdag 9/4 kl.
19.30

i Lokal Frökind.

Sryretsen

,O*O

samt Lars-Gunnar

Claesson,

sammans med Slutarps

IF den

7

juni, 50-åriga verksamheten skall
firas under 1981, medlemsavgiften 5 kr förblev oföråndrad.
Allan Ahlqvist. svingade klub-

kritik

Isbanekommittön fick det här
året låggas på is. Dels hade viss
kritik riktats mot den dels har
under vintern de som spolat och
skött banan provocerats av vissa
ungdomar och det har föranlett
att isskötarna förlorat intresset.
Isbanan sorn är till för invånarna
i Slutarps samhälle är vinterns

där en lekplats år motiverad med

ffi

ev

suppl: Bror Gårtner, omval 2 år
kvarst.

sker och likaså skall den hålla ögonen på Dalgatan - Fastarpsgatan

e}
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Slutarps samhällsförening hade i måndags årsmöte i Lokal Frökind. Stämman inleddes
med parentation över sex under året bortgångna medlemmar, varav två- Evert Sand6n och
Gustaf Johansson - verkat inom föreningen sedan starten. Evert Sand6n utsågs vid förra
, årsstämman till hedersordf.
Valen klarades snabbt av och sedan följde under öwiga frågor flera inlägg, som blev föremål för dishussion. Mötet beslutade bl.a. att gå in till kommunen med en skrivelse och i
den betona vikten av att containers finns tillgängliga vid reningsverket. Kravet skall vara
två containers även i fortsättningen. Mötet skall också vånda sig till lokaltrafikstyrelsen och
påtala de dåliga förtrindelser,som finns med tätorten framför allt under helger. Det är av
vikt att göra detta klart inför tidtabellsdiskussionetna till hösten.

&

{i,iri

C

w o'

ban under förhandlingarna. Or'
dinarie ordf. Bengt Samuelsson
tackade för god klubbföring, hälsade nya styrelsen och tackade
den gamla för ett gott arbete.
. Stämman hölls, som inledningsvis nämndes, i Lokal Frö-

kind. Om planerna går i lås så
kommer nästa års stämma att
kunna hållas i egen föreningslokal i ett av stiftelsehusen.

tummelplats och på stämman betonades från en rad håll de Iina
insatser som giorts av kommitterade.

kvällen. Som i många andra för-

loppmarknad blir

det var tunnsått kring borden.

Beslut i övrigt som fattades:

det till-

Kaffe med dopp

avslutade

eningssammanhang hade det inte
skadat om intresset varit större -

i Slutary
ett louuän irdtintiu

F ritidr Sård,en

Från början var det

IOGT-

NTO som tog initiativet att hyra
den Sanddnska syfabriken för att
här få en pldts for den föreningslösa ungdomen att vara på, be-

rättar Lennart Sandberg.
För att kunna hålla öppet måndagar och fredagar så är en tur-

lista upprättad, och på

denna

finns ca 25 föråldrar som då en
fyra-fem i taget får vara med som
trivselvärdar och värdinnor. Når
man startade verksarnheten var
det nog många som var rädda för
att det skulle bli lite bråkigt, men
det har inte varit fallet.
Hoppas på

kommunen
Lennart Sandberg hoppas att
kommunen köper fastigheten och
att sedan ungdomarna själva får
en chans att hjälpa till med en
upprustning. Det år även viktigt
att föråldrarna ställer upp så det
blir en mötesplats för både unga
och gamla och på detta sätt får
en bra gemenskap mellan olika
generationer. Som det är nu be-

talar fritidsnåmnden

hyreskost-

nader, tnen det blir ändå en

ganska stor kostnad för IOGT-

NTO, så man önskar ett enea-

gemang från kommunens sida.
Det finns alltså på denna ungdomsgård tillfälle för föråldrar att
bekanta sig med sina egna och

andras barn. Teater tycker bainen det år roligt att spela men
det vill oftast till någon äldre som
hjålper till. Fredag nästå vecka
kommer Nils-Ove Englund ut och

Hcir uar det liuat och inga sura miner framfin fotogrofen inte,

arp och detta kan man sedan dis-

Upp till 13 stod dbt på
det flygblad som seglade

kutera når det i slutet av månaden blir en träff för föråldrarna.

omkring i luftrummet
kring Slutarp i förra
veckan och med detta
menades att barn i klasserna 4-5-G som är upp

J.J.

På Långfredagen
år det gudstjänst i Lokal Frökind.

Det är något av traditon med den-

I år presenteras
Båskens budskap genom sång av
Asarps Missionsförsamlings sångare och predikan av pastor Per
Fritzon.
na påskgudstjänst.

till 13 år, var välkomna
till fritidsgården i Slutarp.

Ett stort antal ungdomar hade
och hörsammat kallelsen och infunnit sig för att delta i och ta del
av programmet med spex, film,

l'ltcl -.(u.öV
Slutarp-Annelund

l-r

diskodans, teater. lekar och
korv.
marna små teaterstycken och ett

av dem handlade om veckopengen dår skådespelarna fick
växla roller mellan föräldrar och
barn och på så sätt ge en allsidig
bild av detta med veckopengen.

qvist och Lennart Sandberg som
var närvarande. Till-sin hjälp hade de tonåringarna Maria Ivag
och Susanne Ungh.

(o-t)

Slutarp giorde en mycket bra
andra haivlek, och kunde också
kvittera dcn ledning som Annelund hade i paus. Målet för SJutarp gjordes av Martin Lindroth.
Resultatet får betraktas.som
råttvist, då lagen hade greppet

Med inlevelse spelade ungdo-

Förutom barn fanns det foråldrar som ställde upp för att
hjålpa till med arbetet och.denna
kväll var det Rita Skog, UllaBritt Lindström, Yvonne Berg-

pratar teater, kanske kan man
skapa en liten revygrupp i Slut-

Lotta Forsberg, Camilla Vestergren oclt, Anneli Berglund ut'sad,e

sina sk&d.espelaretalanger i " ueckopengen"

,'rfaJ-ött"4å

var sin halvlek, Annelund i första
och Slutarp i andra. Håkan Persson och Ulf Karl6n i försvaret.
Tony Skoglund på mittfålteJ och
Martin Lindroth i anfallet tå'r. basta betygen i Slutarpslaget.

