I

Höst-soarö med, NBV

Tipspromened

I

Söndagens tipspromenad i Kinn.
p-Slutaro med Kinnarps
arp-Slutarp
Kinnaros IF:s
damklubb som arrangör vanns av
Elisabet Klasson,
Klagson, följd av Siv Blom
och Cia Äkesson. Barnfrågan
nfrågan

I

I
I

vanns av Maria Dahlälfv och tur

vid extradragningen på bingo.hade
Sofia Jarlhed, Inga Nilz6n, Dora
Johansson och Kalle Johansson.
På orange lotter serie Q vann 79
ochq:å blå serie E nr 91.
Rätt rad: 12x xxx 121 l?x.

t9Ss-to-reT

Förelåsare var alkohollåkaren

Erik Bartholdsson från KSS i
Skövde och han tog i sitt före-

drag upp frågor om ungdomens

alkoholsituation och alkoholtraditionen i historjskt perspektiv.

I

I

Två slags musikunderhållning

I

bjOds I Under. kvällen, dels
Beaqazz, musikskolans 2?-man-

i.f**i::#J+åq#l
visor.

I
Besökarna på soar6n kunde
I
också titta på konsthantverksalster i form av makram6, frivoliteter mm - resultat av den gångna
lade egna

Htir iir

d,et BearXaz2,

h.östsoarö

musikskolans Z7-mannaband som kldmm,er i, med en riuiE l&t p& NBV:s

i Lokal Frökind p&fred,agskuiillen. (Foto: Sture Alexandersson)

de.

t1ÅUt-9:-sÅ

den samlade nykterhets- och hål-

om alkoholsituationen samr musikunderhållning bjöds.
b-i-

Vegetabilisk "fika" rned örtteer och hälsobröd ingick i den
servering som bjöds de församla-i

På fredagskvällen var det dags

rför årets höst-soard med NBV,

sorörelsens studieförbund. Ett
hundratal personer deltog i festiigheten som ägde rum i Lokal
Frökind i Slutarp. Ett varierat
program med både konstutstållning (Eyvor Hedberg) föredrag

kursverksamheten.

;

--J
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Sluturp

auslutade
oaagJort
Slutarps

IF avsldtade en fin

höstspurt med att ta en poäng på
Tångavallen i går mot Edsvära.
Båda målen anlände i första

halvlek. Christer Strömfeldt gav
Edsvära ledningen på straff efter
13 minuter. Det var Mats Jakobsson som krokades av en Slut-

arpsförsvarare. Kvitteringen
kom efter en halvtimme. Det var
en fin avslutning på ett Ura anfall

med Martin Lindroth som målskvtt.
Mot

det oavgjorda resultatet
inte mycket att invånda.
Slutarp var piggast före paus,finns

medan Edsvära kom i en del far-

ligheter i andra halvlek. Tyvärr
spelade laget över gränsen för

det tillåtna vid flera

tillfällen,
men domaren Hans Larsson. Tidaholm, såg för det mesta mellan
fingrarna. Christer Strömfeldt
var gästernas främste. I ett jåmnt
Slutarpslag var Stefan Ekman,
Martin Lindroth och Tony Skoglund något mer framträdande.

Efter flera år med topplaceringar tog Kinnarps B-lag nu hem sin B-grupp, Nordöstra
Älvsborgs leservserie. Seriesegern var bårgad redan iångt innan avslutningsmatehen,
Bakre raden fr.v.: Lagledaren Olof Silfverstrand, Kenneth Andersson, Bengt Källström, Tony Persson, UIf Nero, Benny Andersson, Steve Carlsson och.lagledaien Lars
Westerberg. Främre raden fr.v.: Roland Moberg, Glenn Johansson, Morgan Karlsson,
Gert Östh, Tommy Fredriksson, Dan-Ola Sand6n och Lars Holm. (Foto: STUBE
ALEXANDERSSON)

dt'agkamw
eeBleeka" blir trånare
men spelar inte siålv!

lqgCIr0zl

FAIIKwann

Under de senaste veckorna har en liten dragtkamp förekommit mellan några fotbollsklubbar på
Falbygden om vilken av dem som skall få Bengt
Georgsson som tränare nästa såsong.
"Blecka"
'"Blecka" har sedan långe beslutat sig för att sluta
spela aktivt och slå sig på ett trånarjobb. Och eftersom o'Blecka" är ett erkänt namn i fotbollskretsar
,[ar han inte saknat anbud.
Nu är det klart att det blir Falköpings AIK som

I

I

I
I

.

blir "Bleckas" nya klubb. Han kommer att iurrgera
som trånare, men något spel i FAIK blir det inte
frågan om:

- Nej, jag skriver inte på för FAIK sorn spelare,
säger han. Jag finns kvar i Kinnarp, men jag råk:
nar inte med något spel där. Dels kommer jag inte
att vara tränad för det, dels finns det ingen tid
över.

I

FAIK var alltså inte ensamma

om att vara intresserade

dv

"Blecka". Så har förklarar han
sitt val:

KORT RESA

Jag får en kort och bekväm
resväg från Kinnarp. Och sedän
spelar ju FAIK i en mycket intressant serie nästa år. Därför
anser jag att FAIK ligger båst till.

Under den gångna

säsongen

har det inte gått särskilt bra för
FAIK, som placerade sig i skiktet
närmast ovanför nedflyttningsstrecket. Någon fara på taket var
det dock aldrig. "Bleckas" målsättning är dock att förbåttra sig
några placeringar:

- Får alla vara hela och friska
nästa år, är en mittenplacering
realistisk. En topplats ter sig ju
avlägsen med tanke på att tre lag
kommer ner från div.IIL Ett av
dem tar såkert hem serien, tror
"Blecka".
FAIK HELNöJDA
I FAIK år man förstås helnöjda
med den här lösningen:

- "Blecka" var det namn som
soelarna stödde när det var frågun o- ny tränare efter Jörgen
Dånielsson, såger Leif Svantes"
son i FAIK:s fotbollssektion. Så
visst är vi nöjda.
- Vi har också haft en önskan
om att den hår gången få en icke
spelande tränare, fortsåtter Leif.
Så vi har inte Påverkat "Blecka"
att skriva på åven som sPelare'
Inom FAIK hoPPas man att
nästa säsong skail bli bättre ån
den just avslutade:
- Spelarna har lovat att satsa
''J,ill 100 procent irifötr:nästa år, så.

fr;*;',ff:l'j.iåil, "':i å:li
finns inga räddningsPlanko-r

diihlV nästa år. Det kommer att

bli&rbårt

helt enkelt!

#,ämåYlf-: ",
förvärflatt raPPortera. Man har

VALKOMMEN TILL FAIK!, söger Leif Suontesson till Bengt "Blecka" Georgsson,
tar ötser diu.IV-lagets trrining nösta sd,song' (Foto: SVEN IHS)

-

dock tagit upP förhandlingar om
ett komplement På målvaktssidan.

- Vi

hopPas förstås också att

både "Pålle" Medin och LeiI

Markrud kommer tillbaka efter
sina skador. "Pålle" är redan
igång och tränar, fPr..övrig!^.På

minussidan måste vi tYVärr konstatera att Sören.Angelöf slutar
p.g.a. nytt jobb. Dessutom försvinnerju Jörgen Danielsson' av'
slutar FAIK-basen.
'' B.I{.8 C KA.S''

KLUBB

FJÄR,PE

Slutiigen en kort Presentation

av Bengt "Blecka" Georgsson:
Han är 33 år gammal. T.P.m.
1966 tillhörde han KinnarPs IF
som junior- och senare seniorsPe-

lare. 1967 värvades han till IFK
Ulricehamn i div.III, där han
spelade

en såsong.

1968 åter-

vände han till moderklubben
Kinnarp, dår han bara 21 år
gammal ledde sitt lag till serieseger

i div.V och debut i div.IV

' soä
trånare. Den syss"pelande han åven under
lan innehade

den historiska debutsäsongen i

, fyran,1969.

I Kinnarp spelade han Ytterligare två såsonger, innan det var

som

dags för flyttning till Tråvad. Dår
blev han spelande trånare åren
19?2 och 1973.Han sPelade också
våren 19?4 i Tråvad, innan det På
nytt blev dags för KinnarP, som
han tillhört fram tills nu, då Falköpings AIK således blir hans

fiarde klubbadress. "Rlecka"

kommer dock att finnas kvar i sitt

kåra Kinnarp, dår han har

er1,

post i'styrelsen.

Det är alltså en meriterad och
erfaren kraft, som nu tar över i

FAIK. Det är bara att önska
"Blecka" lycka till i sin nya orrt-

givning.

"' {" .1.'t
MATS KARLI1II

Brev

It

till FT

[\ y o ungdomsmedarbetare

till Kinnarp-Slutarp

CUF och Fritidsgå,rden
mankomster, där deltagarantalet
oer möte varierat mellan 5 och 120
Lngdomar. Aktiviteterna.har varierat och som exemPel kan nämnas
filmvisning, studiebesök På Radic
Skaraborg, hobbYkvållar, studie'

måndagen hölls en informationS- oc diskussionskväll angående fritidsgårdens framtid. Ett

Föra

okänt antal föreningar var av

fri

tidsnämmnden kallade, däribland
CUF. På grund av olika omstän'
digheter, bl a egen ungdomsverk'
samhet, var ingen representant
från avdelningen närvarande, vilket'vi beklagar.
I en tidningsartikel dagen efter
angreps CUF för att inte ha varit
närvarande På mötet och artikelförfattaren refererade till en artikel
dår det skrivits att I'de nu skulle
jobba konkret med ungdomen".
Då det inte närmare framgår när
och var artikeln publicerats kan vi
inte närmare bemöta den.
Som upplysning kan nämnas att

cirkeln "Rösta nej",

natulstig,

dans samt regelbundna månadsmöten m m.

"

Från I oktober till mitten av december år minst ett 20-tal möten
inolanerade, till vilka samtliga ungdomar på örten inbjuds. Är inte
detta att jobba konkret med ungdomen?

Vad beträffar fritidsgården

i

Slutarp ser vi det som Positivt att

även fritldsnämnden intresserar
sig för 'ungdomens fritid i KinnarplSlutarp med omnejd. Vi hoP-

avdelningen bedrivit ungdoms-

oas få vara närvarande vid det
iidrri.tg..t omnämnda stormötet.,
KINNEVEDS.CUF

verksamhet i Kinneved de senaste
48 åren. Avdelningen har de senaste 12 månaderna haft cirka 75 sam-

l

t1fu) - ,e- tt

&sLUTARP',?ffi
Kinnarpspromenaden
Sparbankspromenaden på

sön-

dagän i Kinnarps IF:s regi-gav följande rått rad: 121 lxx 222 ll2.
157. Första pris Knut
Skiliefråean
-11
rätt, skiliefråga 08. 2.
Öst6erg

Enplansvilla byggd
1976, inneh. ? rum o.

ffi

s3"1el. .'Trevlig tomt
ffi
-:;t,!*; med växthUs
och lekstu-

Susanne Johansson 1l (96), 3. Mqil
(82), 4. Ingrid Petters'
Bergman
son 11 (77), 5. Carina To'fstensson
1.1 (68), 6. Stig Johansson, l0 (147).

ll

Barnfrågan vanns åv Therese
Holm 11 rått (169). Extradragn-ing
bingo: Catarina Äkesson, Elsa Ostberg. Lotterierna: serie J, 84, serie
M, 67. Vinsterna evhåmtade,

IOGT.IVTO

I KITVTVARP
IOGT-NTO'föreningen i KinnarP

samlade På fredagskvällen sina
medlemmar till en trevlig sämvaro
i N.B.V: lokalen. Vid förhandling-

arna rapporterådes. från

för-

eninqens deltagande vid ett möte
om fritidsgårdens verksamhet,

Nya u,ngd"omsn t.,:,:

ga. Bra belåning.

rb€ts,rt

Frökinds frikyrkogrupp kan hälsa nya ungdomsmedarbetare välkomna till Kinnarp och Slutarp.
De heter Bo och Rut Svensson
med barnen Markus, Daniel och

I slutet av nov. kommer föreningen att anordna ett högtidsinö-

nov,

te då det är 3 medlemmar som
skall erhålla diplom för sO-årigt

Andreas. Bo och Rut Svönsson
kommer att delta i det barn- och

medlemsskap.

För kvällens -program svarade
Birgitta Davidsson och Mats Olausson som visade vackra diabilder
från en resa de företagit till SiriLanka och Birgitta sjöng dessutom
skillingtryck till gitarr på ett för-

ungdomsarbete som Frökinds Fri-

kyrkogrupp bedriver i Kinnarp
och Slutarp.

Vid en välkomstsamling nyligen
hälsades de välkomna till bygden.

Folke Pettersson, ordförande i
Frökidns frikyrrogrqpp, ledde

tiänstfullt sätt,
Då kommitt6n för mötet, Birgit o
Ivan samt Lilian o Egon, bjöd på

samlingen. Efter en gernensam
sång läste Asta Johansson ett bi-

kaffe med hembakta fraller och
härliga kakor, beslutades att avgiften för detta skall tillfalla Riaverksamheten.
Det gällde även att gissa vikten
på en hernlig låda, vilken vanns av
Göran Andersson. Lådan,innehöll

1..:,

belord och ledde i bön. Anette Tor-

'stensson sjöpg några körer tillsammans med mötesbesökarna. I

samband med kaffeserveringen
riktades flera välkomstord till fa-

i Kinnary-Sl.utarp.

miljen Svensson och man uttiyckte
sin tacksamhet över bönesvarei,

att ledarfrågan kunhat lösas

dettasätt'

på

t78a*t'a- ig.

Slutarpsprornenaden
Tipspromenaden i Slutarp samlade 100 personer..Rätt rad: l) (:i)
Kania, 2) (1) 100 kr, 3) (1) Norge, 4)
(x) Maj-Britt lr{ilsson, 5) (x) 6 ben,
6) (x) Mitt liv med Transport, 7) (2)
1940, 8) (2) 3:a, 9) (x) 9:e plats, 10)
(2) Letr Krantz, 11) (x) Temaskiii,
12) (x) Min farfar.
Ski{iefrågan 1385 g.

Ingen hade 12 rått. Vinnare av
l0 st l1:or:

1) Lisbeth Gunnarsson, 2) Evy

Claesson, 3) Elsa Ostberg
Barn: 1) Tomas Johansson,
Vinsterna uttages i Samuelssons

affår. Vinster vitä lotter: 79,20,38.

i

samt från N.ts.V:avdelningens so-
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Roger d,rwr i S&rc"g
Slutefpsträningen
Slutarps IF startar på onsdag träningen med sarnling i Kinnarpsskolan kl 18. Avsikten år ått tråningen i största utsträckning
skall bedrivas utomhus hela vintern. Det ger båsta effekten, rnenar nye tråriaren Roger Andersson, som i och rrred onsdagslråningen inleder sitt uppdrag i SlF. Klart står också att Slutarp i;
stort har samma spelarstomme som i fiol. Målvakten Stefan Fettersson och rnittfåltaren Tony Skqglund har'varit lite av tyktenas
män, men åven de har lovat ått vara med om en förnyad SIF-satsning under 1981. De ansvariga har fortfarande också vissa förhoppningar vad gåller Stef4n Ekman, som provat för IFK Falköping, men ingalunda beståmt sig för övergång. ftgö-.t a- A-

FALKÖPINGS

TIDNING Måndagen den

10 nOVember 1980

lJtgdomsavslutninE i lfimnarp
Frank Klarström kvåillens gäst
På fredagskvällen var det avslutningsdags för ungdomarna
inom Kinnarps IF, en avslutning

som var förlagd till trivsamma
Lokal Frökind. Mycket folk, både aktiva och föräldrar till dessa
hade mött upp till festligheterna"

På programmet stod prisutdelning över årets insatser, fika, Iilm
samt en s k "specialgåst". Denne
gäst visade sig vara Elfsborgs
Frank Klarström som beråttade
om sig själv, Elfsborg, allsvenskan och allt möjligt när det
gäller fotboll. Ett uppskattat in-

.

slag.

Själva prisutdelningen var naturligtvis vad de flesta såg som
kvållens höjdpunkt. Kinnarps IF
hade jobbat ihop ett mycket irnponerande prisbord. vilket innebar att i stort sett alla fick någon
form av uppmuntran. Utdelare
av samtliga pris var Frank Klarström.

Flibkor (30 tränlngar): Monica
Svensson 29, Christina Andersson och Petra Bergman 28, Maria
Svensson och Kade Johansson
25, Carola Carlsson och Ingela

Kjellberg 24 samt Karin Torstensson 23.

Pojkar (35 tråningar): Markus
Brisbo, Mattias Brisbo och Johan
Torgnysson 34, Roland Karlsson
33, Jarl Josefsson, Ove Josefsson
och Patrik Karlsson 32, Joakim
Karlsson, Stöfan Karlsson, Mattias Johansson 31. Rickard Blazques de Fablo och Andreas Sjö-

gren 30, Björn Andersson

28,

Christian Ek 2?, Fredrik Ek och
Henrik Torstensson 26, Magnus
Thor 24, Magnus Svensson 23,
Marcus Thor 22 samt Anders Andersson 21.

Bästa målsky'ttar, B-jun: Crister Svensson, C.jun: Urban Westerberg, D-jun: Magnus Svensson, E-jun: Ove Josefsson, flicklag: Lotta Johansson.
Uppmuntringspriser: Monica
Svensson, Patrik Karlsson, Carola Carlsson, Jan Josefsson, Marko Karvonen, Tomas Hector,

Teklapromenaden
i Slutarp

promenerande lyckades 5
pricka.en rad med,l2jätt
rypglel
vrd sondagens tlpspromenad. rjklljgfrå_gan or.n l.rur mygke!
..pgnS3r
det fanns i burken med 25-ö4nga}
.6qr 107

De tre triiningsflitigaste grabbam.a inom Kinnarps Lp 1980, börderna Matti.as' oeh Marcus
Brisbo tillsamm,ans med Jphan Torgnysson.
Eva-Marie Filipsson, Jan Callen-

vik, Sören Ungh,.Kade Johansson, Clemens HoIbauer, Karin

Torstensson, Markus Brisbo,
Mattias Brisbo, Eva-Lena Svensson, Magnus Thor, Ingela Kjellberg, Jan Andersson, Maria
Svensson, Ola Hermansson, Camilla Ivarsson samt Roland
Karlsson,
Sårskild uppmårksammad in.
sats (ordinarie AJagsspelare vid
15 års ålder): Per-Ola Westerberg.

TEXT O FOTO:
OLOF DARIAS

I
I

(barnkupong) 43:- samt Margåreta
Andersån, -Slut.rp 6Z:?5, sJm tyvårr blev utan priå. De Ovriga hår
fick avgöra om vinsterna' svaret pris att hämta i rc.q,-"fra"u.rl slutvar kr. 42.75. Rätt rad och svar: x 2 arp.
1,I I l, | 2 2t.l 2 x. Zugspitze, Jo- Två lotterier drogs, där grön lott
sef Strauss, Olandsbron, vårjfäkt- utföll med vinst på nr 6? ocå 56 och
ning, ren ny ull, president, Tove blå lott med nr gl och 38 första och
Jansson, extra inkallad riksdag, irr- andra vinst i nämnde ordning.
gefåra, da Vinci, Orebro slott och Vinst kan avhämtas i lCÄ-affåmåleri. Vinnarg blev: L-G Claes- ren, Slutarp,
son, Slutarp, 42:25, Rolt Jakobs-

son, Slutarp, 34:-, Bo Johanssn,

I

Pris

Slutärp, 29:75 och patrik Carlsson '

för att u4d' 15 års &lder i'nneha en ordinarie

plots

i

A-Iaset fick Per-Ols Wester'berg nxatiaga, au Frank Klarström,
'

t'l8ct-

Kinnarp s kont or smöbler
nga*ii-oS
sry
presenterar

S

arsomsattn:ng är det också en betydande- faktor för både arbetsmarknad rch näringsliv i Skaratrorgs län. Utvecklings'
kun'an har faktiskt bara pekat uppåt och så fortsåtter det'
För närvarande svarar Kinnarps för omkring en tredjedel
av vår kontorsmöbelmarknad.

presentationsmaterialets ramar'

berättar Bengt Johansson På Kinnarps. Därför sökte vi oss nya vägar
och fastnade för en oregelbundet
återkommande egen tidskrift. Helt
naturligt kallas vi den "KONTOR"!
Och den är bara en del i en större
satsning. Dår finns bland annat en

stor presentationsbroschYr för
norska marknaden, en engelsk
version av tidskriften och naturligtvis nya produktblad, prislista m m.

Tidskriften går i dagarna ut till
de flesta svenska kontor och behandlar mycket'mer än en vanlig

företagsbroschyr' Där finns exem'
pelvis aktuella artiklar av utomstående sakkuniga och rePortage
från några.av våra kunders arbets'
miljöer,

tpalorten är fultt beråttigade till denna blygsamma servige" skriver Slutarps samhällsförening till kommunstyrelsen med anledning av att man från kommunalt håll
aviserat om indragning av containers i tåtorterna.
Orsaken till att kommunen

ingen från våra samhällen kommer att köra sitt avfall från trådgårdar till soptipparna i Falkö-

clrar in sopbehållarna år den
nedskräpning och misskötsel som

ping och Floby, en körsträcka på
c:a 3,5 mil bort och fram. En indragnig av containers blir att det
blir fler och fler ilfegala soptippar
i vårt samhälle. Det är vål inte så
vi vill ha det? skriver föreninqen.

ening anser dock att mot de con-

tainers som.man lokalt haft un-

Kinnarpssexa
sttiller ut

der uppsikt kan inga

anmärk-

ningar riktas.

- Vår uppfattning är den att

'i

På Falköpings bibliotek visas he'
la denna vecka en utställning om
det ekologiska samspelet i.naturen

\'

Polisronden

cch oiika djrirs och växters roll i

Når ågaren till en

detta. Utställningen är giord av
klass 6 B i Kinnarp och bestå,r av

våghYv-el

Pappef

blir det'i Slut-"

arp-Klhharp'måndag. Det år den
sista insamlingen före jul. Det är

måndags liom till Lokal Frökind,
nämligen uppehåll i december,
dår han Parkerat sin maskin över j men insamlingen
återkommer efter
helgen, för att fortsätta ett arbe- nyår i Slutarps IF:s regi.
I
våghYvetn
att
se
han
fick
iå
te,

förklarande texter, bilder och mo'
deller.

tor på våghYveln. Det blir dYrt att
för ågaren eftersom för'

Slutarp.$ Kvarn

""p"t"""
såkringen inte täcker skadorna"
Ett våldiet onödigt tilltag' såger

man hos Polisen, dår man också
är tacksam för tiPs.som kan leda

STANGT
1

f StrrttåföiK1ii'iråb "'

Paqpipsi4-samling

i

utsatts för omfattantle skadegö'relse. Under helgen hade någon
eller några slagit ut samtliga ru-

månd. den

t-ö4

Slutarps Samhållsförening vill ha kvar containers i
plutarp-Kinnarp. - Även de som är bosatta utanför cen-

ågtr rum. Slutarps samhällsför-

Biblioteket:

t

r e ning :_

Låt oss hehålla
våra containers!

Familjeföretaget i Kinnarp år en av landets största och
viktigaste tillverkare ut korrlo"t*öbler och möblei för of'
fentlig r,:iljö. Med sina över 200 anstållda och 150 miljoner i

I höst går man ut hårdare för att
presentera och profilera sig. Både
här hemma och på de exPortmarknader man börjat bearbeta.
r Vi kånde att vi På många sätt
har "r'äxt ur" det konventionella

lut arp s s amhällsfö

till att man får tag i

och tisd. den 2 dec. 1980. Bortrest'

ren.

BHOR

skadegöra'

ft8a- it-rl

I

t'iso- i'l-tS

Oförändrad utdebitering
Kinneveds kyrkofullmäktige har
beslutat att utdebitelingen för det

kommande året ska vara oför-

ändrad 60 öre. Trots den låga utdebiteringen medgavs fondering
bland annat följande fonder: Fonden för kyrkans renovering 75.000
kr, församlingshemsfonden 75.000
kr samt till den allmänna investeringsfonden 82.000 kr.

Vursel ö Sluto;r?-

Korttidsvecka för L7

AB Slutarpskök i Slutarp, med tillverkning av köksinredningar och garderober,

varslade på onsdagen 17 av sina 31 anställda om inskränkningar i driften till tredagafsvecka i tio veckor. DriftsinskrånlCningen tar sin början måndagen den 8 de" cember och pågår fram till och med deir 15
februari riåsta år.
Det kraftigt miirskande byggnadet i landet under.året liksom drastiskt minskad orderingång för Slutarpskök är enligt en av

företagets ägare, Sune, Svedberg, orsaken
de igår lagda varslen. Personalen oeh
företagsledningen disku{erade under fredagen det uppkomna låget.
Om pågående förhandlingar om order på
köksinredningar går i lås kan de nu lagda
varslen eventuellt minskas i tid eller i bästa fall helt utebli. Det dröjer. emellertid innan det står klart, säger Sune Svedberg.
Slutarpskök har en normalproduktion på

till

ca 26.000 skåpsenheter per år.
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De hiir medlemmarna

i

Röd.a

l{innarp s skola

$orsets syförening har oo,rit med och arbetat inför auktionen.

Fr.u. Sigrid, Brod.d, Brita Wilgotson, Inga Nilsen, Rut Persson och EIsa Johansson (foto: Daw'
Nilssonj.
Kinneveds Röda Korskrets hade
på tisdagen en auktion i Lokal Frö-

kind. Det blev ungefär ett
som kom

100-tal

till auktionen och dessa

hälsades välkomna av ordföranden

Göran Andeisson varpå man lyssnade till ett intressant anförande

av distriktssekreteraren Bertil

Frökindsbostäder

höjer f B-2O kr
- Hyrorna

i de boståder som ingår i stiftelsens Frökinds- och

Asarpsboståder år nu klara. Efter att förhandlingarna strandade i
oktober kunde parterna, stiftelsen och hyresgåstföreningen i tisdags slutföra förhandlirtgarna. Resultatet blev att hyrorna stiger
med mellan l8 och 20 kr per Iågenhet och år. Anledningen till att
höjningen kan variera år att en del av lägenheterna legat lågt
bruksvärdemåssigt tidigare. Genom höjningen är det nu utjämnat, såger Karl.Arne Adamsson som ingår i förhandlingsdelega-

tionen för Stiftelsen.
Ett brånsletillågg för de lägenhåter som eldas med olja med
2.50 blir det också plus att hyrorna för garagen går upp med 10 kr
per månad. Utgångsbudet från stiftelsen i förhandlingarna var en
höjning med 38.92.
Stiftelsen förvaltar bostadshus om sammanlagt 118 lågenheter,
14.garage plus en del andra lokaler för uthyrning. Dessa Senare
får en hyreshöjning om 14 procent.

Kamp. Denne beråttade om insamlingen "Mat till Afrika" där Skaraborg låg långt framme och samlade
ihop mest pengar. Det pågår också
en insamling av tält till Algeriet.
Här samverkar Röda Korset, Lions
och sporthandlarna.
De fina handarbetena har gjorts

av Röda Korsets syförening

Hiir

ser oi tuå. au pati,enterna frå.n Falköpi,ngs sjukhem Miirta Lind,gren och Kail Karlsson,
sorn p& onsdagen besökte Kinnarps skola och, hörde på underutsntngen z klass 2A diir.

som

har ett ls-tal medlemmar. Även en
hel del företag hade skänkt saker.
Försåljningen inbringade totalt
8.350 kronor.
Besökarna fick även lyssna till
,,;ång av fyra flickor från Kinnaro.

En grupp patienter.från Falköpings sjukhem

- Mårta

Lindgren,

Karl Karlsson, Johan Johansson,
Anna Malmgren, Signe Lidberg
och Margareta Andersson, besökte
på onsdagen Kinnarps skola och
barnen i klass 2A dår. Det hela
skedde som ett led i den utbytes-

verksamhet som man har mellan

{{tot acoo{roo{rer {frolj1loaaoor {,O'
tqSa

skolan och sjukhemmet - ett fint Man talade om och gick igenom
sätt för skolbarnen och de hår äld- det här med lantbruk, de djur som
re patienterna att få en inblick i finns på en lantgård, och skillnader
varandras förhållanden.
mellan jordbruket förr och nu. DaKlass 2A i Kinnarps skola består een tili åra sjöng klassen också
av 15 elever och tillsammans med äåqr" ,å.rgu", till ackompanjemang

fröken, Berit Nordenberg visade av frökens gitarr, för sina gäster,
man nu upp vad man just höl1 på nåsot som var verkligt uppskattat.
med i OÄ {orienteringsämnena}. t"lgö" jf -.ae

Det aar mycket folk på julförsiiljningen. Hör rii det uirkarje dukar

sorar.

Kinneaedkgrkas fli,ckkör sjöng p&Frökrndsg&rd'en.

sriljs.

"o

VÄLKOII,IMEN TILL

JLtUfionsiåfrfrnrG PÅ
at

EL[A-KIl|SKEN

o

FIf OKIIf'ff}SGAftNtrff
På lördagen hade man sin årliga julförsäljning på Frökindsgården. alla saker som såldes hade
tillverkats av de boende på gården och mycket folk sökte sig dit

för ått iulhandla. Pengarna man

i'år in går till nytt rnaterial, nren
det fanns även saker som såldes i
pen-sionärernas egen regi. Här

går behållningen till resor,

KINNARP. Tel. 051 5 1336 23
ÖPPET

'AGARBVTE!

och

underhållning.
Man hade även besök av Kinnevcd kyrkas flickkiir rned Margareta Thor sorn ledare. Det blev.
ett uppskattat, framträdande och
besökarna fick lyssna till många
trevliga visor.
I}AN NILSSON

.

När vi nu har överlåtit vår kiosk till Ella-Britt och Lars Larsson vill

vi tacka våra kunder och samtidigt önska våra efterträdare ett
varmt lycka till!

Donls och wALTER ELMESTRAND
Vi hoppas kunna bli vårdiga efterträdare. Det är vår förhoppning
att våra kunder ska trivas och bli nöjda med oss.

,
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E||a-KIOSKEN Kinnarp HB

Ella-Britt och Lars Larsson
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T{LL VARJE PORTION KORV

BJUDER U PÅ CAR.DRYCK
finni i två smaker gäller så långt lagret
råcker. Dessutom små öveiraskningar.
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tillbaka så verkar det inte så långt'

I.O.G.T.-N.T.O.-föreningen 1
Kinnarp höll på söndags-tvällen men -tittar
högtidsmöte på konditoiiet. Ett framåt lika

de-

nya medlemmarna

år' så år det en
stort antal medlemmar hade sam- oåndlig tid. Han framförde ordens
lats då ordf. Sven Andersson hål- och distriktets tack för allt arbete
sade välkommen och vände sig de lagt ned i föreningen och översårskilt till de tre mediemmarnå lämnade märke och diplom till var
utbringade
som skulle få S0-årsdiplom samt tre och en- av de- tre samt,'diplomater.
medlemmar från logen Thor i ett fyrfaldigt leve för
Skövde som kommii på besök. na''' En ros överlämnades till var
Dessutom kunde ordf. hålsa två och en och. ordf. framförde förunga flickor vålkomna som med- enrngens tacl('
lemmar i föreningen. Han betond- Fredrik "Jågarn" Karlsson grade i sitt vålkomsttal vikten av att vi tulerade och hälsade från Skövdekan samlas både unga och gamla föreningen' -Efter kaffeserveringen visade
till nykter gemenskap inom vår organisation. Detta bevisar väl de tre Lars-Erik T'innarsson' Falköping'
som får sitt diplom för 5o-årigt diabild-er och berättade hur Falkömedlemskap. Då var också 15-i6 ping såg ut, i forna tider' Det var
åringar den dag de gick in i organi- många av de åldre medlemmarna
som kände igen en hel del av det
sattonen.
Efter sången "Vårt hederso.6 5. som 1s1l9s och berättades'
givet'1, tog

åirt.ikt"t,

representant --

Henry Sörman till orda och vände
sig till Majken och Allan Johansson
och Sara Gustavsson sorn gick med
i föreningen 1930 och alltså får diplom och märke för sitt långa medlemskap. Han betonade i sitt tal att
eftersom vår orden nyligen firat
100

år så har

j"il -"d

m-ånga

dessa medlemmar'j
trlr" ttg::::en ser de
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KINNARPS PEil$IIIIIAT
För lörsta gången dukar vi i år uPP

JULBORD

söroacenr,tA z ocH !4 DEc. KL. i3 ocH
Hemlagad julmat i ett vetligt antal
råtter till ett vettigt pris

16
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Välkommen att äta och trivas
Bordsbest. fr.o.m. måndag 1 dec. kl. 9*17. Te|.0515/332 40

Det håller på att bli en tradition att Setterbergs Slakteriaffår, Slutarp, arrangerar en matafton i Falköping varje år framåt
juletid. I torsdags hade ca 300, personer samlats för ait få smaka
på olika köttprodukter. Ja, det var nu inte vem som helst som
fick låta sig smaka av maten. Det var främst leverantörer av varorna som var inbjudna. Flera representanter från olika bolag
och firmor fanns på piats och genom dessa fick deltagarna iips
och råd om ioder till kaivar och mycket, mycket mer. Kvällens
underhållare var Curt och Roland och när dessa spelat ftirdigt
var det dags för en ny orkester på scen och sedan var dansen i
full gång. På bilden ses tre generationer Setterberg som fanns
med i torsdags. Från vänster Sten-Börje och Arne, Ulrik är yngst
i familjen, som arrangerade stortråffen. Text och foto: LILLILL.

l't8e- iL*ot

. På

torsdagsförmiddagen sam-

lades personal och Iedning på AB
Slutarpskök. Slutarp. i företagets
Iunchrum för att avtacka en av
företagets medapbetare som nu, i
och med november månads utgång, går i pension. Göte Johans-

son år namnet och han lämnar
företaget efter 17 år som maskinarbetare dår (anställdes 1963). Bo
Dahlstrand, Vd på Slutarpskök,

överlåmnade blommor och en
minnesgåva till Göte Johansson
och.tackade honom för de år han
verkat i företaget. Anders Ek
överlåmnade blommor från arGöte Johansson, rnaskinarbetare på Slutarpskök, som nu g&r i pension och sorn
d,iirför aotackades på torsdagen. Hrir flankers.d au Bo Dahlstrand, id på
iaretaget och And.ers Ek oitka ötserrrickte blommor och en minnesqåua.

betskamraternä. Efter sjäiva avtackningen drack man kaffe och
åt tårta tillsammans.
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Skgttef,öreningen: Fr.o. Lennarth Blom,

Ciaes Älcesson ochTomny Berglund.
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Sista chansen före jul.

Öppet lörd. 13.00-17.00
Sönd. 13.00-17.00

AB Bröderna Karlssons
Plastindustri

Sagomusikal med
I{innarpseleuer

Kinnarp
Tel. 0515i332
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I morgon händer det i Lokal
Frökind i Kinnarp! Vad då hånder? Jo - då år det premiär på

ett teatersångspel med låg- och

mellanstadieelever från Kinnarps
i nämnda lokal. Man kan
rentav kanske kalla det de spelar
upp för en liten sagomusikal. Där
fattas ingen av de kånda sagofigurerna för här finns både Rödluvan och Snövit, ålvor och feer,
dvårgar, prinsar och mycket mera" Kalle Ankä, och Fantomen i
sina blåa trikåer, från lite modernare tiders sagor, serierna, finns

skola

he*t
$:l{+

,ur'$lii'*+
'f;r,,li$l:lii:

''?tr,':

,*u,$;

också på plats.
Hela 30-talet barn

är med i sa-gospelet vilket för övrigt kallas
för "Fest i sagolandet". De har
övat

i

en och en halv månad för

att allt ska klaffa nu till premiärerna.

Skrivet på rim
Bakom det hela-står Brigitte
Andersson från Kinnarp. Det är
hon som lagt ner en massa tid på
att skriva samman en beråttelse
där de olika sagofigurerna i

Kinnarpselevernas

gestalter

sjunger på rim. Hon har också
övat in det hela med barnen.
Barnens mamnlor har sytt sagofigurernas kläder. Med enkla medel som gamla gardiner och avlagda plagg av alla de slag har
ma1 fått fram de mest eleganta
scenkostymer som tånkas kan.

Ja, ett våldigt arbete har

lagts

ner men så har också det blivit
ett trevligt resultat.

BrölloP
Som i alla riktiga sagor så år
det ett lyckligt slut. Prinsen och
prinsessan får varandra - för så
skall detju vara.
'Det hela slutar i en bröllopsfest
där alla sagofigurerna deltar -

Några av figurem,a i sagomusikalen, fr.u. Fantomen, Rolanil And,ersson, Rödluuan, ylua
Duerstorp, prinsesso med groda, Annika Gallenuik, Törnrosa, Charlotte Korlsson samt orinsen,

Marina

Anderssan.

till och med den vandranqe valnaden

-

.

-

llsa

*

iä-'Q

t

Fantomen.

fnnan man kommit så lånet

som till bröllop så har alla fisi_
rerna en efter en och grupp efier
grupp kommit in på scenen och
presenterat sig i en sång. En del
har till och med dansat en liten
dans, som till exempel feerna
vilka annars?

!'lera engagemang
Ryktet om det här trevliga initiativet i Kinnarp har redan före
premiären spritt sig i kommunen
och Brigitte Andersson beråttar
ått man redan fått lov att komma
och spela upp på sex olika stållen

i kommunen, på två ålderdomshem, på Kyrkerörsskolan m.m.
Flera engagemang kanske kom-

:t

Damernas
- l) Tomy Berglund, 48 P; 2) Claes I
Åkesson, 45: 3) Gunde Johansson, 44; ;
4) Hans Centerstig, 43: .5) Per Brissbo. t
43; 6r Ola Hemansson, 42: 7) Len- I
narth Blom. 421 8) Karl-Gustaf Ahl, {2; x
9) Hans Göransson, 41; 10) Jessika I

Nomas VP

s
s
s

, l9$e)*;g_ag

änm, etta pa toppen
o

Nu ligger Zam Hultins etta på svensldoppen.
Zam Hultins är hemmahörande i Skaraborg,
och kapellmåstarcn i orkestern, Samuel Hultin,
kan man till vardågs hitta i $lutarp.
Det år med låteh "En silverslant fdr dina tan*
, *k&f" som man lyckats klåttra upn,gilt.filtgt-ådlt!-*
sen på toppen. Men det ver inte gjort i €n hånd.
våndhing. I sex veckor har låten funnits på lts.
tan, innan den lyckadg.q belågga förstaplatsen,
,

,

8a:-1,1r'-,o*

Bro-blem- i KinuarP'"--Qhr! alP

Final å dunsskola

Trasig pum,P

"frrhärd,ar"
aattetwerh
Det år bekymmer med vattnet

i

Kinnarp'slutarp igen'

visade
Det senaste vattenprovet, som togs den 2 december'
nor'

hög som
rrå"anetsgrad såm vat ca fyra gånger så

ute i
"i
malt. Orsaken år en ti"tig t"itpuirp-i vattenverket
Slutarp'Kinnarp' som inte lagats'

Nonchalant, tYcker man vid hålsovårdsförvaltningen' eftersom det

hårda vattnet kan innebåra be'
tvdande kostnader för hushållen

åm betjänas av det

kommttnala

vattenverkåt. Ledningar i eld'
ningspannor och köksmaskiner

ridhalten har gått ner men sulfat'
halien år fortfarande hög'

Men om något år skall Proble-

men med det hårda vattnet i Kinnarp-Slutarp vara ett avslutat kapitei. Då rinner våttervattnet i kranarna

kalkar igen.

, Driftsingenjör Per'Uno Haldors-

Det har.dansats

son vid gåtukontoret beklagar det

i

'tio
Lokal Frökirid undei

höst- och vinterkvållar. Monika Westerberg har
iart u"sdo*ar i Kinnarp'slutarp {e- fi-ifct-a trevande *t*gutt. Om den här försöksvörksamheten
beråttar vi på insida. Det har varit två dansgrup'
per med 25:30 i varje och hårom lirvållen var det
åtor final i lokalen. Bektor Per-Inge Carl*son
såg den här examen i dansskolan. (Foto: Håkå)

intråffade, men tillbakavisar hälso'
vårdsförvaltningens kritik betråffande hushållens ökade kostnader
och besvår.

- Det hår handlar om ett till'

fätlict haveri med saltpumpen' som
idaj ar lagad Provisoriskt Några
das:ar ellei veckor med anmärkninesvårt höga värden har ingen
betydelse för hushållsmaskinerna'

*sid7-

säger han.

kinnarpsvattnet smakar ganska

bra. minåralrikt som det är' Klo-

rl

r

Mönarp
säljs?
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Mönarps egendom kommer av allt att döma att bYta
ågare. I'fuvarande ägare
godsägare Ragnar Browall
vitl åldersskäl dra sig till'
baka"t'och hans son Dan Browall, som är verksam vid fö'
retaget, har inte ekonomiska möjligheter att fortsätta'
Den nye ägaren blir sanrio'
likt en lantbrukare från Mo'

tala. Köpet är dock ännu inte helt klart, eftersom Lantbruksnåmnden inte gett tillstånd. Det finns dock ingen
anledning att tro att Lant-

bruksnåmnden skulle såtta
stopp.

Den nye ågaren kommer
troligen att fortsätta verk'
samheten vid Mönarp, d v s

odllng av fårdiga gräsmattor
och energiskog. Energisko'
gen år Planterad men har

ombvgsnad' Detblir utökat antal stiim'
KinneVedS kyfk;4 genomgår nuin,enTid.igare.0,"::,":::]^::::::::t:I!;:T
oikrr- bssst
ni,
^on
cne'ci'iios iiuen efter om' I
";v;k";.-N;;"i""rx
del ctu ,Jet garnla pffiateriatet .har kunnat
En
åff"iri'årot,
ii,
iTir"ruTi
pä bilden prouspelar I
Itrrir
det men;"ngen ati orgelr' skall inuigas'
I bgggna,len. De,- 2A d.ecinzbey tirGunneflo
på" (foto: Dan Nilstittar
Thor
l\largaret(kanior
7lLetlan
Xari--Grtstau
;
truu: vuf !'d! r!\!'
d,omkyrlcaorgan,,st
i qultLnyt

! Ofgeln i
I iåtoi i
I

I

son)
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ännu inte al'verkats någon
gång. De statliga stöden
kommer inte att Påverkas av
ägarbyte.

För gråsmattorna har ett
antal såsongsarbetare varit
anstållda.

Darusskola i Fröldnd

ett irotre s $a,ttt försök

I

Till sin hjålp har Monlka haft
föräldrar till dansarna. De har
skött "markservicen" på ett för-

munala bidrag soin krävs för att
gå i gång igen.

tråf{ligt sått.
- Det år en fantastisk hn Hem
och Skola-föreningen som vi har i

här som en mycket intressant försöksverksamhet. Ni ska veta att
det handlar om en verksamhet ett led i att nå nyktra(re) danser

Frökind.
Det sa en av kvällens gåster,
Per-Inge Carlsson, som till vardags åir rektor för Kyrkerör och

dansande Kinnarpselever

sorn

tillhör det rektorsområdet.

Det sa Per-Inge, som ser dåt

"högre upp"

ser som görs från Hem och Skola
i Frökind.
t

Ungefår så sa Per-Inge, som

efter en hård dag av förhand-

i skolåldern. För i

lingar i tunga skolärenden hårute, tog sig tid att avsluta den

Kinnarpsskolan dansar tjejer- och
killar oblyga med varandra - nu.

med en kväll i Lokal Frökind.
Han såg sina elevers trevartde
steg på gammeldansbanan - en
bana som han kan sedan många

Alkoholclebatten har påverkat
många. Den har redan gett re'sul-

,*

Elter uppvisningen, som applåderades, blev det samling kring

kaffe- och saftborden. Och

- Vi har kommit rätt och jag
vill verkligen poängtera de insat-

sen

släpptes "Kyrkerörs Stompers"
fram i full frihet.

Det var en fin kvåll. Monika
har glort ett fintjobb. Honjobbar
med ITA och'barnl*hsbap. tooh
kga **ert locka de uHga till en

forååttåinci vår.
- Vi ska jobba för en fortsått-

ning i_'vår och försöka få de kom-

år. Han har dansat med Falbygdsgillet och gillar en riktig

,- Helt kiart år det så. Vi har
haft en dans i Vartofta som var

hambo.

toppen och jag tror att vi är inne
på rått spår.
Det sa Per-Inge når vi piatades
vid. Han sa också så hår:

,= J.g tror att rnåaga föråldrar.

vaknade upp,,F?r Jan Linde gås=
tade Hem och Skola hår ute. Han
släppte en bomb. Det var tungt
artilleri, men det tog rätt.

Frökinds Hem och Skola är inne på rått spår och en föregånga-

re när det gåller den hår verksamheten. Janne Brisbo - ordf. i

r

,I{em och Skola'hårute - nbteradg,d€t. Han var nöjd med kvåll,en
och sken som en stor sol. Vi har
stora "solar" i Frökind.

lclfic:t-ti "(}Et

BÅssE

Danffinal i Lokal Frökind. T.a.led.aren MonikaWesterbero.
Mellanstadieelverna vid Kinnarpsskolan har under hösten och förvintern varit dansanta. Under Monika Westerbergs ledning har de unga läit sig schottis, polka, vals och lite
bugg. ' . Håromkvållen var det avslutning i Lokal Frökind
- den tionde lektionen fick
final inför föråldrar och andra intresserade. Vi ska tala om att de två dansgrupperna samfat cirka 25-30 unga i varje (en del av dem har kommit från Kyrkerörs sjua som också varit

vålkomna

till danskvällarna).

t"-'lrso*ia''t
VIRKAD DUKfÖn Bvu
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'Ntlclos Olander, Tom,mg Sjöstrand, Fredrik Johansson och Petri Soensson
koarlett frå.n Slutarp.

- en spelglad,

llftr- tL-"I I
Hemkunskagp å låg- och rnellanstadiet:

I{inru&rp tj qn, s t urt ur
rvtnd ryu l,äropluneru
'
,

En ny låroplan år på våg in i skolorna och höstterminen 1982 kommer de stora förändringarna
med bl.a. fler tillvalsämnen på högstadiet och obligatoriskt teknik och hemkunskap på alla stadier.
Men redan i höst gör man på många håll försök

: Våd ui.r.r." ma1 då med att införa hemkunskap - ett ämne
som i sig rymrrer kunskap om

Låg- och mellanstadieskolor
har inga hemkunskapslokaler'
- Men jag tror inte Iokalerna
kost, hygien, miijö, konsuLent- behöver bli något problem, säger
ekonomi och samlevnad - på rektor Per-Inge Carlsson' Med lilägre stadier? (Hittills har höm- te god vilja och samarLjete klarar
kunskap varit obligatoriskt på vi den delen l hans rektorsområhögstadiet men delår ar,'ämnet de ingår Kyrkerörs högstadium
har legat inom andra ämnen på och hemkunskapslokalerna där
är inte l00-procentigt belagda'
låg- och mellanstadiet).
: Att tidigt få en medvetenhet Man kan tänka sig en del av
om t.ex. kostens betydelse är vik- Kinnarpsbarnens undervisning
tigt, säger hushållslårare Ingvor där och en del hemma' Under
Sjöö, som undervisar lågstaÄee- försöket håIler de till i kliniklokaleverna i Kinnars skola. Ju tidi- lerna som är omvandlade till ett
gare man börjar, ju lättare är det kök - utan spis'
ått skapa en allmän instållning
- Men spisar finns i
-'

r som är

skolmål-

tids- och personallokaler. Och vi

vikliå

som anknyter titl den nya läroplanen. På Kyrkerörs rektorsområde har man i höst infört hemkun'
skap på låg- och mellanstadiet och bl.a. funnit att
den nyheten i låroplanen inte är så svår att införa
när det gåller organisation och lokaler.

i kommurren
- visst kan de låna ut hem-

har fyra högstadier

kunskapslokaler åt låg- och mellanstadiet?

Den nya läroPlanens limsPla-

ner är stadieindelade och det innebär att man skall läsa ett visst
antal timmar av etl ämne På varje stadium men att den enskilda
skolan får bestämma i vilken eller vilka årskurser åmnet skall läsas. I Kinrlarp har man valt att
lägga lågstad.iets hernkunskaP i
tvåan och mellanstadiets i femrnan. På mellanstadiet blir hemkunskapen ett självständigt åmne
medan det på lågstadiet ingår i

Vi hälsade på tvåorna under
deras hemkunskapslektion i
Kinnarp och fann dem i full fart
med att göra smörgåsar med
mjukost och paprika. En del gillade inte ost inen höll med om att
lite måste man ta, annars följer

man inte kostcirkeln och missar
viktig näring.

Näringsriktig kost och måltidens betydelse har tvåorna och
deras lärare pratat om i höst och
en och annan har vål åtminstone
till en del ändrat sina frukostva-

nor. I ämnet kost ingår

också

kunskap om mattraditioner och
där{ör år tvåorna den här veckan

oä-blocket.
$:t:l:.i..*:r:t4qr::iiri.i:!:r
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Hemkunskap på lågstadiet kommer att ing& som obligatori,skt rimne t. oii-blocket t den nya kiroplanen. I Kinnarps skola hor man
redan i höst infört hemkunskap på I&g- och mellanstadiet. Htir instruerar hush&llsliirare Sio Sjöö tuåorna.

i

Kyrkerörsskolans

hem-

kunskapslokaier och forbereder
julen genom att baka pepparkakor.

.De erfarenheter man hittills

har i Kinnarp av hemkunskapen

är goda och några problem här
knappast införandet av ett nytt
ämne inneburit.

Varför har den nya läroplanen
hemkunskap på låg- och mellanstadiet? Ett skäl är att derr nya läroplanen betonar jämlikhet. Den
skall hjälpa till att öka jämställd-

heten hos pojkar och flickor och
ta bort den pojk- och flickskola vi

har när det gäller att vålja linjer
och kurser.

S.L.

FALKÖPINGS

TIDNING Torsdagen den

Elegurbta

1

1 december 1980
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IÄGSTA DAGSPRIS

KAFFT i:ä1"" ord.pris3o:eo 24så
Tidigare priser gäller på
sötmandel, cocos, nötkärnor, russin, bakpulver

UETEMJöI 5s5
2 kg påse ord.

pris 6:90
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HOS OSS PA CENTFUM-LIVS }IANDLAR DU TILL LÅGA ICA.
PRISER 11 TIM. PER DYGN KÖPER BELLMAN. OCH PENNINGLOTTER, TIPPAR OCH SPELAR LOTTO.

CHOKLADKARTONGER TILL EXTRA PRIS

åså sååy,illni.o"' t*g[If$,gl!t,,f Kr
Iris Hellman. L:ngsr t.u. rir det.som leder cirkeln, d,elar ut

goda råd och iöser problem nrjr sådana uppstår. Hrir får Eualena Andersson och Gerri Hellström h,jrilp med en detalj.
höst

skdrm i det tyg och färg man

sal. Nio flitiga damer, de flesta

den personliga touche man vill ge
sin skapelse. Alla deltagarna var

Medborgarskolan

har i

tna de extra utsmyckningar och
entusiastiska.över vad man åstadkömmit under den här korta
tiden, flera hade nu en fem, sex

från orten. har dår sytt lampskärmar under Iris Hellmans sakkun-

niga ledning. Nu har man avslutat. och det var minsann inga

och:konstfärdigt utfört, elegant

fodrade och med siilfqlla mönstdrapplikationer.

Man har inga givna nrönster'
som man slaviskt följer, utan med
utgång från den stomme man förfogar över komponerar man en

*3iäfjBä*#HFg

önskar och låter sin fantasi utfor-

{örlagt en av sina cir:klar i lampskärmssömnarl rrt trll Iiitrnarp.
där man hållit tiil i skolans slöjd-

nybörjaralster, man visade upp.
Dår fanns skärmar för golv- och
bordslampor, små saker kanske
lämpade för lampettcr och stora
takplafonder. Allt lika noggrant

I g s5

skärmar på lager. Kanske har
man iöst en hel del julklappsproblem på det hår såttet. Och
efter helgerna tånker man fortsätta på nytt igen.
I

Iextil-Snop, Slutarp
Affärsgatan 10

Modevaror till lågpris
NU 20YO

l0%

på *rännrngaroch

ou

li:g,*n

öppn: ;:*:ä:lJiål;1i13,
Marie-Louise Karl6n
Tel. affäreh 33S 1S, bostaden 334 3l
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H embygds

studier i Kinneued
TORSDAG_LÖRDAG

BlandlärS
Prinslt0ru

23:90
24:90

ord pris 31:20
ord. pris 32:70

Köp julkaffet nu!
I Hulda

Wennerholm hör till de
personer som i skrift gett viktiga
upplysningar om. livet i Kinneveds socken som hon hört det be-

tw:jirF.ssfri:,ä.alj:irBl:.i1:".xu
Samlad.e på möte hos Lennart och Liltg Karlön, Bengt Abrah,arnsson, Lennart Karl6n, Olao Ii lllt_.t_*" *-1. ljd:", så gåstade
";;;;;ä:;r;;"""L;;;;;''*,,';;i
nertaret ur studiecirkerr FageF;it;;;;", siao, Ilo,,,on, Gun-Britt Fitif:'g1, Marianne råsstugan
i Åsarp och bakade
I
Abrah(Ln'Lsson'
Ingnd'
Ellström, Bert Johanss.n,"'irlä,L;;;;"n;;t;: M'arNs" Abraha.rnsson,
I bröd i den gamla ugnen' Det
ciri
d,enna
Med.
pettersson,
Anilerssoi.
Birgit
och
Kjelland.er
Stina
Hoheisel,
Lena
Margot

l#i$i.åfå.s,$S.il.,i:. lt'..:fl.T.::.1,-Tti#:få\W,qFri-+i

fortfarande på Falbvgden

Potatis H::lil

10ks

t 4:90

,r*n

35:00
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ket,meninted,ennagångndrxarand.e,öroökåRun"Fred,riksson.
Hembygdsintresset .,å"

ffllllitu*ul" 24s5

,:1q

I

^^- -^^ ^^ ]

å1,*T# öH"ff"rå'i.lå.
i
Men der är i ailra_sista stund som

,: .

. .

intredlet sprida sig till de övrlga i:H"::-ä:å::lf;i1X"tö$:ff
med fiir
.,- ,rör rrr
att lor,reva sig
in i, ärdre
^,r-^ .,ti.
I
- rå"i^r" inte praktiskt lämptigt .i+

gjm:l*,'n*:n*:'j"'f

I
*l ?y,cg: II il'to" många personu" i .., ..,ä, L,-Y:1'-::u": k-ommer-Kinne] ".u"t.r pågår,. odling
utplånår \ :lil"t. Givetvis är der cirkellea"l l:,:$bt:.la .,att" göra fältvand.täg
,över ;t"" ä;"oiL.
ll"'?åiåå.x',1Jililffii:',f,'::
,,Iå*:1";,-::,:å.Tä
rbtano KansKe errreuvsLsl' '"'::'" \
i*.i:*::"i*11;'
"'"' -^""""1 'l'-^' I l;u:t*::n.';'å"d.::i:,Tllil',i;
hembygdscirklarna. i
'ä.:1
med studieplanen och b,oken I stryker väl ett och annat röse nins att ,i.;ii.'J;';å-;;;'*'
äraå. äh
il;;"..;;
irdÄ--i^,^*å_
"ir
-ih^"i".
sina
illgärningsmän.'#U'#åliå,
med det II med i rationaliseringssyfte.
med samma namn, dels me{
tua.'iii
kommun".,
I
inom
-"a
.
l
;';i:."
framgår det
lokala materialet vilket år ånnu I
Affa..", smecgor, meJener, oen homl,r,ortsfÄronino
hembvgdsförening' .tiAv_.tidninosklipp
ri""""åä;'cå*"ilft ;;
intressantare. --'::*:
har turen kommit till Kinneveds
socken dår en studiecirkel

äi{:i

n"ll,äi.',uJi'iäii1,l,' ,t#.Ji"ä.
I hembygdsförening och på dess
i -.-. hör till de mer ellei mindre I
- rHjålp med utdrag ur husför- möte den 24 januari 1942 framI gamla lämningar från en tid då
fördes, ett ode till
urr Arnneve(I
Kinneved un.
unstudieclrkeln]1 ruluEs,""r.r_.:
I iandsbygdsbefolkningen
landsbygdsbetolknlngen mer nOÄUi.rgae.na
hörslångderna har itudiecirkeln
utdrag ur husförhörslängderna skötte sina angelägenheter inom fått av"hembvgdsforskaren Bert dertecknatJ.P.P.
kan man veta vilka p""ro""j-:-:T
byn och socknen än vad de gör Johansson f.å" Åra"p. H1n har _^r"i:.t.:^:T*5t:l:::1 ._t".f:,;
bott på torp och gårdar. Systeiiil p."ro.,.ugistret biiogat intres- '11, :" T:b:T' ?äi":kog m9-d
matiskt prickar sedan studie- "L.
,.rrå ko-Ä.ntarer åch visar sättning för blandad kör av H.
cirkelns "sekreterare" in de åter_ibland på hur kändisnamn som Josefsson sjulqeq kyrkokören
HembvEdcirkl'|.
funna och befintliga ställena på
"Xotj"ti.," uppståu på en fiskför- lggon eån8 vid .högtidliga till,1
:'L"."I:l
Studielörbundet vux- .oti^"o
tällen och under julkalasen kan
göm-] som går i Studieförbundet
en karta. Oftast kan det i göm5p fållen
"yi 5i
Är"i-.rdstäv som ',Vi
,åi#;. Ä";n'ordstå.,
"Vux- jämna
.ugi
det vara lämpligt att öva på fölmorna finnas gamla bilde^r som
Bat-Anners"
sa
par I sjurla
:".k:l:,":
:*11t11: I lf::
kan ge mer liv åt det förgångna. I hand Slutarps' t"astarps och rru- iar kommit-med i de uppteck- jande ramsa från Slutarps by:
Mönarps rote' .i.o". .o- qiorts
samt yö1"t1.
Det är alltså en hembygdscirkels I dene byar samt
lo,:: ,rirnu, ".- Eiorts och det är så- Simme Lund, Isak Kund, skräduppgift att sammanställa olika I Intresset har varit, .3, ,.ro", ::t dan"t som
g.i.., .mula färg åt de dare Gutt, Häll Sutt. B'ata Mos
r?|
Eves Lars sto ve
uppgifter till en helhet och inte
personligtieter av orika slag
.
\ y".
l,_1l"TI_,:l:_1T:::.f
"".som srängeret
!", 5:''.
";':;
diecirkern' Förhoppning;vis skarr
å så på knister'
5ir.'""
J.J.
äfrirfil ru1|i:.
Med hjälp av gamla kartor och
andra handlingar kan man se hur
gårdarna
garoarna rega[
legat ocn
och meo
med nJalp
hjälp av
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utrustning till gården, och det gör
att man har möjlighet att tillreda
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sig. Det märktes tydligr på

då

unqdomar som fanns på ptars och

hamburgare,varmasmörgåsartr{ii;#fi"manvarförväntansfullinförden

m.m.MariaIvarbasariköket.W&.1i!IiIiffi#'stundandenypremiären.och
praktise- ffi#fri;i+.l

visst' kan man känna sig srolt
ratdenhårverksamhetenharWj#.i}i'övcrvadmanmedenklamedel
denblivitettmycketuppskattatåstadkommerpåegenhand
Lycka till i fortsättningen vill vi
inslag. Man har öppen kassa, där
Ronnip Karlön ach Sören Ungh uar i full fiird med att m&Ia '
önska.Textochbilder:
ungdomarna får betala vad de
hster,hademå.latlitepåh.akan oclcsd, Icorzslce förattbefrrimja ,
vill ha av dricka och tilltugg. Alli
nafa
sktioot,iirten,

och under den tid man

ting stämmer, och Bosse Svensson tycker att ungdomarna sköter sig finfint hårute.

Fritidsledare Bosse Suensson, sorn h,åller i arbetena med Fritid,*lokalen, och Lennart Sandberg, har brö"d,a dagar just nu
med att få.

allt klart

på.

görden.
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KIaN med bidrag
till cyltelräS

lil

r

INFÖR JULEN

li

Slutarp-Kinnarp

Gardlner o Dukar o Påslakan o Frottö

r Antligen kan skolelever i Slutarp få en någorlunda såker väg
till Kinnarps skolal Falköpings
kommun har nåmligen blivit tilldelad statsbidrag för utbyggnad
av cykelled mellan Slutarp och

IEI{AS GABDINSHI|P . SLUIARP
Öppet: Måndag

-

fredag 9-18, lördag 9-13lunch 12-13
Tel. 0515/336 10

Kinnarps skola. Kommunen fick
också bidrag till en cykelled genom Kung Rans park i centralorten.

Regeringen bemyndigade genom beslut i oktober lånsstyrelsen att fördela statsbidrag för
r98r på 420.000 kr. Av detta får
Falköpings kommun halva kost-

Slutarps Kvarn
BROR JOHANSSON. TEL' 0515/331 03

naden - 45.000 kr . till leden genom Kung Rans park och halva 25.000 kr - till skolvägen SlutarpKinnarp.

ALLT FÖR LANTBRUKET
fodermedel, statsplomberat utsäde, gödning, Weibulls fröer

Kommunen hade sökt bidrag
även

till cykelled genom Plantis
3?.000 kr samt

för en kostnad på

BRA JULKLAPPAR
för sport och fritid
.

Vintersport
Skidor - Bindningar - pjäxor

lshockeyartiklar
Pulkor - Snow-Racer

.

på Dotorpsgatan, delen Wettet-

linsgatan - Postgården för 105.000
kr, men dessa beviliades inte.

Bordtennis

tq8{r- {&"'åo

Bord-Backets-Bollar

.

/\

Badminton

Vålkommen till

!.&FIIITIDSLAGR,
SLUTAR,P

SKOGSVAGEN
SLUTARP - Tel. 335 92

*

FEST!

Vtilleybollskor

Motionsredskap - Kikare - Väskor m. m.

Öppet: Månd.-fred. 9-I8
Lördagar 9-12

ÅFFÄREN MFD DE LÅGA PFISFRNA _

t.

urgeLLTLuLgnLng

Rackets-Bollar-Skor'

r

rtSa-iå- iJ

En annorlunda föräldraträff

ordnade man i Kinnarps skola där barnen
tagit med syskon och föräldrar till skolan, för att de aktivt skulle
få deliaga i vad man syss!r
ryed under dagarna. Full verksamhei rådde i textilslöjden, o"n ilv-rrrustiksalen höll
Eva-Lis Larsson i gång med lekar och motion. Hos Christlr
su"rrrrot'i trä- och metallslöjden, varifrån vår bild år hämtad, var både stora och små i
full verksamhet med att trolla
fram tråreliefer. Det gick inte att ta miste på att entusiasmen
fön den här typen av föräldratråffar var stor, många var där och man giihae att praktiskt få kånna
få verksamheten.

Vi hjälper Er
gärna att arrangera Era fester.
Våra pr:iser är rimliga

KINNARPS PENSIONAT
Inga Nielsen. Tet. i32 40

i Kinneued
I kväll blir det orgelinvigning i.
Kinneveds kyrka. Den nybyggda
'mekaniska 21-stämmiga orgeln
skall invigas. Domkyrkoorganist

K-G Gunneflo presenterar orgeln
och invigningsspelar. Det blir bl.a.

verk av Bach, Pachelbel, Reger,
Andriessen och Langlais. Orgeln
är byggd av Fredriksborgs orgelbyggeri.
Församlingen bjuder på kaffe i
Lokal Frökind efter invigningen i
vilken kontraktsprosten Uno Mårtensson jämte Kinneveds kyrkokör
också medverkai.

- SfyrelSen

för stift, Frökind.

Asarps Bostäder: Alf Nilsson.
Äsarp. Bo Dahlstrand, Slutarp,
Carl-Arne Adamsson, Slutarp,

Gunnar Äseskog och Sven Thor,
båda Äsarp. Suppl. Bengt gamuelsson, Slutarp, Ivar Gustafsson,

llqp 4r'def,sl,e11,. Kinn:.
arp, Maja Lothsson och jf,ennart

{i"Irg{p,

Karl6n. Sammankalland$: Sven
Tlor.Fi tlgcvi'Å; ie

T.1t

LuciaJest med
pAstorAtet yisdz-ir_,r
Kinneveds kyrkofullmäktige och
pastoratets delegeiade har hållit si-

na avslutande sammanträden före

.julen och årsskiftet. På

föredragningslistorna stod bl a val för

I kyrkofullmäktige omvaldes Carl-Arne
kommande arbetsår.

Margareta Thor, och dår Sonja
Karlsson från Vårkumla framträdde som lucia. Vidare framtrådde
Kinneveds kyrkokör med sång och
för avslutningen svarade kyrkoher-

de Sven Erik Hagnerud med

en

andaktsstund.

Adamsson som ordf, med Sven Andersson i Lofsgården som vice
ordf. Kyrkoherde Sven-Erik Hag-

nerud omvaldes på sekreterareposten. Revisorer blev Erik Gustavsson, Arne Persson och lvar
Gustavsson, med Lennart Karl6n,
Gunnar Wilgotsson och Inger Persson som suppl,

Av

pastoratets församlingsdele-

lqSo

Vi på
Bil o Motor

gerade blev Karl Gustav Gustavsson omvald som ordf, Carl':::..:.,1::'1$l

revisorerna, Allan Gustavsson,
Erik Gustavsson och Sivert Lind-

i::::,i:l:l:l:jl::i:::r. l

:r:i:iiii;rii'iirr,

,

::::ir:::r.

gren omvaldes.

nraae Kinnarps skola lucia med en samling i Lokal Frökind. Det är
Hem- och skolaföreningen, som står som arrangör, och bjuder in alla skolbarn med för-

Traditionellt

äldrar och syskon samt lärarna till det hår evenemanget. Barn från klasserna 6 hade under
Barbro Sandins ledning övat in ett mycket trevligt, och kanske lite annorlunda spel, med
vissa aktuella inslag i texter och sånger. Det var Maria Joelsson som framträdde som lucia,
med tärnor, stjärngossar och tomtar i följet. Musikackompanjemanget svarade Margareta
Thor för. Efter tablån bjöd Hem- och skolaföreningen samtliga på kaffe eller Festis samt
pepparkakor och lussekatter. På bilden tänder Lucia, Maria Joelsson, ljusen åt tärnorna.

Vidare valdes pastoratskyrkorådet att utgöra den nytillsatta befattningen som personalorganisation.

Efter förhandlingarna

ning, [omPonerat och inövat

Fam. JARL ANDERSSON

Orgelinvigning

KINNARPS KONTORSMÖBLER
GOD JUL och GOTT NYTT AR!

tfso

av

God Jul
och ett
Gott Nytt Ar

.

Ett hjärtligt tack för julgåvan och julfesten samt en tillönskan

Samtliga anställda

tackar våra kunder för det gångna året och
önskar en riktigt

samlades

till

gemensamt samkvåm för
samtliga pastoratets förtroendevalda och anstållda med familjer. Kin:
neveds kyrkas flick-kör framförde
ett luciaspel med sång och textlåå-

man

KINNEVEDS KYF}KA
lördagen den 20 dec. kl. 19.00 Domkyrkoorganist K-G Gun,
neflo, kontraktsprost Uno Mårtensson, Kinneveds k-v;"knkijr
m. fl. Efleråt allmänt kaffesamkvärn i Lokal Frökind.
VÄI.,KONINA:

i $lutarp

Arne Adamsson som vice ordf och
Erik Gustavsson som sekr. Även

.,,i.lii,:tr;i.,. :,'r.:i

Till Ghelema på Slutarps Köl(
Hjärtligt tack för lussekaffe

o

julgåvorna.

God Jul och Gott Nytt Ar

RÄDnnsPÅnE

ADELSOHN
''

Hår dundrar en av SJ:s omodernaste rålsbussar fram på lin-

jen mellan Falköping och Landeryd.

Falköping - Landerydlinj en
har legat under ett konstant
nedläggningshot i över tio år.
ilIen nu har de berörda kom-

1:r"

,

.n'

munerna tröttnat. Tillsammans
ska; man försöka förmå regeringen att satsa på bandelsn.
Bland annat har man bjudit in

.kommunikationsminister Ulf
Adelsohn till en åktur på banan,
då man'också skall diskutera
problemen kring den,

iKfit

-,

?]

FALKÖPINGS

TIDNING

T

Landerydsbanan ska Iäddas'

nKomhiltoeh &k

lllf Adelsohrr))

Nu ska järnvägslinjen
i mellån Falköping och

t':

:::iijrili;iir::1r=1i
:::a:a:.::i:

3*:

Landeryd rådd_as.
De , fem 'kommuner,
Falköping, Ulricehamn,

Tranemo, Gislaved och
Eylte, som berörs av banan har slagit sina kloka
huvuden ihop, och kåmpar nu tillsammans för
att få regeringen att lova
upprustning på banan

Bland annat har

man

tånkt sig att bjuda in

<!|.
F::::::

kommunikationsministern Adelsohn till en åktur på banan samtidigt

a+:i

Fi*
F,+

,i,;

som man beråttar

om
problemen. l!I.a.o. en pa-

till aktionen kring
Inlandsbanan.

rallell

Det var fem eniga kommunstY-

relseordförande som i
samlats

för att komma

tisdags

överens

om ett sätt att rädda järnvägen
mellan Falköping och Landeryd.
Att rådda järnvägslinjer borde

vara en sak som ligger de fem
varmt om hjåriat. Det var nämligen fem centerpartistiska polit!
ker som möttes.

GAMMAT.

OSAKERHET

De fem sade sig kånna
en osåkerhet kring järnvågslin-

jen. En osäkerhetskånsla

som

funnits långe. Redan 1967 ville SJ
lägga ner trafiken på banan, och
sedan dess-har man inte överdrivit ansträngningarna att hålla
banan i fint skick. Linjen har förfallit, och underhållet är eftersått.

Inom kort år det meningen att
huvudmannaskapet för bland annat linjen Falköping - Landeryd
ska ändras. Landstingen tar ö\'er

ansvaret för jämvågen. I Skaraborss och JönköPings län kommcr ,ietta att -ske redan den l1uli
nåsra :ir. i Alvsborgs och Hallanris latr t'.'ii år senarr..

Vr trrtsstånkcr 'r:" -<iaismakterna försöker förhala ctt beslut om järnvägen av den anledmenade Sven Knutsson,
"tommunstSrelsens ordlörande i
ttbioehanrr på så sätt vill rnan

.. ningen,

slippa undan sitt aDsrrar'

.:

...:

Fem bekgmrade komrnunstgrelseordfironde på. stationen i lJlrtcehamn. Fid;n uanster Soen
Knutssoi, IJlricehamn, Enk Andersson, Falköpt'ng, Suen-Erik Lorsson, Tranemo, Thage
M&rtensson, Gislaued och Martin Wiktorsson från Hglte kommun. Bakon'. sig har nan tabellen med aug&ngstiderna. En mgcketkort tidtabell.

Även Erik Andersson, Falköl går tre personturer om dagen i

i

ping,
- _ var inne på samma linje:den
Vi tror att SJ använde

så gott som

::],*:
utslitna :'I:l':.s""
rälsbussar. Och planetaktiken när man beslutaiie om ringen för godstrafiken är om
ånnu sämre' En godsvagn
* a.råring av tidtabellen som möjligt
fr-ån
Trådet
till Limmared måste
arbetsan.at
försämrar bland
resemöjligheterna för Falkö- ta vägen över Göteborg för att
komma till sin destination' En
pingsborna.

'ger sig känna en ovisshet inför
framtiden. Dröjer beslutet om

-

Falköping

Landerydbanan för-

svårar de', planeringen för kommunerna. och industrin kan fä

problem ned sin investerings'

och transportplanering.

omväg på femton mil.

SCAND POINT

LANDSTING KLARAR
INTE
l,tr iern l:r':::lL-;l:rlil,irili:r'rr:::

Givetris har vi Scand Pointj":;r'rir,
r'r.'ir.l :.- i,.,tl't

-
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bililall.

Si'crr KllLi'.ssitir. ileii

ir:indiii

- Statsmakternå Inåste ta sitt
ansvar för banan, och inte skjuta
över allt på landstingen, sa Sven
Knutsson.
Trafrkplaneringen På linjen är
under all kritik, anser man. Det

dan finns många vagnskilometcr
för SJ att spara. Det borde väl

s.t

il

s1-

naiill:lta

ijai

i

\,

11: j j"::l\'!isr'.

silirl'

Erik Aniersson. Projektet år ju
beroende av att godstrafiken inte

vara aktuellt nu, når SJ klagar
över sina bristande vågnsresur-

drabbas av nedskärningar. Det
gåller åven Falköping - Lande-

ser.

rydbanan'

, Kommunrepres€nlanternå

så-

:,'

PEOJANSON

Kinneveds församling har fått en ny orgel med stora musikaliska rnöjligheter. Antalet
stämmor är inte mindre ån 21. På lördagskvållen invigdes orgeln av koniraktsprosten Uno
Mårtensson och i en orgelkonsert visade domkpkoorganisten Karl-Gustav Gunneflo, Skara, org'elns klangresurser och anvåndbarhet för olika slags musik.

Nyt kyrkorgeln i hruk

'Orgeln är byggd av det kända
Domkyrkoorganisten Gunneflo
Det har eåit snabbt att få en nv
danska företaget Fredriksborgs orgel, beråttar hon. Det är bra eit spelade sedan på orgeln Gelobet

Irwi,gnirytkorusert
i Kiwteaed,s lryrka

Orgelbyggeri, Hillerödl. Orgelbyg- år sedan kqntraktet skrevs med seist Du, Jesu Christ av J.S. Bach
garen Troels Krohn var själv när- den danska fitman och dessförin- och efter bön och välsignelsen följvarande vid invigningen. Orgel- nan hade församlingen diskuterat de lovsången i psalm 11.
bygget beräknas kosta omkring planerna i o"nkring eit år.
Domkyrkoorganisten berättade
500.000 kronor.
sedan om orgeln. Stämmorna är
fördelade på huvudvörk med åtta
- Jag måste ge orgelbyggärfirIngivningen
man en eloge för ett gott arbete,
stämmor, svällverk med nio stäm_
Ingivningen inleddes med pro- mor och pedalverk med fyra ståmsade K.G. Gunneflo, når han presenterade'orgeln. Både gamla och cession. Kyrkväktaren Assar mor. Han beråttade särskilt om de
nrya ståmmor har fått en fin be- Karlsson bar proces$onskorset, nya stämmor orgeln fått.
,''
sedan följde kyrkokören, kyrkvåir.
handling.
i
- Qrgeln har nu 21 stämmor, darnå Carl-Arne Adamsson, Göran
Andersson. Majken Johansson och
därav tio nva.
-har Elva av de tidisare" *talit
' ''folnämli! uoo.ur,,: :ii
Samublsson, församliri!öni
si$frfirodFna
renovålä*.' ö"g* åi""
Den .n5ra .orgeln koln ve-iffien
\irg,nu 1.294 pipor. Den gamla or- kyrkoherde.'SVen-Erlk Flagnerud,
gelfasaden med stumma prpor har kyrkoherde em. Ölle Martl6n''från' till sin.rätt i den förnämliga konsert
man kvar enligt riksantikvariens grannförsamlingen Börstig och som Gunneflo Sedan bjöd på. progrhmmet var valt så att det visade
kontraktsprosten Uno Mårtensson,
önskan.
orgelns resurser. I Pachelbels Vom
- Tekniskt och klanglikt finns Floby.
Under intåget sjöngs fran- Himmelh och fick åhörarna lyssna
det inget att anmårka mot den nya
till orgelns fyrafotsståmmor, dårorgeln, såger Gunneflo, som varit ciskanska hymnen O kom, o kom,
ibland den nya Kvintadenaståmkontrollant vid orgelbygget. Synd Immanuel.. .Psalm 44 sjöngs utan
bara att akustiken i kyrkan är så orgelmusik och kyrkokören sjöng man i pedalen. Bachs virtuosa Tocpass stum, men det kanske kan under ledning av Margareta Thor cata och fuga d-moll visade både
organistens skicklighet och orgelrättas till vid en kommande reno- r,åt oss prisa Gud rned jubel av F.
veiing. Framtiden får också utvisa Couperin. Bibelord låstes vid alta- verkets storhet * men bl.a dår
skulle man velat ha litet mer efom mån behöver göra ljudet star- ret.
Prosten Uno Mårtensson invig- terklang i kyrkan. Max Regers rokare eller svagare - en ändring av
ljudstyrkan kan man göra ganska ningstalade med utgångspunkt mantiska Pastoral framförd på åh
från bibelorden Fröjd och glådje tafotsståmmor visade en helt anlått.
"Församlingens kantor Margareta skall höras härinne. Att samlas till nan sida av orgeln. Modernare muThor får nu ett förnåmliet instru- gudstjänst i kyrkan år att ta Gud sik, nämligen Elevation av J Lanq-Hon
,' ment till sitt förfogande.
var på allvar och uppleva den sanna lais och Tema med variationer oÄ
också mycket nöjd meä orgeln. glädjen' sade talaren. Här i kyrkan final ur Sonata de Chiesa visade
Den gamla pneumatiska orgeln ha- samlas vi för att tacka Gud för'allt mångfalden av uttrycksformer och
de en hel del svagheter, även om gott och här hjälper oss nu orgeln, klangfärger.
Församlingen är att lyckönska
j den hade många stämmor, inte instrirmentens konung, att lova hotill sitt nya instrument.
mindre än 19. Den nya orgeln är av nom och att förnimma helgedomen
som en hirnmelens föreård.
den mekaniska typen.
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Vi önskar alla våra vänner,

EN GOD JUL,och
ETT GOTT NYTT ÅNI

SLUTARPS KVARN
BROR JO}IANgsON
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Få,r inte ge sön
arerönge g&rd,en
r.r

O

Bröderna Johansson på Nolgården i Kinneved vill ge bort
sin gård. De år gamla, och slutade arbeta på gården för'tre
år sedan. Gården vill de ge till
sin systerdotter, Ruth Thorstensson.

Men lantbruksstyrelsen

sä-

ger neJ.

Bröderna får inte ge gården
till Ruth eftersom hon inte
tånker flytta dit.
Men i praktiken har beslutet
ingen betydelse. Ruth är nåmligen de tre brödernas enda ar-

vinge...

-söd5Ruth skulle fått en gård

TSTALLNTIWASTE
WON AFVAT,.NN'
aa

Bröderna Johansson,
Gustav, 83 år, Evald' 78
år och Karl, 76'år, På
Nolgården i Kinneved
slutade för några år sedan att själva arbeta på
sin gård och arrendera'
de istället ut den till sin
glanne.

Men de tre bröderna
tyckte att det blev arbetssamt att sköta alla
papper kring gården och

beslutade att skånka
aen titt sin systerdotter

Ruth

Thorstensson,
lantbrukare på Brede'
gården i Vartofta-Åsaka. Men lantbruksstY'

relsen

i

Jönköping

sa

nej.

gården. Ruth är systerdotter och
ensam arvinge till bröderna Jor hansson, Gustav, 83, Evald, 78,
och Karl, 76. De tre bröderna har
i hela sitt liv bott och brukat Nolgården, ca 50 hektar stqr. Går.
den ligger i Kin eved socken.
De tre bröderna slutade för ett
par år sedan att bruka jorden,

och arrenderade istället ut den
till en granne: Men det blev åndå
arbetsamt att ansvara för husen
på gården, sköta om försåkringar

och allt annat pappersarbete. Så
de beslutade sig för att ge bort

gården

till sin systerdotter

och

enda arvinge.

BYGGT UPP
- De har bott på den här gården i hela sitt liv, berättar Evert
Thorstensson. De har byggt upp
upp och om hela gården. Gustav
har till exempel varit med och

upp ladugården tre
Ett beslut som i prak' byggt
gånger.
tiken saknar betydelse.
- Nu vill de att gården ska
Rut[ Thorstensson år stanna
i slåkten. Därför ville de
nåmligen ensarr ar' ge bort den till Ruth.
När en gård skänks eller köps
vinge till de tre b-rödermåste ågarbytet prövas av
så
na" Men det kommer att lantbruksnämnden. Och när lant-

kosta Ruth mycket i
skattepengar.

Ruth Thorstensson bor till-

sammans med'sin man Evert På

BredegårdLn i Vartofta-Äsaka.
De är lantbrukare på den egna

bruksnämnden prövade ansökan
från bröderna Johansson så tillstyrkte en majoritet i nämnden
det hela. Men nåmnden var inte

enig, så ärendet gick vidare till
lantbruksstvrelsen.

.

HARDA LINJEN
Det är rråmligen så att om en
majoritet i nämnden tillstyrker en
ansökan, så måste årendet åndå

FORTSAATATT

. ARRENDERA
Gåvan hade heller inte inverkat på brukningsformen av går-

'

prövas av nästa instans om två el-

den.

ler fler ledamöter i nåmnden rös-

- Jag hade fortsatt att arrendera ut gården till den som ar-

tat för ett avslag på ansökan.

Och i lantbruksstyrelsen gick
man på den hårda linjen: Ruth

renderar det idag, säger Ruth.

Thorstensson haf inte för avsikt
att bosätta sig på gården som hon
ska få - därmed avslag.
Varför avsstyrkte man nu bröi
derna Johanssons ansökan orn
att få ge bort gården? Jo, eftersom gården var i ett mycket bra
skick oeh var €n "utvecklingsbai
enhet" så ville man att den som
övertar gården också skulle bosätta sig dår.

DYRARE

.* Det kommer att bli

mycket
dyrare för oss också, säger Evert
Thorstensson. Om ansökan hade
gått igenom så hade vi fått betala
gåvoskatt på gården. Den skatten hade utgått från det nuvarande taxeringsvärdet.
- Men när vi så småningom fåt

i
VÄGRAR SÄLJA
Beslutet går helt'i linie med beståmmelserna i den nya jordförvårvslagen. Men beslutet man
tog saknar i realiteten praktisk
betydelse. Bröderna vägrar att
sälja sin gård om de inte får ge
bort den till Ruth Thorstensson.
Och Ruth kommer så småningom
åndå att få gården eftersöm hon

är de tre brödernas enda

ar-

vlnge.

- Det är ju tråkigt att de inte
får ge bort gården medan de lever, tycker Ruth Thorstensson.
De har slitit och släpat i hela sitt
liv, och de vill se att gården fortfarande hamnar: i släkten.

betala arvsskatt på det hela så
har antagligen den nya fastig-

hetstaxeringen slagii igenom, och
då har taxeringsvårdet på gården
ökat med drygt 100 procent. Då
får vi skatta på det beloppet istå!'
let. Man kan nästan misstånka

att det är det som lantbruksstv-

relsen haf't i bakhuvudet når de
avslog ansökan

- Jag tycker.att lantbruksstY-

relsen har sett lite för mycket till

paragraferna, istället I'or att se på
omständigheterna,
slutar Evert Thorstensson.
PEO JANSON

de praktiska
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Bröd'erna Johansson på Nolgå,rden
sin gård. till sin enda an ur,nge...

.: i

i Kinneueil, KarI

i

vartfota-Äsaka. Men det få,r de
. . .Ruth. Thorstensson och hennes man Eoert, Bredegården
r,nte för Lantbnrksstyrel;sen. Trots att Ruth så små,ningom iindå kommer att drua gården'
I

Ro,gler

klar för Kinnafp

blir en, fi,n förstärknirg
Roger Axelsson, 23-årig allroundidrottsman, aktiv i fotboll,
ishockey samt korpspelare och
f.d. aktiv i handboll, byter
klubb inför nåsta fotbollssåsong. Han år nu klar för spel i
Kinnarps. IF

till

nästa år.

Roger började sin fotbollskarriår i IFK Falköping, men
har under de två senaste åren
spelat för Floby IF. Den klubtretr lårnnar han alltså nu för att

försöka ta en plats

i Kinnarps

div.V-lag.

- llan blir säkert en fin

för-

stärkning för'oss, säger Kinnarps ordförande Gösta Andersson, som råknar med att han
skall ta en plats i AJaget.
Det är för övrigt r.nellan IFK
och Kinnarp som förhandlingarna om Roger förts. IFK slåpp-

te honom nåmligen till Floby
rnen behöll förhandlingsrätten.

En riktigt

-

Två andra spelare är för övrigt på gång till Kinnarp. Dels
Thomas Kullman från Falköpings BK, dels Arne Lundgrerr
från Edsvåra. Thomas har mes-

tadels håtiit tilt i FBK:s B-lag
de senaste åren, medan Arne

spelat AJagsfotboll i både Edsvära och Rapid. Det senaste
året har han dock ,hållit upp
med fotbollen, då han byggt hus
i Kinnarn,

'
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God Jul och
Htt Gott Nytt Ar
tillönskas alla nuvarande och tillkommande
leverantörer och kunder.

senerbergs
Slakt-' o. Livdiursatlär

76,
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Euatd T8 ocll Gustal)

gJ,

uitt ge bort
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Julfest rired daghemmet
Fyrlclövern i Kinnarp

Hör kommer jultomten per höst för att d.ela ut kla'ppar
uern" i Kznnarp som h,ade si.n julfest dan före dan,

till

barnen

Ett 30-tal barn från daghemmet tillsammans med personal och
"Fyrklöveinl' i Kinnaip hade !"t]9"i" sin årliga julfest i Lokal
Frökind i Kinnarp' Tomtefar
dan före dan - i tisdags alltså -

ft&n

d.aghemmet

"Fyrklö-

själv, Karl-Arne Adamsson, anlände efter en stund med håst
och trilla och med såcken full av
klappar. Dessa delade han ut till
de förväntansfulla barnen. Sedan

var det dags för att dansa kring

.granen'- tgmten var

själv.rned

och anförde dansen. För

mu-

siken stod Håkan Sylvander på
sitb dragspel: När alla dansat sig
trötta. var det dags att stårka sig
med'saft och pepparkakor - det
smakade bra. Till slut tittade
Tomtefqr had'e siicken

full

med"

julklappar sorn han

man på några roliga filmer.
delad,e

ut tiII

d,e

förutintansfulla barnen.
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Vattenlåcka i Kinnarp
Dagen före julafton Frck en fastighetsägare i Kinnarp genom en läc-

ka översvärnning i sin

källare.

Domlegrkoorganist Karl-Gustaa Gunneflo uid ilen nga orgeln
tillsammnns med församlingens kantor Margareta Thor och
fnt Inga Gunneflo, sonLbitriidde som regi,strator.
Som FT förut omtalat har en ny
kyrkorgel av hög klass invigts i

kyrka. Orgeln år byggd
Vattnei stod ,:a 10 cm högt när
branCkåreir kom tiil platsen: An;ii av Fredriksborgs Orgelbyggeri i
ledningen tiil läckan var ati en,' Hilleröct, Danmark. och har inte
grävmaskin på tomten slltit av servicelednir:gen till fasiigheten. Vatt-..
net steg i den gråvda gropen och
trängde sedan via avloppet in i fastighetens kållare. Brandpersongl
pumpade ur vattnet efter att hd
brutjt sen'iceledningen vid gatan.

Kinncveds

mindre än 2l stärnmor.

Konst.

naden rrppgår
kronor.

500.000

till omkring

Vid , i4vigningen medverkade

dorrlkyrkoorganist

Karl-Gustav

Gunneflo. Skara, som demonstre-

rade orgelns klangresurser

och

många utrycksformer i en förnämlig konsert som bjod på både barockklanger, romantik och nutida
musik.

Slutarps Missionskyrka
,

Sång i juletid biir temat för tisdagens sångkvåll i Sltitarpri Missionshus, då Roland och Renee Johansson besöker bygden.

-

