Livlig verksamhet

i

Kinruer) ed,sb or bildud,e

hembySdtf"reruing

Kinneverås CKF

Kinneveds CKF och CP-avd har
gemensamt

haft en trerrlig familjefest

i Lokal Frökind. Tili denna

fest
hade även inbjudits Tiarps CKF med

lo/rt- 8t

familjer. Bror Andersson

hälsade

drygt hundra välkomna och därefter

avnjöts landgång kaffe och tårta. Sedan undernöll NTO-föreningens ungdomar med sång och sketcher vilket
iir'ligt uppskattades. Kvälien avslutades med en stunds dans.
Kinneveds CI(F, som har en mYck-

hl

#

et livlig verksamhet, har gjort en
studieresa till Kättilstorps Konf ek-

åffi

tionsfabrik, där innehavarinnan Ethel

M

Carlsson välkomnade sina

d

gäster,

varefter de visades runt, varvid även

möjligheter tiil inköp fanns. Sist
bjöd värdinnan på kaffe.
Siudiearbetet i avd. har omfatiat
två studiecirklar. Ett av ämnena har

ffi

varit "Västergötland" där

intendeut

Ä.nna-Britta Nilsson medverkat som
j expert. En cirkel har haft "KonsuI ment a- i clag" som ämne. I samI hand med detta ämne har konsulent
I Änn-Christine Äbrahamsi;on håilit
I föreliisning för avdelnlngen, Cirkeln
I har även deltagit i CKIi rikstävlan
I i nämnda ämne. Vidare har en grupp
Aettaglt i träslöjdskurs sonr hållits i

f;

|"=

I

I skolan.

Nrn
I
Majlcen Johansson, lnga Ntelsen,

lngrid Andersson,
rwrtsson och Gerhard, Frisk ser öoer bildutstcillni'ngen.

I n"n I maj p)anerar avd, att anord'pa en nattltetig.

Ertk Gusausson' Rune Len-

Det var med spänning i Kinneved. För publiken kom
Persosom kommitterade för närmare ett hundratal beslöts
kvällen
under
och
ner,
hembygdsaftonen i lokal
en hemFrökind emotsåg 7-slaget i enhältigt att bilda
bygdsförening. En interimstYfredags kväll. Skulle byg- relse tillsattes och den består

dens folk hörsamma inbjudan att komma och titta på

bildutställningen, höra på
skillingtryck och Magde-

av Rune Lennartsson samman-

kallare, Erik Gustavsson,, Arne
Gunnarsson, Gerhard Frisk
och Rurie Fredriksson.

spel, och inte minst Hugo AIv6ns som tyckte att alla dragspel skulle huggas sönder och
kastas i en svinstia, där hör de
hemma.

John Karlsson "klämde av"
sin egen komposition "rörmokarvalsen" och återkom senare under kvällen med komPanjonen Gunnar Karlsson, även

Dei blev nu denna stYrelse denne med dragspel.
la till ett
Å{eg;ger
-lgl.tlnet
Intresset är stort för hem- nytt sammanträde
välkomsthälsade Margot Petbygdsarbete i övriga delar av sluta om hembygdsföreningens tersson och överlämnade ordet
till Josef Jacobsson som under
Falköpings kommun och likaså vidare öden'
kvållen redogjorde för hemr Utställning
bygdscirklars och hembYgdsEtt stort antal bilder, kartor föreningars arbete.
och annat material fanns ut'
stållning till påseende. Det är
o Skillingtryck
två hembygdscirklar som iigEfter en gästturn6 i Stensger bakom framtagandet av
återvände på kvällen
torp,
detta mateiial. Man hoPPas att
Kinneveds, senaste tillskott tili
hembYgdscirklar
5rtterligare
kommer i. gång i socknen för sång, och i viss mån teateratt inventeringen skall bli så värden, "Skillingtryckarna".
På ett musikaliskt och humofullständig som möjligt.
ristiskt sätt framfördes olika
sånger bl.a. "Sången om Kinr DragspelsSven i Lofsgården läsneved".
'
burgspel?

so.lg

---

historia

John Karlsson "ri,uer
o,t)" si,rl -egen

homposi-

ti on " Rörtn okarts al

se

n"

.

te även 9n Kinnevedsdikt skri-

Kvällen inleddes av John ven en gång på 40-talet då en
Karlsson sorn Presenterade en hembygdsförening bildades i
rad olika dragsPel och dess 160- bygden.'
åriga historia. Han citerade
Sten Bromans åsikter om drag-

J.J.

FMSK|ruD
Tipspromenad i Kinireved'
122 personer startade vid den

tipspromenad Kinneveds Center-

organistioner anordnade pingstdagen vid Lillegården, Kinnarp.

Rätt rad: 12x 1x2 12x 22! x12 Zlx
12. Skiljefråga: Stenen vågde 2.930
Råtta svar: Luttra, 1g0g, Illis quorum, Gustaf, 5 år, Skörstorp, Golden Retrievbr, Levene, Änders
Thunborg, Carola Fläggkvist, Tistelsnyltroten, Anders pontdn,
Umeälven, Stig Blomqvist, Åke
Olsson, Lupin, 200 kronor, Ålleberg, Gustav III, Paleontologi.
De tre båst placerade blev följande: Eva Karlsson, Falköping, lg
rätt (2.890 gr), Inga Larsson, Slutarp, 19 rätt (2.200 gr), och maria
hugosson, Grolanda, 18 rätt (2.?18
gr).
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KTEAIUNS. OCH LöSöNEAUKTION
Tipspromenad från
fritidsgården

hålles torsdagen den 22 okt.1981 kL 11.00 på Marbogården
Slutarp då Sune Arvidsson p'g.a. förestående fastighetsföni
säljning låter försälja:
52 st nötkreatur av SLB och SRB varav 31 kor i olika kalvst'
6 st högdr. kvigor, 15 st ungdjur och kälvar.
Maskiner o redskaP.
Traktor BM -72 med lastare Kälve 900, do BM 600 67 renoverad, traktorplog 3 sk Kverneland, traktorharv Vamo 3 sekt'
tallriksredskap Jöhn Deer MK 32 arb 3.7 m. stengrep bakm',
schaktblad, frontlastare skopa BM 650, såmaskin 19 B IH,

Kyrkofullmåktige
i Kinneved

Fritidsgården i Slutarp kom-

mer på söndag att börja med

en ny verksamhet,

nämligen
tipspromenad. Anledningen till
denna nya satsning är att sPri-

da information om

fritidsgården och dess verksamhet.
Tipspromenaden är uppdelad i
frågor för vuxna och för barn'
Start för promenaden sker
vid fritidsgården i SlutarP och
eftel promenaden kan man avnjuta en kopp kaffe med doPP.
Resuitatet kommer att redo-

flytgödelspridare, ogrässpruta Gullviks slåtterskära' slaghack Kälve 1100, sidoräfsa Mads Amby, strångläggare Vikon, självlastarvagnai: varav I Åkhnds Mengele, traktorkärra tipp. Bredöls 6 t, mindre trakt<irkärra fast flak, magasinkärra; transporttank rostfri; oljetant,. fodervagnar; spafiF
målskross Skiolds m transportör, hammarkvarn, halm o höfläkt, el-motor 10 .hk, skarvkabel, spannmålsskruv, halmhack, gripklo, syreaggr. betespumpar, väremlampc'r, vårmluftpanna m tillbehör, sparkbågar, presenningar, pulversläckare, slipsten, smårgel, hissnät, div handredskap, länk och
kätting, div. ladugårdsinv., 3 organ för rörmjölkning Alfa Laval m hydroputs, div virke och stängsel m.m.
Säkra och kånda köpare erhåller 6 mån. räntefri kredit mot

visas

i FT och priserna

av-

har hållit ordinarie

höstsamman-

träde varvid faststålldes en oföråndrad utdeb. av 60 öreiskkr.
Till delegerade för val av elektor
valdes Göran Andersson och Gunnai Svensson, vidare valdes enarbetskommitte som skall förbereda
och handhava inre renovering av
kyrkan. Enl. valberedningens iörslag valdes kyrkoherden i Kinneved, eller den som upprätthåller
tjänsten och Carl-Arne Adamsson,
Berit Samuelsssott, Sven Andersson samt Iy,an Johansson. Nästa
kyrkofullmäf*tige hålles den ll december som avslutas med sedvanlig n-redarbetarsamling.

hämtas på fritidsgården.

Hernbygdscirkel -om Kinneved
Med anl. av den nybildade hembygrisföreningen i Kinneved
anordnar NBV en cirkel i hembygdskunskåp varannan tisdag kl. 19.00 i NBv-salen, Kinnarp. Start den 17111. Ledare
Sven Andersson, Kinnarp, 10 ggr 110:-' Anmälan Sven Andersson 0515/331 ?2 el. NB\r:s exp. 0515/804 75.

åganderättsförbehåll, okånda torde förete vederhåftighetsintyg. Övriga villkor vid auktionens början.

VÄLKoMMENI

NBV KinnarP

#SIETIGEFesTI
rÖNEMNCSAANKETGi

Vad händer i SlutarP
den 14 november kl 19?

Storg. 5 A, F-alktiping: Te!: O51r!1792:5

Slutarpsköks öde
ånnu inte avgirrrt
..|l

i)
Cr?

företaget om det här, och de

- Jag tror inte att det kan
shc något avgörande förrån"i

Jo, då startar Slutarps IF:s ARSFEST I Lokal Frökind. Vi
åter INGAS goda mat och vi dansar länge till ALVARS ORKESTER. Boka bord i tid' Ring affären 331 19, Christer
Bengt 332 38 eller Båsse 334 00' Pris 60 kr' Svar senast onsdagen den 11 november. - VÄLKOMNA!
Slutarps lF:s stYrelse

334 98,

vet vad som gäller nu.

slulet av den hår månaden,

.sågcr advokat Bertil Jienne,
som iir konkursförvaltare hos
Slularpskök; som gick i kon-

kursiaugustiiår.

-

Förhandlingar pågår med

spekulanter, fortsätter advokat Kenne, men ännu finns
flera trösklar att passera. Jag
Slutarps IF:s damklubb
har informerat personalen på

anordnar p$ söndag basar i Lokal
Frökind. På proglammet står man-

1

Tipspromenadert

nekängtippvisning, auktion, under-

Dtrlqrl'
tlrtl[-flrarle St-ridh,
med Britt-Marie
i nallnrng
hållning meq
vid Fritidsgården i Slutarp samlaoch kaffeservering. Vidare kom:
de 92 deltagare. Vinnare: Robert j mer tråningsoveraller att utdelas
Lindström, Olle Gustavsson, Jertill Slutarps fotbollskillar och så har
ker Hellström, Anders Bergqvist,
man möjlighet att bese Simon
Gulli Ek, Henrik Torstensson, Tho-

mas Johansson, Asa Karlsson, Tobias Karlsson.
Rått rad vuxtra: 2 | 2, 2 x l, 2 2 l,

xxx.
Rätt rad barn: x 1 1, x

I

2,

22x,

x22.
Skiljefråga: 7 st.
Priserna finns att håmta på
tidsgården måndag och fredag.

t18t:'tl'"ll'--

Fri

Carlssons tråskulpturer.

Sånggudstjånst
Ikväll, lördag, är det Sånggudstjånst i Slutarps missionshus. Det
blir medverkan av en grupp ungdomar från Svenska Alliansmissionens skola Kortebo.
Det finns också möjlighet att gå ett
bibelår på skolan för egen uPPbYggelse. Det kommer att bli ett om-

växlande möte med mYcket sång
och musik.
't I ." ot
a,-/.
/

ll'ar

"Ströngbergs Mekaniska uerkstad"

i

Slutarp

Irö|rces|r,örrr;örr,g'4t''rt'

orsa.,ko;de

onödigt

rödd,nöngspötd,rag

Måndagen den 30 novemöer 1981

Terapiförsäljning
på Frökindsgården

8åSS!{

Elsa Andersson, ttII höger t. bild, hör ti,ll de flitiga oirkarna. Hennes alster fanns bland. lotteriuinsterna som
Karin Johansson, Hanna Bemerlwg och Anna Johans_
son

tittar på.

Förra helgen var det mycket
folk på Frökindsgården i Kinnarp då man passade på att köpa julklappar och annat från
den terapiförsäljning som då

pågick. Förutom den "stora',
försäljningen vars behållning
Hrir l.gfts
.
-bilen upp dD bdrningsbilen. Dessbcitt_
7'e Krqto.de
Jöraren sig utait-skador men qlörnde
att ri,nga polisen. Nu orsakqdes ett onödigt riidd-

En avkörning intråffade vid
sextiden på torsdagsmorgonen
på våg 801 mellan Slutarp och

viktigt att man ringer nårmaste

man varit med om ett tillbud
och att man klarat sig, såger

och eftersom man inte visste
om hur det sått för föraien -

kaffekalas för pensionärer och

anhöriga och på detta kalas
underhöll kantorn Margareta

Thor .med sin flickkör. I det

vackra höstvädret hade mer

folk än vanligt passat på att be_
söka Frökindsgården.

-

JOSEFJACOBSSON

ningspådrag igång. I samband
med att polis och bärgningsbil
kom till platsen dök emellertid
mannen upp och beråttade om

Mannen klarade sig utan en
skråma men gjorde misstaget
att inte berätta för polisen om
klockan nio upptäcktes fordonet

terier och annat vars överskott

arrangemang.
. I samlingssalen var det stort

möjligheten fanns att han låg
under bilen - drogs ett rådd-

Vårkumla.
Det var en man på väg till sitt
arbete som vid ett möte i det hala våglaget tappade kontrollen
över bilen.
Fordonet hamnade med bakändan först i ett vattendrag och
på vägen dit tog den med sig en
telefonledning.

det intråffåde. Strax efter

användes inom den kommunala'verksamheten, har man lot-

går till en trivselkassa för egna

den vådliga färden. Han uppgav
han

att han inte observerat att

rivit ned telefonledningen eller
insett att bensin kunde lfuka ut

i vattendraget. Det år väldigt

polismyndighel och beråttar att

man hos Falköpingspolisen. Ett
råddningspådrag av det hår sla-

get kostar helt klart

stora

pengaf,

Julgardiner, ftappor
melervara, lufter
Drapering och gardinsömnad utföres.
Gör Din bestäilning i god tid.

Lenas Gardinshop
Sl utarp r"r. 0515,,336
10

,C-t

Öppet: Vard. 10-18, lunch l2-13, lörd. 9-12

-

'/r, l"l{l t

Basar i Lokal Frökind

söndag den 22 nov. kl. 14-30.
Mannekånguppv. av Trinette

från Flobv (barn o vrixenklä
Auktion, tinderhålininr4
av Britt-Ivlarie Stridh. Kaii,eservering rned hembaki bröt.i,
utdelnirrg av träningsoverallär

Carlss<;ns tråskulpturer.

*
Slutarps lFrs darnklubb

p11l s%t tftt

Auktion i Kinnarp
Syföreningsauktion ahordnas i
Kinnarp på tisdag kväll. Inledande
andaktsstund av pastorsadj. Göran
Carlsson.

^\/rt

Kinnarus Pensionat
har Jul[ordet dukat
med hemlagad julmat

till Slutarps {'otbollslqiilar.

Unik utstållning av

FRö](|

Sirnon

iSöndagarna 6 och 13 dec.
2 sittningar kl 12.00 och 16.00.
Pris 60:- inkl. dricka o serv.
Välkomna att äta och trivas.
Bordsbest. tel. 0515/332 40.

FRöJ{IND

lrrt'iz iz

Vimterskoi

L

rutschkanan

Kinnarps skolas luciafirande var även i år förlagt till
Lokal Fröfind. Här framförde årskurs 6 en luciatablå med
Pernilla Eek som Lucia. Förutom tärnor fanns där också
tomtar och pepparkaksgubbar:
stjårngossar,
"BaÅe.,
i årskurs ett sjöng några julvisor. Efteråt biöd Frö'
kinds Hem o Skola på luciakaffe

Hembygdscirkel om Kinneued
Med anl. av den nybildade hembygdsföreningen i Kinneved
anordnar NBV en cirkel i hembygdskutiskap varannan tisdag kl. 19.00 i NBv-salen, Kinnarp. Start den 17l11. Ledare
Sven Andersson, Kinnarp, 10 ggr 110:-. Anmälan Sven Andersson 0515/331 72 el. NBV:s exp. 0515/804 75.
NBv KinnarP
VÄLKOMMENI

lq/rr-6\.

Vad gör det om det är 18 grader

kallt! Håller man i gång med

att
åka rutschkana som vi känner man
inte av det. Det tycker de här käc-

kanan var hal och bra så man fick

en rejäl skjuts nerför. Fln hårlig

vinterdag alltså. - Att det kan vara
svårt att hålla balansen ibland i kaka ungarna som yi fotögraferade nan det gör ingenting. Snön nedunder en rast i KinnarPs Skola i anför år mjuk.
Gw
tisdags. Roligt hade de. Snön gni'strade och blänkte i solskenet och

L\le-%\.

KTNNÄ^R,PS EGET
aa

KOPCEIVTRT]M
Det är inte billigt att köpa
Lagerförsåljningen
r Presentboden
in
kläderna. Kläderna komstartade för 1l år sedan.
Vi besökte även Kinnarps
Bosse Ivarsson träffade mer från Borås, Herrljunga, önskeaffär, d.v.s. PresentTranemo. Stockholm och

en kille i Ullared, och
då startade de en liten
affår med kläder.

Göteborg. Det är ingen större skillnan 9å utländska och
svenska kfader för svenska
fabriker tillverkar sina klä-

boden, och

innehavaren
Agneta Ivarsson.
Varorna i Presentboden
köper hon in från olika ställen bl.a. från Borås. prydnadssaker och ljusstakar

Sedan träffade Bosse der utomlands. De flesta
Kalle Johansson och de kläderna i.ommer från utstartade den så kallade la- landet fast det är svenska från Guidkroken i Hjo. Ljugerförsälj ningen.
företag som har tillverkat sen kommer från Varberg.
Då var den inte så stor, dem.
som den är nu. De funderar
på att bygga ut igen.
De får reda på modet ett
Det är fyra anställda plus år i förväg genom modeBosse och Kalle.
mässor. I Stockholm är det
De säljer dam-, herr- och två modemässor om året, så
barnkläder. De har inte så även i Borås.

Det är tre anställda i affären förutom Agneta.
'Mest besökare har de på
våren och hösten. Fredag,

lördag och söndag är de
dagar då det är mest kun-

der'

mycketnode-kläder.

zb[.;.'gi..

iå

Bosse /norss on och Agneta loo;rsson.

I bakgnmden deras

bå.da

affrirer, Kinnarps Lagerförsiiljning och Presentshopen.

F{är mjölken trom från AxtorT)
Mejeryiet startade på
i Axtorp. Den
som var initiativtagdre
var Henning Karlsson i
Fäbacken. Det fanns en
anstålld och han hette
Hjalmar Ros.

vid denna tiden, Man ansåg
att arbetet var ofarligt ! meje-

1920-talet

Det var mycket handarbete

riet.

De tillverkade ost, smör

.

och grädde. Varorna såldes
delvis till byns befolkning och
delvis på torget i Borås.
Man hade ingen stress i ar-

betet.

I Mjölk.n

levererades i början med häst och vagn. Senare med lastbil. Den anställde

hade mat och bostad och
pengar som lön. Man hade
ostpress och ostlager och det

fanns smörkärna

i

mejeriet.

Man hade vattenkylda behållare till mjölken. Nu finns
det inga små mejerier i byaråa längre. Mejeriet dlutade
1939.

Man har istället börjat med
stora föreningsmejerier i Götene, Stockholm m.m.

Från ilinnarffilffintGn
17/n--n
Suua

Åsa.pr- och Kinnarpskanterna det naturligt att hans första komstöter emot varandra på sina stäl- position hette just "Rörmokar-

len så'vi har mycket gemensamt, vals". Det var någon som gladde
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minst sig åt att John inte haft stenkrossvåra älgar. Men händelserna den , ning till yrke, då hade nog inte
senaste helgen skäll inte handla den första kompositionen blivit
om älgen, utan mer om den nya lika bra.'
hembygdsföreningen.
Senare under kvållenblevJohn
Ty i fredags kväll beslöt man Kärlssons bnmansorkester för,enhälligt att bilda en hembygdsfö- dubblad med hjälp av Gunnar
rening i Kinneveds socken. Detta Karlsson, också från Kinneved.
vid en sammankomst som ordnats Efter'kalfepausen kom turen till
socknarna emellan, inte

med av de båda hembygdscirklar- Kinneveds Skillingtryckare som
na som i vintras pågick i Slutarps, undep ledning av Kerstin ArnesFastarps och Hudene rotar.
son, Luttra, framlörde valdadelar

I lokal Frökind hade kommite- ur sin repertoar. Sven i Lofsgårrade ordnat med en bildutstållning den sorn läser dikten "geki" med
med gamla Kinnevedsbilder och sådan inlevelse att åhörarna söker

visade även kartor och annat

bygden.

från

doktorn nästa dag, läste denna
kväll en dikt tillägnad Kinneved.

Närmare hundratalet besökare För övrigt spelar skillingtryekarna
kom till utställningen för att titta även lite teater nåir de sjunger för
och lyssna. Innan Margot

son

Petters-

detta ändamål lämpliga visor.

spelade Själv hade jag fått förtroendet
John "Magdeburgarn'i Karlsson att prata om hembygdscir-klars
en trudelutt på dragspel. John och hembygdsföreningars arbete,
presenterade senare under kväl- och under kvällen bestötq att bilda
välkomsthälsade

len dragspelets 160-ariga historia, hembygdsförening. För detta änlevande illustrerat med musik på damä tillsattes en interimstyrelsd
olika, gamla spel. Han spelade bestående av Rune Lennartsson,
med stor iilevelse och kunde trots sammankallande, och Erik Gusavsaknaden av noter på rätt ställe tavsson, Arne Gunnarson, Ger-

ropa a4tingen "tjo" eller "hål
vägga".

Rörmokare som han varit

i

var

hardFriskochRuneFredriksson.
"TOSEF JACOESSON

smrsK0[f
s

FEKI 3t?,2^ 22s5
BTOMMA}I
KO}IFEKT 2495
250 gram 33:95
TILLUIGAJGA,:PRISER 11 timmar pr dygu,.=--_

el{öket)e

Nils-Olof Andersson:
- Vi arbetar givetvis
gemensarht på dn Posi'
tiv lösning för alla Partei: I nuläget vet vi att
det år en bransch som
har problem, med tanke
på att byggnationen är i
avtagande. Men åndå
ser vi ljust på framti&n. Här finns mYcket
personligt initiativ, bra
lokaler och maskink'
park.
Vissa siffror ska
räknas fram och läggas
på bordet om en vecka,
och i samband med den

|r,öps

tillbo,kol
Enligt vad FT erfar
talar mycket för att det
inte blir någon ny ägare
av Slutarps Kök, som tidigare i höst försatts i
konkuts. Förvaltaren'
Bertil Kenne, kommer
troligen att kunna lärina över företaget titl tidigare ågare om de slutliga förhandlingarna om
en vecka går i lås.
Företagets trank,
Skandinaviska Enskilda

Banken, säger så hår

genom

bankdirektör

I

]

presentationen hoPPas
vi att ha nått en Positiv
lösning, vilken åven gåller för de anstållda!

John Karlsson inleder p& sitt enroÅigo men korn unÅer kaiillen sorl Ui'sta
resultat uW till ett trerailigt dmgspel.

r{* ivti

Kinnarps'fabrik
får storfrämmande

De blickar framåt

På lördag. besöks Kinnarps kontorsmöbler av en grupp
med Volvoåterförsäfiare från hela vårlden' De avslutar
sitt Sverigebesök med att studöra det transportsystem
som Kinnarps använder.

Kinnarps är nåmligen ett av de få svenska företag som
kör med dubbla påhångsvagnar efter sina dragbilar'
- Redan på ett tidiet stadium insåg vi att det skulle vara
fördelaktigt ur många synvinklar att transportera möbler'
na med egna bilar. Vi slipper emballagekostnaderna och

får full käntroll över möblerna ånda fram till kundens
dörr, beråttar Assar Jarlsson på Kinnarps
Kinnarps ingår tillsammans med bl.a. Volvo i ett försök
med dubbta påhångsvagnar som Transp-ortforskningskom-

missionen driver. Systemet ger möjlighet till mycket effektiva transporter med nårmast maximalt utnyttJande av
både bilar och släp. En del av erfarenheterna från det pågående försöket*ommer att äiskuteras vid Volvohandlarias besök. Bland annat LJSA kör sedan 60-talet rnqd både
två och tre påhåfrgsvagnar efter dragbilarna'
Häromkvällen var ett antal
skvttar församlade i Hallsängs

SåidesverkstadTår att smida

Az
181

Elefantbesök i Kinnarp

planer och prydnadssaker in-

för 80-årsjubileet i Kinneveds
skytteförening. Under kvällen

tillverkades ljusstakar, vindflöjlar, larnpfötter, balkonglådor och annat som man avser
att sälja på auktion.
Det är nu På fredag som Kinneveds Skytteförening firar sin
8O-åriga tillvaro med en fest i
LokafFrökind. Då kommer de

tillverkade sakerna att försäljas och då blir det Prisutdel-

ning och annat som hör jubileettill.

Det var en vinterdag

1901

som några unga män samlades

i

Rossbackens skola

för

att

bilda skytteförening. Redan 1
maj samma år var skjutbanan
färdig och soldaten J.P. Kindlund kunde lossa första skottet.
Om detta och lite till ur för-

V;%

::

eningens långa historia kommer det att berättas På festkvällen.
,T.J.

w,

Julfest i Frökind
Lördag är det Lördagsträf-

fen som har julfest för hela fa-

t

k

Efter förestiillningen fick barnen klappa den sniilla elefanten KaIa Nag, förd. at:
Toomat oilket pä sttenskqkan öuerscittas med Lai'Ia NyströmHela den stora salen i lokal Frökind var i- går förmiddags full av
kulisser, elefanter och skolbarn.
Det var när riksteatern gav Barbro

Frambäcks dramatisering av'Ru-

dyard Kiplings "Toomai vid elefanterna" för lågstadiebarnen i Asarp

och Kinnarp. Med hjälP av

'be-

lysning, kulisser och musik kunde
barnen i fantasien förflyttas till Indien där pojken Toomai drogs mel-

lan intressen från slätten och de
breda vägarna och djungeln med
sina stigar. Han följer med den tama elefanten Kala Nag en natt går
ut i djungeln för att vara med i de

miljen i Lokal Fröki"4..,_P9t
kommer att bli ett omväirårlciti
progiam av barnen och lärar-. i -i
na.

vilda elefanternas dans, något som
ingen människa tidigare skådat.
Efter denna natt blir Pojken vuxen
och bestämmer sig för att bli elefantskötare i djungeln. Säkert pir-

rade det i åhörarnas

hjärtan

många gånger är så många mYstisJ.J.
ka ljud ljöd ur djungeln'

Kinneueds skyfteförening och
lff nnarps sportsltyttekl ubb
håller årsfest med Prisutdelning
fredag den 4 december i Lokal Frökind kl 19.30. Anmäian
senast den 29 november till tel. 0515/460 55'Yngve el. 460 21
Kalle.

+.

Torcdagenden

1O

decernbs tg8l

trulmJr,rknnd

iFrö|r;ind,

Kiwt ea ed,s Slfryttef5ro:n ing
eru tur B0-&rig id,rottsepok
JUTEN

-

uÄauen

Då kan ni behöva nyft i köket:
Spis o Kylskåp o Frysskåp m.m.
Hos oss tinns de välkända tabrikatea!
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och elinstallataoner till fasta
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ELElffRlslm
SLUTARP. Tet.33369
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Hans lensen med..a.ljerar K-G Ahl och Claes Äkesson med ti.Ila gutdmedaljen
Hans Cetrterstig, Cunde

Joho;nssrein

sollrr'lt

och Dan Stmonsson med. slegtteförbund,ets stora

siloemwdnlj

Att lGinneveds Skytteförening år en pigg åttioåring lsrrnde man på
olika så1t konstatera då
föreningen jubilerade i

lokal Frökind till-

Adamsson, folkskollårafem år tidigare, år 1806, hare J.P. Kjell6n och.kyr- de Mausergeväret m/96 antasom arm6vapen och på
koherde Sven Borell. gits
grrrnd av detta hade tnånga
I)et blev Alfred l(arl- Remingtongevår kunnat ståltas
gren som valdes till den till den frivilliga skytterrirelförsta ordföranden och sens förfogande. Föreningen

tydligl yngre sportskyt-

Affårsgatan to

,nol^ffi*^cn6
IU åiöo"
GV
_ MODEVAROR
TILI- LAGRE PRISER _

c Sockar o Strumpor
T|SoAGAR 14.30*20
TORSDAGAR I6_20

Marie-Louise KarlÖn

teföreningen på fredagslsvållen.

Det var en vintetdag

l90l som några unga
män samlades i Sossbaekens skola' för att
bilda skytteltirening.
Initiativtagare var Alfred Kar{gren, J.P.

Kindlund, Klas Kjellön,
Otto Johansson, Verner

-------.--------

Affären 335 15. Bostaden 334 31

BRA JULKLAPPAR
for sport och fritid
.

.

Vintersport
Skidor - Bindningar - Pjåxor

lshockeyaftiklar
Pulkor - Snow-Racer

Badminton

o Volleybollskor
Vålkommen till

I.&FRITIDSLAGR
SLUTAItP
Öppet: Månd.-fred. 9-18
Lördagar 9-12

trtED tDE LAGA pntS€RilA

fri--.3'2----------

TIEIT'IBYGDSFÖRENINGET{

INFöN JULEN
Gardiner o Dukar

TENAS GAROINSHOP - SLUTARP
Öppet: fr,låndag - fredag 10-18, lördag 9-12, lunch 12-i3

som

snart kunde avhjälpa felet.

o Aftonskola
Kinneveds SkYtteförening
hade många intresseområden

cirkel. Man försökte åven starta idrottsförening, men denna
kom inte till stånd förrån långt

t
!
I

senare.

.

Protester

Efter några år diskuterades
möjligheten av att flytta skjut-

banan till Smeagårdens ägor,
på en plats som hette "Postelund". Men skjutriktningen var

mot Vårkumla och det blev
snart protester, inte minst från
Vårkumlaborna. Dessa protes-

ter diskuterades på ett

möte

den 6 mars 1911 och då uttala-

de föreningen sitt "li{liga beklagande af, att Vårkumlä
sockenmän som velat visa sig

så synnerligen fosterlandsvånliga vid flera olika tillfällen, nu
gjort sig skyldiga till något så
högt ofosterländskt som att söka mota och tillintetgöra en frivillig skytteförening". Men det
fanns åven sockenbor som pro-

Motionsredskap - Kikare - Väskor m. m.

-åfiFÄflEN

I

efter soldaten Kindlund

ka och matematik, någonting
som idag skulle kallas studie-

:llhr.ilE-unsilusöu*ro,
il[(7.IrIrry
iuilft r::rir,liilil:11'ji-'1111.
Låmplig iulgåva till dina bafn, vänner

hade någon såkrat gevåret och
då ingen visste hur man osåkrade, så trodde man att gevåret var sönder. Man skickade

och startade aftonskola i svens-

Köp Oitt exemplar av

Te|.0515/336 10

Rackets-Bollar-Skor

t

att bli träffad åven om man

stod vid sidan av skytten.

Påslakan - Frottö

Bord-Rackets-Bollar

SKOGSVäGEN
SLUTAfiP - Tel. 335 92

detta moderna vapen. Men så
Kanske hade man propågerat "gå med i skytteföreningen
och träffa goda kamrater" för
när soldaten JP Kindlund skulle skjuta första skottet på banan blev de flesta åskådarna
rådda och sprang ett stycke
från vallen. Man var rädd för

JULKLAPPS. TIPS

o Bordtennis

.

r!Er.c.t6!vrr6rEwst
år kunde skiutbanan in- dsrr
ftirsta Mausergevåret inköPtes
vigas vid "Vasen" i av kh Borell som ftirsfu sin
Pråstaskogen.
skytteintresserade dotter med

-

testerade, bl.a. en odalman
som till Kungens befallningshavare skrev att: 'rMina hästar är
synnerligen rädda för skutt".

. NY bana l9l3
l9l3 byggdes en ny skjutbqna på Byslätten, Kyrkegårdens

mark och denna anvåndes till

l'939 då den nuvarande kom till
'stånd. Meå nd.var'd€t

Fortspå sid

lf

fr"h'

Torsdagen den 10 december 1981

tulma,,r|r,iJg,d
\

aFrö|r,önd,

ir.

Clirnt ar fo &u F r ökirt d,
Det är femtio år sedan Slut- ett välplacerat regidrag av her-

arps Samhällsförening bilda- rar Sten Ahlqvist och Bengt

des. Det skedde en.vårdag i Samuelsson.
april och av en håndelse råka- Så här mörkt var det i

de vi häromdagen titta lite när- samhållet 1931 då samhällsförmare i ett klippalbum, som vi eningen startade, sa bl.a. Sten
fått låna av Naemi Sand6n, Ahlqvist i sitt hälsningsanfömaka till framlidne Evert Sarr- rande.

ddn, mångårig ordförande i

Samhällsföreningen

Belysningsfrågan blev under

och många år det centrala för sam-

Idrottsföreningen.
hällsföreningen.
*
När Samhällsföreningen fi rade 2S-årsjubileum i föreningsDei är 25 år sedan den oiym,
lokalen (nur Slutarps Hem och

Fritid) inleddes festligheterna piska elden kom'till

S)utarp.

med att ljuset släcktes. Det var På sin väg från Hellas berg iill

IB

ryttarnas olympiad i Stockholm
passerade den SlutarP. Fack-

elbärare växlades

i

SlutarP,

dår Ingemar MarcuSson, Falköping, övertog budskaPet. El-

den hälsades välkommen till

Skaraborg och det gamla Frökind av fullmäktigeordf. I Gustavsson och barn från skolorna
krildade flagghack' I sitt tal erinrade hr Gustavsson om hur

budkavlen förr kallat samman
vid fara. .Ävett nu kallar den
oss samman men till fredlig
tävlan och gemenskaP-

Midsommarfestligheterna på
Tångavallen var under en lång

följd av år Falbygdens klart
största hembygdsfestligheter.
När Slutarps Samhällsförening
slog på trumman gjorde man

det rejält. Oeh vad

lockade
man med en somrrrardag 1947,
exempelvis. " .'l Jo, musik av

Pentaverkens musikkår i

Skövde (17 man) föredrag av

major Karl af

Geijerstam,

Skövde, samt främlingslegionär Jack Ulvensten, Uddevalla. Vidare uppträdande av Falbygdens ltrembygdsgilles Folk-

danslag, Ulla-Britt Lönnkvist
och

GÄeta Dahl

F|orå.

rlqn<

Ingemar Marcusson med den olgmpiska elden..
servering m.m. Och man lekte

till solen rann upp. För 1 krona

och tågförbindelser.' Det skrev
man också i annonsen.

midsomrrrardagen. Då ni!

1950?

på midsomrnaraftorr, 1.25 på

.*

Jag ser i en annons från 1950
att det här med kommunikationer sköttes förnämligt. På midsommarafton såg man till så att
bussarna gick- från stan, Luttra, Kinnarp, Äsarp och Trädet
så att alla som ville trade chansen att roa sig långt in på små-

Och vad iockade man med

Jo, bl.a. med Irån

de

okändas revy kända balansfenomenet Carl-Gustav. Mannen

som balanserar' bord, stolar
och cyklar pä hakan. Benny
Leyton med sin pigga, populära och pratande docka Alexander var också på plats.

*
På midsommarfesten 1956

Vid 2$-årsjubileet hgllades bl.a. Sten Ahlqoist,
Guslafssem,
J oha n sson,

I'oar

Eaert Ahlqtist, Johan And,ersson, Gustaf

Olol Nålsson, E a ert S anåön, W alter
Bengt Sarnuelsson.

D ahlö

kring midsommarstången, tom-

bola, skjutlrana, chokladhjul,

trrnrnarna. ucn pa mrosommardagen passade ordinarie buss-

för 25 år sedan i somras alltså
Forts på sid 3 5

n,

Rergrr.ar Joholnsson och
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o Skyttekretsen

l/''r

\

Men givetvis var det skyttet

Kiruieveds. .

.

mot den nya anläggningen. och
protesterna har varat in till våra dagar, som bekant.

.

Sommarfesterna
Skytteföreningen har finansierat sin verhsamhet på olika
sätt. Populåra var' sannolikt
"de sedvanliga sommarfester-

na" och i prot;kollsböckerna
finns det många "godbitar att
låsa". Kinneved hade en egen

av

skråddare

Davidsson som vanit vid oPeran. Om det nu var som skråddare eller musikant, år mig inte bdkant. Bland musikanterna
fanns åven riksdagsmannen

Ha{lagård. På festerna fcirekom sång, musik och fosterlandsföredrag, cykel&ivlingar,
lekar, dans och givetvis servering av olika slag.

Vid ett möte den 2U5 L9l3
beslutades följande inköp inför
sommarfesten:

r)

tombolavinster för
tillsammans 30.kr.
125

2' Kaffebröd föt 40:- :

(f mjukt 2öres, I

skorpa l-öres och 4
bakelser l-öres).
3) För 13 kr smörgåsbröd (lO kr lefvar, 3 kr

kakor) sam{ för
kronor tårtor {5 och
UL

Otires).
4) Syrverkeripjåset för
54 kronor,
5)

5

kg ost.

6) 5 kg smör oc{r
grådde.
z, 3 kg rökt. 2
medvutst, 2

1O

liter

kilo kol(
*ilo rökt

skinka.
8) 3lrilo öananeir och två

dussin apetsioer.
e) lO meter btå och gula
sidenband titl festmårken.
ro) lO liter saft, {vå (las-

korvin, 5lgkaffe.
tr) I låda bitsocker samt
erfoderliga cigarer
och cigarretter.

t2, Låskedrycker: 25 vichyvatten, ?5 sockerdricka, 5O hallonlemo-

nad, 50 smultr:onlemonad, 50 citronlemonad. 150 astralemo-

nad, 400 enbårsdric-,
ka. 100 vinsockerdric-

ka,

Glimtar. . .

den första landsortsföreningen

Forts från

Skaraborgs
Skytteförbunds vandringsstan-

Forts från sid 2 2

musikkår ledd

var Kinneveds Skytteförening

som erövrade

vedsborna som protesterade

100 citronvatten,-

lO0 olympia samt 900

pilsnerdricka.
Med dessa mat- odr dryckesvaror avsågs att utspisa ganskä
många personer då till samma

fest inköptes 1.000 intrådesbiljetter för åldre och 500 st barn
samt 2.000 dansbiljetter. En
fest'kunde också inbringa ett
netto av drygt 700 kronor.

Pttre',
r \r ''"

I

som var det våsentliga och 1915

dar.

1920 bildade

sid

22

höll lånets landshövding
Fritjof Domö ett anförande.

man till-

195?, når Gstligheterna 25-års-

satlrmans med Brismene, Jäla,
Grolanda och Vartofta en skyttekrets. Den första tåvlingen
gick
mellan dessa föreningar
'1924
juni

jubilerade så/ medverkade
landshövding Bertil Fallenius
med högtidstalet. Anders Bör-

1923.
anslöt
den 3
man sig till Falbygdens Fält-

skyttekrets.
De gamla pionjärerna är nu
borta och kanske med dem en
epok i skytterörelsen. Med mo-

derna gevår och moderYr am-

rnunition kan man uppnå en

högre precision än tidigare

åven om "det gamla hederliga

mausergeväret" fortfarande
finns kvar som gnlndmodell.

r

Jubileum

Kinneveils Skytteföfdniågs
nuvdiäåöe ordf. heter KariGustav Ahl' h det var han
som vålkomsthäsade den stora

festpubliken på fredagskvållen. Man inledde med pris-

i

utdelning från det stora prisbordet (vi ber att få återkomma med utförlig prislista).
Hans Ostelius roode på d,en 28:e Mi.drcmmarfestzn i
Ostens kapell underhöll un- i
Slutanp.
der maten med musik och all- |
sångsledning och svarade gi- I' je, den internationellt kända Sveriges roligaste talare, TVvetvis senare under kvållen ftir I trion Las Guitarras, 2 Lerys, stjärnqn och globetrottern

dansmusiken. Gösta Larsson
och Bertil Engdahl avtackades
för många års arbette inom
skytteftireningen, och Karl-

-

Gustav Ahl tackade under

kvållen alla andra medverkande för det skid de gett skytterörelsen på olika sått. Inte minst
år det öråldrarna som ståller
upp och skjutsar till övning och
tåvling.
Föreningen har över hundra
medlemmar och mer ån hälften av dern år under 25 år. Och

det år de yngsta och den fo-:
stran de får inom.skyttet som
ligger Erna Fredriksson nårmast om hjärtat. Som fritidsnåmndens ordf. överlåmnade .
hon under kvållen ett present-

kort till ungdomsverksamheten.. Hon förstod att inte föreningen hade någon "drörn-

hall" tilt förfogande f<ir luftge-

vårssk5rttet. Frökinds GDV
överlåmnade genom lngvar
Svahn en tusenlapp till föreningens och Hans Jensen
Skövde överlåmnade skyttepris från Skaraborgs skytteför-

bund och Skaraborgs

ung-

domssk5dteörbund.

Kurt Magnusson från Falbygdens skyt^tekrets överlämnade en "Allebergs ryttare" och i övrigt gratulerades

80-

åringen från grannföreningar-

oå, Vartofta genom Bengt
Karlsson och Sörby-Odensberg
genom Christer Eidesten.
J.J.

Runex-revyn och'Stens Lek-

gäng var andra som roade de
stora skarorna.
Till den 28:e festen hade ar-

rangörerna lyckats engagera

Hans Ostelius.
Många är artisterna som pas-

serat revy under de trettio år
som festligheterna varade.

.

BÅSSE

Tisdagen den 22 december 1981

Inget av$örande
om SlutarpskÖk
Det blev inget avgörande
om övertagande av konkursdrabbade Slutarpskök när
Konkursförvaltaren Advokat
Bertil Kenne. SE-bankens representant Nils-Olof Andersson och de tre tidigare ägarna
i går sammanträdde för andra
gången. De anställda vid före-

till
Kinnarps skolas luciafirande var även i år förlagtmed
L"f..i p'to[i"d. Här framförde årskurs 6 en luciatablå
Pernilla Eek som Lucia. Förutom tärnor' fanns {är också

tomtar och pepparkaksgubbar'
stjårngossar.
-BaÅen
^
i årskurs ett sjöng några julvisor' Efteråt bjöd Frö'
kinds Hem o Skola På luciakaffe

parterna att resonera srg samman om vad som ska betalas

för företaget och hur

detta

ska finansieras. När det gäller Slutarpskök har de tre ti'

digare ägarna lagt ett bud och
det förhandlas det nu om.
GW

taget informerades efter sammanträdet om att parierna
ska ha en förnyad förhandlingsomgång den 15 januari.

Tills vidare ,drivs företaget
som nu i konkursförvaltarens
regi.

Som oftast i sådana här
årenden är det besvärliga för-

handlingar dår det gäller för

r:OTOr'.B"Äw r']On',,OW

Ros sbackens

tL/,*

Y;s

,7

I

FRöKTND

skola i924

,Wry:

/!? t:tjit

Rekord!
Kinneveds kyrkliga auktion
blev en festlig avslutning på syföreningens arbetsår. Kvållen
började med en kort andaktsstund av kyrkoadj Göran Carlson, dårefter serverades kaffe,

w

,'

sedan följde auktionen som leddes av Håkah Silvander på ett
mycket förtjånstfullt sått. Man
frck in 12,700 kr,

,*

f '.r.

I uciahögtid

w

q.:./

blir det i Axtorps församlingssal på
fredai kvä!1. Pastorsadj. Göran
Carhl:-, mc-tlverkar. cch vidare blir

4.Fs4.
,i

det i::::r:,tåg sång och tomtebesök.

Den här bilden visar elever

och lärare vid Rossbackens
skola

i Kinneved

1924. Anna

Sandin var klasslärare och
'verksam i Kinneved i 42 är.
Så här skriver en av hennes
gamla elever, Göran Andersson:

- "Anna Sandin

ägnade

Kinneveds församling hela
sin långa lärargärning. Kom
till Kinneved sommaren 1924.
Jag minns det som igår r1är
Anna, då 2l år, och hennes
syster Karin kom tiil vårt me-

.leri. presenterade sig

som

den nya lårarinnan och bad

att få köpa mjölk. Jag var
själv en av dessa hennes nYa
elever. Jag tyckte att det bara inte kunde vara sant att

hon, så ung, kunde vara den
nya lärarinnan. Min "fröken"
i småskolan var minst dubbelt så gammal. Min nya "frö-

ken", alltid glittrande glad,
gick och smågnolade under
lektionstimmarna. Tänk, vad

.iag beundrade henne och det
har jag sedan gjort hela livet

igenom.

Numera är hon bosatt på
Sigurd Kocks gata i Falkö-

ping dit jag, med dessa rader,
sänder henne mina varmaste
hålsningar".

På bilden ser vi: Öv.e t.den: Elsa Nilsson, Aina Pet-

qvist, Margit Johansson, Annie Lind, Ella Lind, Brita Silvander, Inez Johansson, Al
got Andersson, Karl-Erik
Gustavsson, Bror Johansson.
Andra raden: Karl-Anders

Johansson, John Karldn,
Erik Gustavsson, Göran Gus-

t-avsson, Bertil Andersson,
Äke Gustavsson, Gillis Setterberg, Folke Andersson, Gunnar Andersson, Linnar Hermansson, Göran Andersson,
Anders Andersson, Ivar Gustavsson, Gunnar Johansson.
Tredje raden: Doris Ellström, Linnda Blomberg,

tersson, Ella Pettersson,
Astrid Gustavsson, Viktoria

okånd, Daga Nilsson, Svea
Larsson, Inez Andersson,
Astrid Arp, Margit Trygg,

Brodd. Anna Sandin. I Holm-

Nellv Johansson.

t'i g

l..ts.-al

Centerfest
i Loltal Frökind,

V otn ot opp a,r
u

ärld,en,

ju på det
hår sättet konkurrens. En
ökad hastighet till 70 km är
sar Jarlsson. SJ får

från hetå'ntr'*

b e s ökt

också något som Assar förordar.'Alltså samma hastighet

e Kinruafp

som övriga lastfordon kör med.

.

På Kinnarps Kontorsmöbler har man i helgen
haft besök av Volvos lastvagnschefer. Det rörde sig
om representanter för ett
trettiotal lånder. På plats
fanns även folk från försäljningssidan i Sverige.
Anledningen till besöket
var den unika satsningen
man i Kinnarp giort

600.000

kronor

Hur som helst, har man på
Kinnarps kontorsmöbler goda
erfarenheter av systemet. På
företaget finns möjlighet att köra med nio fordonskombinationer. Det är inga billiga saker
det rör sig om. Ungefär 600.000
kr kostar varje ekipage.
Representanterna för Volvos

lastvagnssida fick i Kinnarp
tillfälle att se hur det här transportsystemet fungerar i praktiken. Systemet presenterades i
ett anföran{e av Assar Jarls-

på

dubbla trailers.

son, men även genom att ett

Det är fråga om fordonskom-

vi

deoband spelades upp för be.

binationer på en totallängd av

sökarna.

24 meter, alitså precis vad som

DAN

är tillåtet i landet. I andra länder får man inte körg med så
långa fordon. Vid transporter

till utlandet måste andra transportfriretag anlitas.

Systemet med dubbla t-railers är alltså unikt i Sverige
och även i andra länder. I USA

och Kanada har dock olika företag med framgång använt sig
av sådana transporter.

r

Lacian Kersti.n Kjellön rned n&grra
en "mini-lu.cia".

eo sina törnor

och

vaf iåi1L-lträbornäsluF 5:1jd* .il- tueiavar Kei.lstin'KJelIeT.Th h"" hade en stor
att vara värdfolk på den tr"61tionellä luciafesteh som cen- uppvaktning
,ah.
-tärnor.
För dans
osh lekstjärngossar. -av
mtrsiken svarade Ostens kapell
och festen var välbesökt som
vanligt. .
\
---DeI

-

Assar Jarlsson på. Kinnarps kontorsmöbler fick som
minne en modell au en dragbil. TiIb höger Sten Langentus, VD p& Voluo lastuagnar.

o Högst 40 km/tim

Flexibelt

Det är alltså Volvo som tillAssar Jarlsson på Kinnarps verkar dragbilarna och sedan
kontor'smöbler omtalar att dei andra företag som står för tillrör sig om ett mycket flexibelt verkningen av trailers. Någon
system. Transporterna delas större uppföljning har det inte
alltså upp på två enheter som blivit i Sverige. Anledningen
kan köras till kunden var för kanske är att fordon av det här
sig. Det finns ju även möjlighet slaget endast får köras med 40

att ha ".Iösa" trailers

stående

kilometers hastighet. Men trots

vid företaget för lastning. Inga den låga hastigheten anses det
speciella arrangemang behövs alltså i Kinnarp att det blir eko-

vid lastning eller lossning, utan. nomiskt lönsamt. Kanske har
man klarar sig med enkla kon- det också funnits en skePsis
hos myndigheterna, säger Asventionella metoder.

jig,?, Tack!

-/ vår livsmedelsaffär- Vi tackar våra
Den 1 januar{pphör
kunder för de gångna årens angenäma affärsförbindelser
och kontakter.

Vår lorsäljning av lbder, järnvaror, cementvaror, cyklar,
gråsklippare m.m. fortsätter, och vi hälsar gamla och nya
kur"rder välkomna.
Vi önskar vår'a kunder Etl

GollNyit År!

ARVTDSSONS ' KINNARP
.

Ruth och Gösta Arividsson

Miruus

Du OS 7948?

Vi år tre tjejer från
klass 8c, Kyrkerör, som
- har ."räff*"-åfif - iritervjua
Gösta Arvidsson,' Kinnarp. En duktig Sverigerepresentant vid OS,
London

i skogen
En man skadades i'ett ben
vid en skogsolycka i Kinnevedstrakten i går förmiddags.
Mannen hade fållt'ett'tråd,

1948.

men trådet blev hångande
mellan två andra stamman
Han gick fram för att såga

Stöten som kvalificerade
till deltagande i Olympiaden sattes i ViGösta Arvidsson

.borg 1948, han tävlade då för
FAIK. Han uppnådde resultatet 15,72 m.

loss trädet, men när han kom
igenom fick han ett Slag av

den spånda stammen så att
hans ena ben kom i kläm mot

I London stötte han 15,39 m
vilket gav honom.en 5:e placering, 2,73 m från vinnande

ett annat träd.

Mannens arbetskamrater
uppmärksammade snart vad

Tomson. USA. som stötte hela 18,12 m. Kulan vägde 7.250

som hänt, och hjälpte honom

att kömma loss. Han hade
fått frakturer på det klämda
benet, och fördes i ambulans
till Bassjukhuset.

o

Sen kom framgång efter
framgång.

1948 satte han FAIKrekord i kula, 15,92 m och
han blev 2:a i SM, kula. Året
därpå blev han SM-3:a i sammå gren.

f950 biev han distriktsmästare och svensk mästare i
kula. Han kom också 1:a i två

och deltog i
EM. Följande år blev han dilandskamper

strikts- och Skaraborgsmästa-

re i kula. Han satte FAIKrekord i diskus och blev dessutom SM-l:a i kula:
1952

tog han sina sista seg-

Gösta Aruidsson,.femma

i OS 1948.,

rar, för att sen dra sig till-

förtjänstfullt arbete

baka. Som pricken över i:et
tilldeiades han FAIK;s för-

klubben, öch det var han vål
värd

.inom

?

tjänsttecken för mångårigt

Bostadsstiftelserna

4å:i

tYa ftet

Störst |r',yre,s|r,öindng
0 Frö|r,nrJd,.Äscrgl
2OO
för e?o trea

kr

En ordinår trerumslå.

genhet i stiftelsen Frökind-

Frökind-Äsarp höjer kallhyran med 25 kr för en del av sitt
bestånd, medan övrig del blir
'22 kr dyrare. Bränslepåslaget

Asarps bostäder blir c:a
200 kr dyrare från årsskiftet. Då höjs hyrorna i de är 8 kr per kvm.
tr€ kommunala bostadsSamhällsbyggen i Stenstorp
stiftelserna. Den största höjer kallhyran med kr 15:60
höjningbn'har Frökind- och bränslet 7:T5.Motsvarande
Asarp, medan Samhålt-' siffror för Vilskebostäder år kr.
sbyggen i Stenstorp höjer 16:55 och 2:50.
med c:a 150 kr och Vilskebostäder c:a 120 kr. Beråkningen gäller för en

normalstor trea och bränslepåslaget år också inråknat.

.

Höga utgångsbud

Höjningarna har fastlagts ef-

ter ftirhandlinar under hösten

med Hyresgästföreningen. Utgångsbudsn låg mycket högre.
Frökind-Äsarps höjningskrav
låg på totalt kr 49:19 per kvm.
Samhållsbyggen Stenstorp be-

gårde 26:80 i kallhyra. samt

13;75 i brånslepåslag, Vilskeboståder ville ha 34:92 i kallhyra oc*r 4:15 för bränslet.

e Tvingas höja höSt
- En stor del av hyreshöj_

ningen är inte förhandlinesbar.
Dei är kostnader ,orn 1"g._

ringen och kommunerna låg_
ger på bosladsföre{agen. Att
regeringen plockat bort under_
hållslånen f<jr l9B2 betyder ? _
l0 kr. Till detta kornmer ökade

kapitalkostnarder, icirikortade

amorteringslån och hög ränta.

Kommunen föredrar ått n,;1"
taxorna i stållet, för skatten.
Allt detta drabbar hyresgåster,.
na och bostadsföretagen kom_

mer inte ifrån kostnaderna, sä-

ger ombudsman Arne Nilsson

vid Hyresgästföreningen i Skaraborg.

r

Sista året för

stiftelserna

1982 är bostadsstiftelsernas
sista arbetsår i egen regi. Vid
nästa årsskifte läggs nåmligen
de tre kommunala bostadsstiftelserna samman rned det stor.a
kommunala bostadsbolaget,
Falköpings kommuns Hyresbostäder AB,

:

Temadag med j*lpyssel

1::./6.:
:i.'irr::l'

MT

i, Kinrr,arys skala plus prl1aelevern{t Anna och Lotta med aIIa Eotter - utom.
riir,t upp red&n - so?,r. man titluerkade 'på, terna.dugen i tt sdags. qS
I
i _ tt.. ,,il

Ettorna
d.e d,e

Att ciel snart är jui med alit vad.
ciei innebär det märker vi På
många sått. Eleverna

i första

i Kinnarp: skola har märkt det lite
specielli på grund av att de fått ha
ternadag på*-ämnet julpyssel och
jultradition. Då ilck de under över'inseende och assistans av sina iära-

re Eva-Lisa Törnqvist och

Medarhetarsamling
i Kinneveds pastorat

.

klass
,

I

Rosc'-

Marie Wernmyr baka såvål knäck
som pepparkakor liksom tillverka

olikajuldekorationer.

l
I

*

Det var e'tt väldigt bakande närl
besökte klassen och också ett
väldigt provsmakande - qär frö.

vi

;

ken inte såg på förstås. Risbollarna
var det speciell åtgång på och till
och med når vi ställde upp för fotografering nallade man pepparkakor ur burken. Chokladkarameller
kiarade sig - mest kanske för att
de inte ånnu var uppskurnar ur formen.

Julgranskarameller hade rnan
också iillverkat och det tyckte barnen.var lämpliga huvudprydnader
når vi fotograferade. Det år dår{ör
som alla ser ut att ha rosetter vid
öronen.
En mysstund mcd högläsning om
tomtar och andra julens sagovåsen

hann man också med på temadagen. Vi höil så när på att glömma
att de två pryorna Anna Samuels-

|

Lucia Asa Bergman serlrerar p&t&r trll Ake Dctrri.elsson,
Allan och Dagny Johansson xid. medarbetarsamlingen t
Kinneoed"s pastorat.

Efter kyrkofullmåktige och

småvågar hade nästan 100 per-

son och Lotta Alvdn spelade en

församlingsdelegerades sam- soner som arbetar'på ett eller

viktig roll när det gällde att knåda
deg och pyssla den här dagen! Det
sade lärarna särskilt

ifrån!

GW

Kinneveds flickkör,med ledning av kantor Margareta Thor j
framförde som ' vanligl väl- |
sjungande Luciatablå. Söt Lu- i
cia var Åsa Bergrnan
I
För 1982 omvaldes som församlingsdelegerades ordf. KarlGustav Gustavsson .v. ordf.

manträden

Carl-Arne Adamsson,

ordnades

Erik Gustavsson. Revisorer Allan Johansson, Erik Gus-

Trots snöoväder och ogrusade

tavsson och Filip Vinggren.

i Lokal Frökind, annat sätt i församlingarna lycden tracii- kats ta sej fram till möteslokationella medarbetarsamlingen. len.
,-. ,-{

I

sekr.

Kinneveds kyrkofullmäkti-

ge omvaldes ordf. Carl-Arne
Adamsson, v. ordf. Sven Andersson, sekr. pastorsadj. Gö-

ran Carlson. Revisorer Erik
Gustavsson, Arne Persson och

Ivar Gustavsson. Kyrkoadj"
ftran Carlson tackade alla
medarbetarna inom församlingar och pastorat. Unisont sjöngs Hosianna.

Från en slryttefest
i seklets börj rd''-ri-aå
Håromdagen firade ju som beSkytteförening
sitt 8O-årsjubileum och jag drog
mig till minnes en notis i FT om
en prisutdelning med följande
fest under ett av de allra första
åren i föreningens historia. Föliande stod att läsa i FT.

kant Kinneveds

r

Skyttefest

Nästlidne lördag och söndag

hade Kinneveds skytteförening
tär'lingsskjutning om såväl statspris som skänkta priser.

Prisutdelningen försiggick i
söndags eftermiddag hos skytteföreningens ordf. Alfr. Carlgren i
närvaro av kyrkoherde Borell,
som före prisutdelningen höll ett

tal till de närvarande om "frihetens stamort på jorder-r" vårt älskade Sverige. Efter föredragets
slut utbringade föreningens sekreterare ett lefve för konung och
fosterland åtfiiljd av -ett fyrfaldigt
hurra, kungasången och" nationalsången: "i)u gamla. du frisi.^

Så började prisutdelningen :
Klass ll: 1:a ptis Johan Svensson. 2:a dito Verner Adamsson.
Klass l: l:a pris Otto Johans-

son, 2:a d:c Johan Andersson,
3:e d:o Johan Larsson, 4:e d:o
Carl Lind, 5:e cl:o Alfred Johans-

son, 6:e d:o Harald Kjell6n,

Hqllgren, 8:e d:o Anton AnderisoÅ, Klelfvened, 9:e d:o Otto Johansson, l0:e d:o Algott Gustavsson, Kjelfvened.

Efter prisutdelningen

talade
föreningens sekreterare till skyttarna om enigheten, hvilken styrka den har. med sig och slutade
med ett tack till ordföranden och
instruktören för deras'under året
nedlagda arbete. Ordföranden
tackade skyttarna för visat intresse, ordning och lydnad.

Flera fosterländska

Som synes var det lite annorlunda program var det lite annorlunda program på festerna vid
den tiden och det är vål i stort

sett endast prisutdelningen och
dansen sorn finns kvar på nutidens fester.

Betråffande prislistan så finns

det nog många bland de äidre
som känner igen namnen på de
pristagare som då förekom.
G-G.

7:e

d:o S. Engdahl, 8:e d:o A.S. Hell-

gren, 9:e d:o Henning Augustsson, 10:e d:o Verner Augustsson,
ll:e d:o Ciaes Kjell6n, 12:e d:o
Alfrcd Carlgren. 13:e d:o Carl Jo-

Skänkta priser: l:a pris A.S.

Larsson, sockerskåI, 4:e

d:o

-d:o

Claes Kjelldn, ljusstakar, 5:e
-"Alfred Johansson, kragar, 6:e d:o

Verner Adamsson, porträttra-

fnget avgörande
om Slutarpskök
Det blev inget avgörande
om övertagande av konkursdrabbade Slutarpskök när
Konkursfiiivaltaren Advokat
Bertil Kenne, SE-bankens representant Nils-Olof Andersson och de tre tidigare ägarna
i går sammantrådde för andra

parterna att resonera sig samman om vad som ska betalas

för företaget och hur

l

detta

ska finansieras. Når det gåller Slutarpskök har de tre tidigare ägarna lagt ett bud och
det förhandlas det nu om.
GW

gången. De anställda vid företaget informerades efter sam-

manträdet om att parterna
ska ha en förnyad förhandlingsomgång den 15 januari.
Tills vidare drivs företaget
som nu i konkursförvaltarens
regi.

Som oftast i sådana här
årenden är det besvärliga för-

handlingar dår det gåiler för

Sotbrand

i Slutarp

I
j

En sotbrand inträffade ieår
kvåll i en fastighet i Slutarp.
Falköpings brandkår fick larmet vid l9-tiden.

Sotelden va) kraftig, eldslågorna slog upp ur skorsten-en,
men det fOrelåg inggn risk för
att elden skulle sprida sig.
Två man från brandkåren
stannade kvar för ått bevaka
branden, och de återvände
hem vid 20.30-tiden efter att

man hade rensat

ur

skorste-

nen.

t-

hansson.

Hellgren, ljusstakar,€:a d:o Johan Svensson. d:o, 3:e d:o Joh.

sånger

sjöngos, en del med liv och lust;
och kvällstimrnarna användes såmedelst till nytta och nöje: den
äldsfa världsgy-mnastiken, dansen, öfvades, ock öfter en fiols fina och lifliga toner. Ja, så ungefår gick det till vid den skyttei'esten; de rent materiella behofven
tillfredsstålldes äfven.

ri läåben äå'h ää åäöå;bä?1ööi*

*ia

t'ig i

Slöjdlektion i Slutarp

I

I

mar, 7:e d:o Carl Lind, 2 kr, 8:e
d:o Mårten Olsson, ljusstakar, 9:e

d:o Ivar Augustsson, portråttram, 10:e d:o Ali. Carlgren, bågare, 11:e d:o Johan Andersson,
patrc'nbälte, l2:e d:o Otto Johansson, knif, 13:e d:o Birgdr
Gustavsson, sportskjorta, l4:e
d:o Henninq Auquslsson. spegel,
15:e d:o Sanfr. Engdahl. bägare,
l6:e d:o Edvin Andersson, cigarrlåda, 17:e d:o Carl Veneberg, rosett, 18:e d:o Harald Kjell6n, servettring, 19:e d:o Carl Johansson,
tändsticksställ. 20:e Oskar
Augustsson, låda m.m., 2l:e d:o
Mirjam Pettersson, jaktflaska,
22:e d:o Erik Gustavsson, borste,

23:e d:o Carl Alfrodsson, börs

m.m. 24:e d:o Ture Johansson,
kravatt, 25:e d:o J.P. Kindlund"
bälte m.m. 26:e d:o Sanfr. Kjell-'
iberg, bok m.m., 27:e d:o Verner

Augustsson,

I ask

tåndhattår

m.m.

Insatsskjutning: l:e.

pris

Mårten Johansson, Kjelfvened,
2:a d:o Carl Lind, 3:e d:o Joh.
Svensson, 4:e d:o Joh. Andersson. 5:e d:o Joh. Larsson, 6:e d:o

Verner Adamsson, 7:e d:o A.S.

nes på bilden gav det gott reI En försommardag år 1937 sultat.
i
samlades
lliekorna
Slutarps
i
Flickorna på Eilden är från
I skola till slöjdlektion i den
I lummiga trådgården vid vänster:
I småskolan. Lårarinnan In- Ing-Britt Karl6n, Margot
i gegerd Andersson lärde att Eriksson, Lilian Adamsson,
I virka. sy och sticka cftcr alla Kerstin Gustavsson och BirI konstens regler och som sy- gtth Gustavsson, stående
t-

bredvid fröken Andersson;
Mårta Andersson och Inga
Karlsson. Sittande på gtåsmattan: Ulla Hall6n och Mari-

arne Johansson.

Bilden har vi fått låna av
Birgith Andersson i Slutarp.
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M ats Ljung underh&Ller.

lngvar Otdsberg intertsjuar Slutarps unga garde'

Slutarpsfest rned Oldsberg och Ljrmg
Slutarps IF:s ungdomssektion hade i går prisutdelningsfest i Lokal Frökind i

kombination med en fest för
hela familjen. Ingvar Oldsberg,

välkänd från TV-rutan, kom
som eftermiddagens första gäsi

och han inledde med att förrät-

ta prisutdelning och samtidigt
passa på att,intervjua SlutarPs
unga garde. Han fick också
svar p'å det rnesta han frågade
om, även om en del av de allra
minsta inte riktigi kunde svara

på om deras plats var målvaktens eller centerns . . .

Sex lag av ungdomar och
föräldrar ställde sedan uPP i

ftågesport som Ingvar handlade på sitt speciella lilla vis och

fick verkligen upp ångan

i

termiddagens sista muntrationer i form av underhållning av

lo-

kalen. Och sen skrev TV-kändi-

sen autografer

till

både unga

vissångaren, historieberättaren
Mats Ljung. Hans, lilla show

och gamla beundrare.

Kaffekalas och dans kring
granen följde. Håkan Silvander kom rned bälgaspelet och
ledde dansen kring granen.
Ungdomssektionens ordf. Karl-

Erik Nyberg, som nu lämnat
-över ordförandeskapet till Ulf
Karl6n, fick motta en chokladask innan ddt var dags för ef-

I

I

var en fin avslutning På en

Slutarpsdag I"ör unga och gamla.

BÄSSE JOHANSSON

