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Falköping-La4deryds-
hanans öde beseglat
Riksdagen fattade på

torsdagskvållen beslut om
att länens egna trafikbolag
i . fortsåttningen själva
skall avgöra om persontra-
fiken skall fortsätta på
olönsamma jårnvågs-
sträckor utanför riksnätet.

I och med det beslutet
står det ganska klart att
bandelen Falköping
Landeryd kommer att låg-
gas ned och persontrafiken
ersättas med landsvägs-
buss. Troligen kommer
samma sak att gälla för.
Skövde Karlsborgsba-
nan.

- Konsekvensen blir att bortåt
200 mil av landets jårnvägar kom-

mer att läggas ned de närmaste
åren, sade förtrö kommunikations-
ministern Claes Elmstedt (c) i riks-
dagsdebatten.

Före utgången av 1984 måste
länstrafikbolagen ha bestämt sig
för om de vill ha tågtrafik på de
olönsamma banorna eller gå över
till buss. Väljer de järnvågstrafik
får de dela kostnaderna för denna
med SJ, medan staten ger bidrag
om de istållet går över till buss-
trafik. Valet blir förmodligen inte
svårt.

Riksdagsbeslutet föregicks av en
lång debatt där flera företrådare
för centern hävdade att vi går mot
en våg av järnvägsnedläggningar.

Också vpk motsatte sig den nya
ordningön men socialdemokrater
och moderater försvarade "decen-
traliseringen" av besluten om lokal
och regional tågtrafik.

r "Dödgråvare"
Transportrådets generaldirektör

Claes-Erik Norrbom kallades un-
der riksdagsdebatten både för
"järnvågslinjernas bödel och dödg-
rävare, och även begravningsen-
treprenör",

Det hävdades att reglerna för
länstrafikbolagens ersättning till SJ
för fortsatt persontraflrk på ned-
läggningåhotade banor kommer att
innebåra,omfattande nedlägg-
ningar de nårmaste åren.

Men, trafikutskottets ordf. Kurt
Hugosson (s) försvarade det fem-
åriga bidraget till länstrafikbolag
som väljer att gå över till buss-
trafik.

- Pengar utgår ju i båda fallen.
Väljer länstrafikbolagen att ha per-
sontrafiken kvar får staten ta på
sig kostnader för upprustning och
förnyetse av räls och slipers. Väljer
man istället buss får man ett bidrag
för att täcka initialkostnaderna vid
övergången till ett nytt trafiksys-
tem, sade han.

o Riksomfattande
namninsainling

Men sista ordet är inte sagt. Igår,
dagen efter riksdagsbeslutet, star-
tade centerns ungdomsförbund en
riksomfattande namninsamling un-
der mottot "Rädda järnvägen".

"Bevara, rusta upp och utveckla
järnvågen!" lyder den appell man
går ut med.

- Kampen att rädda järnvågen
fortsätter trots riksdagens beslut,
förklarar CUF:s förbundsordföran-
de Yngve Sunesson. Fram till slu-
tet av september skall centerung-
domar samla svenska folkets
namnunderskrifter och skapa opi-
nion mot riksdagsbeslutet.

Centerns ungdomsförbund ac-
cepterar inte vad de anser vara en
nedlåggningspolitik. De betecknar
det som ett samarbete mellan soci-
aldemokrater och moderater i riks-

dagen som innebär att nåra 200 mil
järnväg hotas av nedlåggning'

o Underkånner
CUF underkänner transportrå-

dets beråkningar av kostnaderna
och menar att de skapar en oför-
månlig bild av järnvägstrafiken.

Förbundet hävdar att de lokala
trafikbolagen inte ges ett verkligt
val, då statsbidrag ges till de Läns-
trafikbolag som går med på ned-
läggning av järnväg. För att ge
länstrafikbolagen en verklig val-
möjlighet måste statsbidrag ges

också för persontrafik med jårn-
våg, lika väl som med buss.

CUF vill skapa opinion för en
upprustning av järnvågen som gör
den konkurrenskraftig med bättre
service och'servering, tidtabeller
anpassade efter arbetstider, uppe-
håll vid fler stationer och turistsats-
ningar.

Tony - Slatarpshjälte
Tony Skoglund blev matchhjälte

för Slutarp när han i den andra
halvleken slog in 1-0 mot Norra
Vånga som också blev slutresultat.

Slutarp ägde större delen av
rhatchen och borde kanske avgjort

t? E.i- r)5'- e?

redan i den f'örsta halvlekerr.
- Vi får vara nöjda med två po,

äng såsom matchen utvecklade sig,
berättar Jan Ekman i Slutarp.

I Slutarp gjorde målskytten Tony
Skogiund bra ifrån sig tillsammans
med Martin Lindroth.



KINI\ARP VrLL MEST
I Från förlust 2-4 till seger

3- 1.

I Hur förklarar man det?
I - Enkelt, idag fanns den

rätta viljan. Och så tog v.i inte ut
någon seger i förskott, förklarar
Kinnarps Tommy Fredriksson
efter torsdagens match på
Sportvallen i Stenstorp.

När Kinnarps IF sprang ut
till match mot Stenstorp i tors-
dags, hade man fortfarande
premiåren mot FAIK i bakhu-
vudet.

En match som Kinnarp hade
grepp om i det längsta, men där
man glömde att knyta till.

. Samma chans
Nu fick laget samma chans.

Efter bara 14 minuters spel led-
de man med 2-0 och den häq
gången höll man distansen ut.

Till slut blev det 3-l (3-0).
En helt råttvis och odiskutabel
segerl
'Annars såg det mörkt ut för

Kinnarp före avspark. Skytte-
kungen Thomas Westerberg
besvårades så kraftigt av sin
skada. att han inte kunde delta.

a ttBara braltt
Fast om Kinnarps två-

målskytt Tommy Fredriksson
får framföra sina åsikter, var
det bara bra att Thomas inte
kunde stålla upp.

- Av den anledningen att de
flesta lag vi möter, har klart för
sig att Kinnarp är detsamma
som Thomas Westerberg. När
de sedan får se att inte han
finns med, ja, då tar de lite lätt-
are på sin uppgift, förklarar
Tommy.

Om fallet var så med Stens-
torps IF i torsdags är svårt att
såga, men helt omöjligt år det
inte, för den första halvlek som
laget presterade då, var under
all kritik.

- Vi var inte ens tvåa på bol-
len, möjligen trea-fyra, konsta-
terar tränaren Ingemar Ung
ironiskt.

o Ointagligt
Och då tackade förstås Kinn-

arp och utnyttjade detta! Gick
fram till 3-0, en ledning som
var ointaglig, åven om Stens-
torp spelade upp sig efter paus.

I princip kan man säga att
matchen avgjordes inom loppet
av två minirter i den första halv-
leken.

Det började med att Stens-
torps libero Göran Gustafsson

skadades i en närkamp. Där-
med fick Stenstorp möblera om
lite i laget, vilket medförde en
viss osäkei'het och förvirring.

Kinnarp var inte sena att ut-
nyttja detta. Först bröt sig Tom-
my Fredriksson igenom hem-
malagets mittförsvar och slog in
1-0.

Och bara två minuter senare
kom 2-0. Per-Ola Westerberg
slog på ett skott strax utanför
straffområdet, fick en härlig
skruv på bollen, som elegant
satt i den bortre burgaveln'

o Schabbel
När tio minuter återstod av

halvleken, ökade Kinnarp på
till 3-0. Tommy Fredriksson
utnyttjade ett . grovt missför-
stånd i hemmaförsvaret.

- Ett rent turmåI, skrattar
Tommy. Jag jagade på en till
synes omöjlig boll, men tack va-
re att de schabblade, fick jag
chansen att nypa till.

Den andra halvleken gick se-
dan helt i hemmalagets tecken.
Detta av två anledningar: Kinn-
arp drog sig tillbaka (mer eller
mindre omedvetet) och Stens-
torp spelade upp sig.

o En del chanser
Mitt i halvleken kunde Leif

Friberg reducera till 1-3, se-
dan han blivit elegant frispelad
av kedjekompisen Jörgen
Malmström.

Därefter hade faktiskt Stens-
torp ytterligare några feta
chanser, mest tack vare ett osä-
kert målvaktsspel av Arne Ek-
bom i Kinnarp.

Vid ett par tre tillfållen var
han ute och seglade rejält och
får tacka sina utespelare, som
räddade förtjänstfullt på linjen,
att det inte blev fler måI.

. Bra försvar
I Kinnarp skall plusbetyg i

första hand gå till fyrbackslin-
jen, som spelade mycket säkert
hela tiden. Kent Bangtzon och
Roger Axelsson förtjånar ett ex-
tra omnämnande.

I Stenstorp år det svårare att
hitta individuellt bra -spelare, li-
beron Göran Gustafsson och in-
hopparerl Robert Wedberg
skall i alla fall framhållas.

o Från start?
Robert Wedberg var utan

tvekan en injektion i anfallet
den hår kvållen och bör rimli-

gen få chansen från start i
bortamatchen mot Sandhem oå
måndag.

- Då vi kanske för övrigt
låmnar 4-4-2-spelet till för-
mån för 4-3-3, menar ln-
gemar Ung. Som det ser ut nu,
skapar vi mera då.

OLOFDARIUS .
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MATCHENS
''LIRARE''

Stenstorp-Kinnarp&&fr
Göran Gustufsson, b

Kent Bengtzon, b

K,Ö
RobertWed,berg, a
Roger Axelsson, b

&
Roger Abrahams
P-O Westerberg,

son.)

*f



I(önrr'lolrp spelalr roligt
E Kinnat?s tvåpoingsfe mot stenstorp i torsdags gav tydtigen råg i ryg- tr - Det }ade_kiints bittert om vi forlorat. uet var trcts ållt vi som prestc.gen hos Kinlarpsspelam& rrrte och skapde det rne"t" Eå'i-ä"i u"t rite stifligt vid skövdes }edu-E lgår tog tnrn e|l ny seger oth dennä gÅng var det IFK skövde som frck ceripg, kornmenterar en för dågen.nöjd trånsre Boger custawson i Kitrn-itryl(N på fotcn. SegelsifiIoma föl Kinnalp blev Z-1 efter ledning i halvlek ;;.

Kinnarp är ett roligt lag att skå- Skövdes.Michael Lav6n kom Tor-
da. Spelai offensiv 

"""rt 
tå"fin-iåt- bjö-rn. fri med Anders Palm6r i

boll i sina bästa stunder."h ;4";- PkoY{:t mål och Torbjörn slog en
gens match var inget 

""a."åg ;- bredsida förbi Palm6r.

man ser till den fO"rt. n.fu.i uu . .Kinnarp hade i detta läge ett
matchen. klart grepp om händelserna på pla-

- Första halvlek var väldigt bra ::t, *l Kinnarps.kedja tryckle på

från våran sida och 
".,lhd" u'i bot- lå"t".3"h oroade hela tiden Sköv-

len väldigt bra, menar noger cu"- a3s.lors1al' som inte gavs en chans

tavsson. att få ordning på uppspelen.

med 2-0.

e Långboll
Upprinnelse till Kinnarps led-

ningsmål var en långboll från egen
planhalva av Roland "Lollo" Jans-
son.

Torbjörn Åk".ron tog en chans
och sprang och i kamp med IFK

- Killarna gjorde en fin arbets-
insats och Skövde blev stressat, sä-
ger Roger.

o "Lollo igen"
Roland "Lollo" Jansson var även

inblandad i Kinnarps andra mål
och i den grad att det var hans,
som gjorde målet och det var en

verklig delikatess.
"Lollo" snappade upp en lång

inspark från Arne Ekbom i Kinn-
arps mål på högerkanten. "Lollb"
stannade upp, vände och sköt ett
mycket hårt och skruvat skott som
letade sig in under Anders Palmdrs
ribba. Det såg inte alls otagbart ut,
men "Lollo" hade nog god hjålp av
den starka vinden.

o Omedvetet
Kinnarp kom ut till den andra

halvleken med 2-0 i ryggen och
Kinnarp började spela på defensi-
ven vilket giort att tempot föll och
det bjöds inte på någon roligare
underhållning i den andra halv-

lekens inledning.
- Vi blev rådda om bollen och

det var nog helt omedvetet, menar
Roger Gustavsson. Det år lätt hänt
i och med att man leder med ett
par mål.

o Vaknade till liv
I en halvtimma av den andra

halvleken hånde det inte sårskilt
mycket i matchen, men när Sköv-' de kvitterade till 2-1 blev det liv i
mat&hen på nytt.

lV6lskytt för IFK Skövde var
r . Jörgen Gustavsson, som fick bollen

efter en hörna, som Arne Ekbom i
Kinnarps mål hårt attackerad tap-
pade, kunde enkelt slå bollen i mål

och detta skulle visa sig vara en
sporre för båda lagen och matchen
vaknade till liv igen.

- Deras redueering bjöd vi på,
en sån ska Arne hålla och det hade
varit orättvist om vi gått och tappat
matchen, kommenterar Roger.

Den första farligheten efter
Skövdes reducering stod Kinnarps
Torbjörn Äkesson för. Torbjörn
kom helt fri, men han attackerades
hårt och en utrusande Anders Pal-
m6r kunde rädda. Torbjörn fick
dock en frispark, som "Lollo" sköt
genom Skövdes mur, men en väl-
placerad Palm6r kunde rädda till
hörna.

MATCHENS
''LTRARE''

Kinnarp-IFK Skö*fr*
Roland,Jansson' f

K,*
Thomas Carlsson, b

4
Roger Axelsson, b

o Nåra
När fem minuter återstod av

matchen hade Skövdes Jörgen
Gustavsson snurr-at upp Kinnarps
försvar, men skottet gick precis
över och den möjligheten blev in-
tet. Kinnarps trånare Roger Gus-
tavsson var som sagt nöjd med kil-
larnas insats mot Skövde och det
är viktigt att plocka poång så här i
seriens inledning.

För Kinnarps del väntar en svår
match mot Tidaholms GIF på
bortaplan och det år sannerligen
ingen lått uppgift.

JONAS SKÖLD
l?$s'n.i-rr?



den 14 mal1

På söndagen anordnade
Falköpingskretsen av
Svenska NaturskYddsföre'
ningen en resa till Karbo
mosse. Ett 50-tal intresse-
rade hade mött uPP. Vid
mossen, som ligger cirka
tre kilometer från Kinne-
veds lyrka, tog ägaren Ar'
ne Gunnarsson emot. Före
vandringen ut På mossen
gav han en kort historik.

Anläggningsbyggnaderna vid
Karbo mosse bYggdes 1907. Tor-
ven transPorterades 3-4 km till
jårnvågen i KinnarP med linbana'
Ångniaskinerna, som drev banan,

eldades med bränntorv från mos-

sen. På 1920-30-talen arbetade
hår ett 100-tal man, och det var
den enda större arbetsPlats, som

fanns på orten. Numera klarar ett
par man brytningen, under som-

marmånaderna fårr dessutom ett 10-

tal ungdomar arbete. Den torv som

bryts nu anvånds till stall- och tråd-
gårdstorv, mYcket går På exPort.

r Fåglar
Efter informationen började

vandringen ut över mossen. På

den del av mossen, som var orörd,
var det nog så jobbigt att gå, men

alla tog sig tämligen torrskodda
över. Åke Abrahamsson från fågel-
klubben berättade om de fågelar-

ter, som finnns På mossen och som

man har chans att se vid en tidiga-
re timma, t.ex ljungPiPare och or-
re. Vi kunde i alla fall glädjas åt en

blå kårrhök och skogssnäPPa.

Den medhavda matsåckenintogs

vid Jansa-Johans stenmur' en

hundraårig, 100 m lång och 2 m
hög stenmur. Ett imPonerande

minnesmärke.

o Energi
Anders Borg På elverket infor-

merade nu om FalköPings ener-

giförsörjning och kommunens ev'

nlaner På att utnyttia torv som

Lrånsle.- Som bekant måste vi
minska vårt oljeberoende, och

kommunerna har att ta ställning till
de alternativ som finns att ersätta

olian. Eftersom FalköPings kom-

m'un år'den torvrikaste kommunen
i lånet, år det naturligt att torval-

ternativet finns med i diskussio-

neh. Andra alternativ år eldning
med kol, soPor, flis, kanske halm'

De frågor naturvårdalna ställer

sig gäller rektiltivering efter en

UÄrt"i"g och utsläPPen vid torveld-

ning.
Hemfården gick via sjön Karbon

till de sYdvästra delarna av mos-

sen. där brYtning ågt rum På 1920-

talet. Där var nu björkskog' För att

få odlingsjord av sådan gammal

*or"-..k behöver man kalka

mycket' då Ph-värdet iir så lågt

som 3.8.
Efter avslutad vandring avtacka-

des informatörerna av kretsens

ordförande Bertil Jannert'

Ungdomsavslutning
i Kinneved

Vid kyrkans ungdomsverksam-
hets avslutning i samband med fa-
miljegudstjänst i Axtorp, Kinne-
ved, kunde kh Mollving hälsa
barn, ungdom och åldre välkomna
i den fullsatta församlingssalen.
Kyrkvården Göran Andersson tac-
kade ungdomsledare Eva-Marie
Mohlin och hennes medarbetare
för deras värdefulla arbete i för-
samlingens barn- och ungdoms-
verksamhet samt överlämnade
blommor. Även barnen hyllade si-
na lärare.

En terminsavslutning med tips-
promenad, blommor och sol för le-
dare och deltagare denna vårsön-
dag i Axtorp m.a.o.

Slutarps
Missionshus
Pingstdagen 19.00 VARFEST.
Landin & Till Glädje.
Servering. Välkomna!

f läJ" ör ,i&

Slutarp
vå$er
för tått

Slutarp hade inte mYcket att sä-
ga till om i matchen mot Annelund
som vann med 5-2 (3-l). Anne-
lund hade ett mycket bra anfall
och även mittfältet var mycket bra.

- Vi år allt för orutinerade och
våger för lått mot sådana lag som
Annelund. Varför det inte är
mycket att säga om förlusten, sä-

ger trånaren Bengt Georgsson.
Slutarp håller på att spela ihoP

ett ungt lag och då lyser också oru-
tinen igenom. Det blir också lite för
mycket mål i baken.

Målskyttar var Martin Lindroth
och Jeff Mikkelsen.

f'örlust med 2-3 ska Slutarp se
som positiva siffror, då laget var:
klart underlägset gästerna, som
bl.a. missade två straffar. Slutarps
andra halvlek var inte fullt så matt
som den första, men som sagt det
finns oxsaker till det svaga spelet.

Denny Josefsson, Tony Kardell
och Greger Henriksson angav
Floby-tonen. Målskyttet inleddes
redan efter 5 minuter genom Ken-
neth Johansson, som efter hörna
nickade i måI. 0-2 kom efter 9 mi-
huter genöm Gfegei Henriksson
och när Floby plåstrade om en ska-
dad spelare passade Slutarp på att
reducera genom Jeff Mikkelsen.
Floby mipsade en straff i 2l:a mi-
nuten.och i 33:e minuten gjorde
Slutarp mål i egen bur, 1-3.

I andra halvlek missade Floby
straff efter 14 minuter och i allra
sista spelminuten reducerade Hå-
kan Andersson till 2-3 på straff.

Vandring p& Karbo wu)sse

loroäg"n den 14 mai i983

Sl,ptarp har
Ipgproblem

Med tre nyckelsPelare På skad-

delistan - Ulf Karl6n, Bengt An-

dersson och TonY Skoglund - gick

det mycket trögt för SlutarP mot
Floby på onsdagskvållen.

Ante Gunnarsson iigaren eD Katbo, r,nformerad.e onx naossens oltleabestå'nd'sd'elar'



"Kinneaedsså,ngen" ?

Vem aet mer om

I samband rned årets val-
borgsfirande dök "Kinneveds-
sången" upp i ett refeiat till re-
daktionen. FT:s medarbetare
blev måkta fundersamma och
enades om att det här var en
sång som ingen hört talas om ti-
digare. Det var bara att börja
forska i saken och hos Margare-
ta Thor blev det något av napp.

- Jag "fann" visan om Kin-
neved för något år sedan, be-

rättar Margareta. Den år troli-
gen skriven för 30-40 år sedan
av en Kinnarpsbo, det är allt
jag vet.

Texten kom så småningom'
via brev från Margareta och
idag kan vi för första gången
publicera "Sången till Kinne-
ved". Om det finns någon i lå-
sekretsen som vet mera om vi-
san och dess skapare, Bobert
Bårnskog, år vi glada att få ta
del av de uppgifterna!

SANGEN OM KINNEVED

Kinneved, du som från forntida dagar
brutits till bygd under seklernas gång,
med bördiga åkrar och blommande hagar,
dig vill vi ägna vår hyllning i sång!
Strävsamt där gingo de gamle vid plogen;
odlade jorden på fädernas sätt.
Teg efter teg, som de vunnit från skogen
låmnats i arv till en sentida ätt.

Gammal år bygden med minnen så rika,
sagor och sägner från hänsvunna dar.
Minnenas maning vi ej skola svika,
fådernas anda ännu lever kvar'.
Än derasjord låmnar skördar som lova
trygghet åt dem som där bygga och bo.
Grunden har lagts av de gamle som sova
nu uti kyrkogårds helgade ro.

Sekler ha svunnit, och nyare seder
nya metoder och hjälpmedel gav.
Slåktleden växlat, nu bonden med heder
brukar sin jord enligt nutidens krav.
Och i fabriker maskineina sjunga,
sjunga om arbetets åra sin sång.
I våra skolor man giver de unga
kunskap att brukas med ansvar en gång.

Åkrar med mognande gyllengult vete,
rågfålt som vaja vid vindarnas smek.
Grönskande hagar dår kor går på bete,
spovarnas drillar och vipornas lek.
Barndomens lekar vid platser så kära
skola för alltid i minnet bestå.
Vart ån i vårlden oss vågarna båra,
aldrig vi glömma vår hembygd ändå.

Text och melodi:
ROBERT BÄRNSKOG

f,T lt;&.i"ö5'*/l

IWo,sur|r,lr' p
För tredje året i rad

dansade på annanda-
gen ett långt följe av
glada människor fram
genom Kinnarps gator.

Det var IOGT-NTO
som inbjudit.,.dansare
från alla håll att stålla

,upp i långdans genom
Kinnarp. Omkring 40
par deltog.

Masurkä, schottis,
snoa och vals växlade
med gilledanser, eller
marscher när det gäll-
de transportstråckor-
na.

-stdB-

Sparhanksfirektör
blir finanschef
på Kontorsmöbler
Bankdirektör Jan-Erik

Jonsson. 39 år. låmnar
Sparbanken i Skarborg
och sitt jobb som chef för
banken i Falköping. Det år
ju ganska vanligt att bank-
folk småningom våljer ett
arbete inom någon stor in-
dustri och så är också fal-
let med Jan-Erik Jonsson.

Han flyttar dock inte från Falkö-
pings kommun utan tar över fi-
nansförvaltningen för Kinnarps
Kontorsmöbler - han blir helt en-
kelt finanschef för ett företag på
frammarsch och blir den person
som kommer att hålla i och kon-
trollera den frnansiella utveck-
lingen även av företagets tre dot-
terbolag och några andra mindre
bolag som ingår i den stora koncer-
nen.

-Jag ser det här jobbet som en
utmaning och jag vet att jag går till
ett bolag med stora ekonomiska re-
surser. Jan-Erik Jonsson förenar
här sina bankkunskaper med den
industriella syn som han har och
kommer att ågna sig åt finansför-
valhring, controller-verksamhet
och affärsutveckiing.

Jan-Erik Jonssons verksamhets-
område har under bankåren varit
Våstergötland - nu kommer det
att handla om utblickar på ett an-
nat sått såväl nationellt som inter-
nationellt.

-Det finns säkerligen mycket att
verkställa i mitt nya jobb och na-
turligtvis kommer mycket att
hånga på den egna kreativiteten.

*,4f ..

Masurka dansades på landsuiigen innan det bleu paus för behöoh,ga förfriskntngar
uid Fröktndsg&rden. f ? $.S - ;>S ", At i

Jan-Erik Jonsson blir fr.-
nanschef för Kinnarys
Kontorsmöbler.

Men samtidigt sosn jag byter jobb
och går till industrin så slipper jag
det betungande som det kan bli vid
en flyttning och det ii'r både jag och
övriga familjen glad för.

Jag vill också i det hiir samman-
hanget säga att när jag i början av
augusti låmnar Sparbanken Skara-
borg, låmnar jag en bra bank och
fin arbetsplats, vilket säkert min
efterträdare omgående kommer att
upptäcka.

Jan-Erik Jonsson, som är norr-
länning, kom till Sparbanken Ska-
raborg den 1 april 1978 och efter li-
te drygt fem år byter han finans-
stol. Kinnarps Kontorsmöbler -
jätten om vilken man numera bara
såger Kinnarps - har gjort en ny
braaffär. ,.)$11. a;;.S_ 11

kanten

,#**. +,:,*
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humbo och wursurku

Dansen g&r bland alla oillorna. . .

Ett åttiotal glada dansa-
re, många i folkdråkter el-
ler äldre kläder, dansade
hambo, polka och masurka
genom Kinnarp på annan-
dagen. Det var stor folk-
fest - åskådare kantade
gatorna, satt på trapporna
eller på balkongerna och
gladdes åt skådespelet.

IOGT-NTO i Kinnarp anordna-
de sin långdans för tredje året i rad
och det blev succ6 även i år. Ett 40-
tal dansanta par ställde upp vid
samlingen på skolgården och vål-
komnades av långdansmarskalken
Sven Andersson i Lovsgården.

Dansen gick över riksvägen till
lekplatsen vid järnvägsstationen
och där stannande traktorkärran
med Östens orkester en stiind för
att deltagarna skulle iå dansa gille-
danser på den fina gräsmattan.

Kinnarp är en villa- och träd-
gårdsidyll, det märkte deltagarna

vid dansen genom samhället,
Bara namnen doftar idyll: dan-

sen den gick på Julles väg och
Länsmansgatan och förbi Caf6
Hemtrevnad.
. Vid Frökindsgården blev det ny
halt för danser på planen framför
hemmet. Där blev det också halv-
tidsvilä med förfriskningar för de
dansade.

Sedan fortsatte dansen på gator
och vägar fram till Lokal Frökind,
där det var mål och kaffefest.

Deltagarna betalade en startav-
gift och den går till Ria-verksamhe-
ten i Falköping. Ria betyder Råd-
givning i alkoholfrågor

Kinnarps IOGT-NTO har nämli-
gen god ekonomi och betalar kost-
naden för lokal, servering och mu-
sik.

Ariangörerna bjöd också på en
stunds kultisdans för både lång-
dansare och andra i Lokal Frö-
kind. Där höll man igång ytterliga-
re ett par timmar.

Vi såg många vackra dråkter
bland deltagarna. De korn inte ba-
ra från Falköpings kommun utan
också från Ulricehamn, Mullsjö
och Habo.

ladd,at progam

Slutarps-festivalen får
premiår lördagen den 28
maj med artistupptddan-
de, loppmarknad, försälj-
ning och servering i an-
slutning till lCA-träffen i
Slutarp eller Samuelssons
som ortsborna såger. Det
är ägaren Bengt Samuels-
son som tagit initiativet till
festivalen, som tjuvstartar
under torsdagen och freda-
gen, men har höjdpunkten
och tonvikten lagd på lör-
dagen.

Då kommer Slutarps IF:s med-
lemmar att svara för försiiljningen
på gårdsplanen och det blir lopp-
marknad i regi av Samhållsföre-
ningen och Idrottsföreningen.

- Eftersom affären på nuvaran-
de plats firar lO-årsjubileum, tyck-
te jag det fanns anledning att mar-
kera detta på något sätt.

Samuelssons affär i Slutarp år
åldre. Den grundades 1927 och
fanns fram till för tio år sedan På
Affårsgatan i Slutarp. Den nYa ICA-
hsllen har adress Kvarngatan 6.

Nuvarande ägaren, Bengt Samu-
elsson, övertog affären 1948 efter
sin far Erik.

Det kommer alltså handla om en
åjil marknad i Slutarp den 28:e.

På morronen inleder Pingst-
kyrkans ungdomskör och en stund
senare kommer Falken med jazz-

dans. Välkända bröderna Sundh
från Borås - Bernt Sundh och Stig
Svensson kommer på middagen
och något senare välkände histo-
rieberättaren Ivan Gustavsson. Ef-
termiddagens höjdpunkt blir besök
av farfar lanthandlaren revyartis-

V ölkommen ttll Slutarps -
Festit:alen, stiger Bengt

*tos ::lfu Samuelsson, inttiatiuta-
gare till o&r-marknailen
niista helg.

ten Runo Sundberg med ac-
kompanjatör.

Dragspelaren Håkan Silvander
har också lovat att ställa upp och
se till så att det blir fart från last-
bilsflaket hela dagen. Ev. till-
kommer ytterligare något arran-
gemang.

-Ni som har gamla grejer och
vill skänka dem till loppmarkna-
den, hör av er till affären i Slutarp.
Det säger lpmmitterade i SIF och
Samhällsföreningen.

Ett sådant här arrangemang be
tyder mycket för trivseln i err sam
hålle. Vi gratulerar Kinnarp till
denna festliga tradition.

Ungdomsavslutning
i Kinneved

Vid kyrkans ungdomsverksam-
hets avslutning i samband med fa-
miljegudstjänst i Axtorp, Kinne-
ved, kunde kh Mollving hälsa
barn, ungdom och äldre välkomna
i den fullsatta församlingssalen.
Kyrkvärden Göran Andersson tac-
kade ungdomsledare Eva-Marie
Mohlin och hennes medarbetare
för deras vårdefulla arbete i för-
samlingens barn- och ungdoms-
verksamhet samt överlåmnade
blommor. Även barnen hyllade si-
na lärare.

En terminsavslutning med tips-
promenad, blommor och sol för le-
dare och deltagare denna vårsön-
dag i Axtorp m.a.o.

RUNI

Yngst bland deltagarna
uar Hanna Benerhag, &t-
ta år på, annandagen,
och Ida Tomasson, se:r
år. B&da iir frå.n Kinn-
arp' tltg'e;"&'1



Yem vilt sabote'åHas l,&.

Slutarpsfestivalen ?
Vem vill sabotera Slutarpsfesti_

valen?

-,O."" 
,"1*u" ställer man sig i

stutarp efter att de affischer säm
sattes upp på tisdagskvållen med

bl.a. artisten Runo Sundberg,
helt enkelt rivits ned.

Nu år arrangörerna ICA Samu_
elssons, Slutarps lF och Sam-
hållsföreningen intresserade av

f 9$3

ffisr-
läts ffi:tin*'"'

$ötgåtds-
ItOtU 4oo s (18r)

Fredag
bjuder vi på kaffe Luxus Kalfe

-

Slutarpsfestiual lördag 2815
Samuelsson tirar 10 år i sina lokaler, med prisfest
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SAMUELSSONS
öppet: Torsdag.Fredag 9-2O, Lördag 8-2O

lärt -

Torsdag-Fredag-Lördag

IgqP.HilTffi;500 g (17.60)

skrivbar

l0?s

lz"
25?s

Slutarpsfestiualen
anordnas gemensamt av Samuelssons,
Slutarps lF och Samhällsföreningen.

Oppet Hus 8-20
Kl 8.00 börlar vi med loppmarknad där-
efter torghandel utanför butiken hela da-
gen.

PROGRAM
kl 9.30 Pingstkyrkans Ungdomskör
kl 11.00 Falken Jazzdans
kl 14.00 Bröderna Sundh, Borås sjunger

och spexar.
kl 15.00 Ivan I'Västgöte" Gustavsson
kl 16.00 Runo "Lanthandar'n" Sundberg

med ackompanjatör.
Dessutom hela dagen dragspelsmusik
av Håkan Silvander

- att få veta vem som kan ha gjort
I sig skydliga till det hår menings-

lösa sabotaget.
Men, festivalen med bl.a. ar-

tistupptrådanden skall ingen
kunna stoppa,,_ s,äger män.

Naglarirs Håst-Klubb
I måndags kväll samlades ett

gäng hästentusiaster i Naglarp för
att tävla^i.banhoppning. Två klas_
ser ror både ponnyer och ridhästar
stod på programmet, båda klasser_
na gick i L:C den ena med be_
dömning A:l c och den andra var
en A:O:a.

I ponnyklassens A:lc stod Karin
Badh-Flight som vinnare med t!
den 28.95, tvåa Carina Johans_
son-Moses.

I A:O:an blev det omvänd ord-
ning med Carina som segrare med
trden 41.15 och Karin tvåa meil
44.85.

_-_I hästklassens A:lc vann Marie
K^lingstedt-Mademoiselle på tiden
26.75 och Lena Andersson_Cirona
blev 2:a och i sista klassen A:O:a
blev det samma ordning med tiden
48.75 för Marie och 54.0 för Lena.
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PII\ GST KO I\ FIRMATI O I\ E R
Under den gångna pingsthelgen har

det hållits konfirmationer runt om på
Falbygden. Samtliga mycket stäm-
ningsfyllda och välbesökta med i
många fall överfyllda kyrkor.

De unga har tågat i Procession som

t.ex. på bilden härintill dår konfirman-
derna i Kinneved är på väg in i kyrkan'

I Kinneved var det 24 turnga som kon'
firmerades och fick mottaga sin första
nattvard av prosten Uno llårtensson
som varit gruppens lärare.

Mer om konfirmationerna i våra bYg'
der på insidor i dagens tidning.
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Runo Sundberg soltl Farfar Lanthandlarn. Draq_
spelaren tir Rolf Bladh.

Fullträffför

Slutarpsfestivalen blev
en fullträff för arrangeran-
de Samuelssons, Idrotts-
föreningen och Samhälls-
föreningen.' Mycket folk
kom och trivdes till-
samiryrans med bl.a. Farfar
lanthandlarn Runo Sund-
berg.

Dagen inleddes av pinest-
kyrkans ungdomskör. Sedan folide

Slutarpsfestiaalen

Unga och gamla toad.e st'g på Festt'ualen i Slutarp'

jazzdans av Falkenungdomar.
show med bröderna Sundh från
Borås, historier med Ivan Gus-
tavsson och som sagt Runo Sund-
berg med sin dragspelare Rolf
Bladh. Håkan Silvander underhöll
också på sitt dragspel.

Framemot seneftermiddasen av-
tog rushen på festplatsen vid
Samuelssons och arrangörerna
kunde summera intrycken och
konstatera att Festivalen kommit
fÄr rit cfonnr

-"' 
- """-"_:_ff_9.1" n; "io-

I 
Stutorpsfestiualen i ctag

I starte,r med loppmarhnad
| . z1ls; at'^



Kinruafp sp elar roligt - d,et åE;.öoängl
I KARLSBORG:
I Kinnarps IF finns fortfarande med i toppstri-

den i division lV-fotbollen.
I Detta sedan laget fått med sig en poäng hem

från lördagens svåra bortamatch mot Karlsborgs BK
på Moliden.
I Slutresultatet skrevs nämligen till S-3 (2-2).
I - Vilket var råttvist i en stundtals bra match,

menar Kinnarps trånare R,oger Gustavsson.

Kinnarp fick annars en verk-
lig pangstart. Redan i den fem-
te minuten tog man ledningen
med 1-0, sedan Thomas Wes-
terberg slagit en perfekt fri-
spark i mål.

Karlsborg kunde dock kvitte-
ra en stund senare, innan Kinn-
arp återigen tog ledningen. Nu
var det Torbjörn Äkessons tur
att göra måI, detta efter ett
snyggt växelspel genom KBK:s

försvar. Innan den första
halvleken var över kunde sa
Karlsborg kvittera till 2-2.

- Den första halvleken var
bra från båda håll, rent spe-
lmässigt, tycker Roger Gus-
tavsson.

r "Tubbe" igen
Ungefär en kvart in på den

andra halvleken tog Kinnarp

ledningen för tredje gången, nu
med 3-2. Vånsterbacken Tho-
mas Carlsson rushade upp ut-
med kanten, slog ett inlägg som
gick över KBK:s mittförsvar.
Bollen landade på fötterna på
Torbjörn Äkesson, som därmed
gjorde sitt andra mål för dagen.

o Kortvarig
Glädjem för Torbjörn och

Kinnarp blev dock inte långva-
rig. Bara fem minuter senare
kunde nåmligen Karlsborg kvit-
tera till 3-3 och därmed fast-
ställa slutresultat.

Efter 3-3-rnålet sjönk stan-
darden på matchen något. Det
föreföll som om båda lagen var
nöjda med det oavgjorda resul-
tatet.

- Och samtidigt oroliga för
att få ytterligare något mål i
baken, sådant händer ju lätt i

en målrik match som den här,
menar Roger Gustavsson.

o Rolig fotboll
Sex mål totalt. Det låter som

om båda lagen hade lite givmil-
da försvar.

- Nja, sanningen år nog den
att vi båda spelar en offensiv,
öppen och rolig fotboll, tyeker
Roger. Då blir det lått några
fler mål än vanligt.

I Kinnarp skötte sig anfalls-
formationen Torbjörn Åk.""rn,
Thomas Westerberg och Ro-
land "Lollo" Jannssori bra.
Duktig var också vänster-
backen Thomas Carlsson,

o Hånger med,
Kinnarp hänger alltså fortfa-

rande med bra i toppen av ta-
bellen. Nu närmast är det, rent

.'av dags för en liten seriefinal
mot Sandhem borta.

- Den matchen ser vi fram
mot, avslutar Roger Gus-
tavsson.

MATCI{ENS
''LIRARE''

Karlsborg-Kinnarp

ö€?*

Thomas Westerbers" a

Torbjörn

K,
Thomus

Akesson,

rö
Curlsson,

För första gången har Frilufts-
främjandet i Falköping haft Skogs-
mulleskola för barn i Slutarp och
Kinnarp. Fjorton barn har deltagit.
De har fått lära sig olika saker om
naturen och - inte minst viktigt -
hur man år rädd om naturen.

Olika vårtecken har man också
studerat ute i markerna de tio
gånger gruppen varit samlad.
Höjdpunkter har det varit de
gånger som Skogsmulle har dykt
upp.

I torsdags.hölls avslutning ute

vid "Emmas stuga" och då var ock-
så föräldrarna med på en vandring
i naturen. Ledare har varit Anna-
Karin Brolin och Elisabeth Angri-
mer. Vid avslutningen var också
grenledaren i Falköping Lilian
Jonsson med.

för det
musik-

Första Mulleskolan avslutad

Barnen i Skogsmulleskolan har samlats p& en stor sten i skogen ttllsamrnans med.
led.arna Elisabeth Angrtmer och Anna-Kartn Broli.n. T(f -KZ .

Mu silc s k ole arr slutnir g
Kommunala Musikskolans ele_

ver och lärare vid Kinnarps skola
inbjöd härom kvällen till en musik_
stund i Lokal Frökind. Musikdirek-
tör Berti Wensby kunde hälsä en
stor skara föråldrar välkomna art
lyssna på vad eleverna lårt sis un-
der det gångna året.

Under ledning av sina lärare
Ewy Hansson, Björn pehrson och
Rune Johansson framförde barnen
och ungdomarna olika musik_
stycken. Blockflöjt, piano, gitarr
och klarinett var de instrument
som trakterades enskilt och i
grupp.

Att intresset fiir musikundervis-
nigen är stort år inte att ta fel oå.
Ungdomarna visar en spelglaäje
som riktigt smittar av sig. Vad spe-
lar det då för roll om det inte stäm-
mer perfekt alltid? Glädiande nog

kunde Bertil Wensby konstatera,
samtidigt som han tackade elever.
lärare och föräldrar, att inga ned-

skårningar har aviserats
kommande låsåret inom
skolans område.

ffiliiii

På,bild,en iir det eleoer ur årskurs J som spelar blocl+flitjt.



tr(innarp
behöver
poån$

Kinnarps IF hade i händelse
av seger mot Ulvåker i onsdags
legat tvåa i division lV-tabellen
inför morgondagens match mot
Skultorp hemma på Kinnemo.

Men nu blev det alltså förlust
(l-2) och en åttondeplats.

Dårför är det viktigt för Kinn-
arp att få åtminstone en poäng
(helst båda naturligtvis) mot
Skultorp. Detta för att inte riske-
ra att bli indraget i bottenstriden.

I laget finns återfer-Ola Wes-
terberg, som ju fick hjärnskak-
ning mot Sandhem förra lörda-
gen.

Däremot saknas fortfarande
Tommy Fredriksson, som skada-
de sig i samma match.

Laget: Arne Ekbom - Kent
Bengtzon, Roger Axelsson, Tony
Persson, Thomas Carlsson ,- Per-
Ola Westerberg. Berne Svensson,
Tommy, Bergliind, Stefan Ekrrran
- Thomas Wrsterberg, Tor\iörn .

Äkesson, Roland J:rRsson - Urban
Weqterberg, Roger Gustaf,sson.
Samling Kinnemo 16.45.

lrlgs* a*-Il

ffi

ffi

ffi
ffi
ffi-

spräcker
hun nollan?

Roland Jansson, 26, år "giftig,, kedjespelare i
Kinnarps IF. Skall han bli mannen som spräcker
Sandhems nolla når det gäller förlorade matcher?

- Om det blir jag vet jag inte men vi skall i alla
fall göra ett tappert försök, säger Roland sjålv, som
hittills i år giort tre måI.

Roland är en av många egna att förlora. Laget år på mycket god
produkter i Kinnarp. Han har gått väg att på nytt etablera sig i divi-
den s a s långa vägen. sion IV.

- Debuterade som 16-åring ge-
nom att vaia reserv i en del
matcher, minns han.

o Rutin
Han är i dag en av lagets allra

viktigaste spelare. Han har rutin i
massor och har alltid haft en ena-
stående förmåga att hitta rätt
bakom motståndarmålvakterna.

Kinnarp hör till ett av seriens
mer positiva lag hittills. Har efter
premiärförlusten mot FAIK nekat

o Stabilt
- Det är vår målsåttning att bli

ett stabilt div IVJag, säger Roland
Jansson. Tycker vi har bra flyt i
spelet för närvarande.

Till sist, hur går det mot Sand-
hem?

- Brukar aldrig tippa matcher
och gör det inte nu heller, svarar
han. Men det brukar alltid vara
jämna matchör mellan oss och det
blir säkert likadant igen.

KJELL CARLSSON

Volvo Lastvagnaro har
valt Kinnarps som leve'
rantör av kontorsmöbler
till sitt nybygge (nya hus) i
Göteborg. Ordern omfattar
komplett möblering av 360

arbetsplatser i moderna
kombi-kontor.

Kinnarps är idag Nordens störs-
ta kontorsmöbeltillverkare med
omkring ?0 återförsåljare i Sverige.
16 procent av produktionen ex-
porteras till bl.a. Norge, Holland'

I Kinnarp hade man gammal-
dags examen med lektioner och
sommarblommor i varje klassrum.
Förhör, pjäser och så förstås
mycket sång och musik stod på
programmet. Som avslutning sam-
lades alla ute på skolgården vid
flaggan och sjöng den traditionella
examenspsalmen Den. blomstertid
nu kolnmer.

Stororder till Kinnarps o/,.K3

England och Australien. årens intensiva produktutveckling
har gett ett brett sortiment av

o Storindustri , praktiska kombinationsmöbler.

Familjeföretaget, som startades i Produkternas ergonomiska' este-

Kinnarp for 40 år sedan, har tiska och ekonomiska fördelar har

snabbt vuxit ut till en modern stor- uppmärksammats såväl inom den

industri med rationella tillverk- privata som den offentliga sektorn.

ningsmetoder. 225 medarbetare Samtidigt har kraven på flexibla'

svarade 1gg2 för produktion och hållbara.och.funktionella arbets-

distribution av möbler till 40.000 platsmöbler ökat' både bland an-

kompletta arbetsplatser. Det gav vändare och inköpare'

en omsättning på 188 miljoner kro- Kinnarps goda orderingång år

nor. ett bra bevis på att företagets fram-

Foretaget är vålkänt för sina synthet motsvarar kundernas krav
kvalitetsmöbler och är först inom på kvalitet och möjlighet att skapa'

branschen med möbelfakta på specifika och personliga miljöer på

sam![Bi plodulller. De sen"." s4r{9ch stora arbetsp!4qgr.

Traditionell examen i Kinnarp

Roland Jansson och
Kinnarsi har all anl'ed.-

ning att titta uppät. Är
anledningen li,ka stor ef-
ter mötet med Sandhem,
tro? jctrS'j-g{,. ö "1

19st-ar':. r!
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Per-Ola Westerberg, Kinnarps mittfältsspelare
som ådrog sig hjärnskakning i derbyt mot Sandhem
och som tvingades forslas bort i ambulans, år inte
med i morgonkvållens match mot Ulvåkers IF.

Saknas gör också Tommy Fredriksson * också
han skadad mot Kinnarp.

Dubbel olycka för Kinnarp i Sandhem med andra
ord.

Båda hade säkert behövts i my är borta är svårt att säga.

mötet med Ulvåker i morgon, "r., 
Möjligen saknas de också i nåst-

match som givetvis Kinnarp ,L"11 kommand.t .11'"h mot Skultorp

försöka att vinna. nemma pa sondag'

-En tröst i bedrövelsen är
dock att Tony Persson för'modli- -Vi får awakta, något mer
gen kommer tillbaka som libero, kan vi inte göra, säger Uno vida-
säger Uno Carlsson i KIFled- re.'
nrngen. Hur som helst gäller det för

Hur lång tid Per-Ola och Tom- KIF att i första hand vinna mötet

f 'lg3-cra-tt

Per-Ola Westerberg ådrog sig h'jrirnskakntng i derbyt
mot Sandhem och det såg mEcket otiickt ut. Per-OIa tir
dtirför inte med i mötet med tlluåker i morgon. På
bttd,en bdrs den skad,ade KlF-spelo,ren au på' b&r med

hjtilp au bl, a Inguar Dautdsson i Sandhem' Foto: KieII
Carlsson.

med näst jumbon Ulvåker. Gör Thomas Carlsson, Stefan Ekman,
man det, knappar man in på för- Berne Svensson, Tommv Berg-
språnget till ledande Sandhem. lund, Torbjörn Åkesson,- Rolaå

Följande trupp år nominerad Jansson, Thomas Westerberg,
(samling Kinnemo 17.45): Urban Westerberg och Roger

Arne Ekbom, Kent Bengtzon, Gustavsson.
Tony Persson, Roger Axelsson, KJELL CARLSSON

fi:::-i:'
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Sirsit cc- r***il
Kinnarpskiosken t-Ls--+:At::*:i

Motionsspå' r ttå?ät'å"-r,
Ulf Eriksson (c) har i en motion

till fullmäktige påpekat behgvet av
ett belyst motionsspår i Slutarp.
Kommunstyrelsen har nu föreslagit
att man skall försöka få anlägg-
ningen av spåret utfört som be-
redskapsjobb. På det sättet kan
det gå phabbare för Slutarpsborna
att få sitt motionsspår upplyst.

Tipspromenad i Kinnarp
Tipspromenaden i Axtorp, Kin-

fievad, som nyligen anordnades av
Kinneveds centerorganiSationer,
samlade 96 deltagare. Ingen lyc-
kades svara rätt på alla 20 frågor-
na, men två delt. klarade lg. Snö-
rets långd på skiljefrågan var 6,9g
m.

.Pristagarna blev Tomas Lihnell
19 r. (9,99 m), Asta Lihnell 19 r.
(1f.00 m), Anna-Lena Lihnell 1Z r
(7,28 m), samtliga adress Trädet.

Rätta syar: l) Visby. 2) portugal.
3) Karleby kyrka. 4) 400 år. 5) Ro-
nald Reagan. 6) Orre och tjäder. ?)
Nässelbladet. 8) Ängermanland. 9)
Anderlecht. l0) 0322.11) Gran. 12)
Svamp. f3) 1852 rn. 14) pripps
bryggerier. 15) Lottie Ulleren. 16)

Första violinisten i en orkester. l_7)

Peru. 18) 8 procent. 19) L. 20) Gus-
taviansk.

Rätt tipsrad: xx2 lxl lx2 122 lxl
rrx22' tTgi-<l*- ia

tl

GOKAFTON
Frökinds Moderata Samtingsparti inbjuder till GökaF
ton hos To.rgny Johansson, Alarp, Kinnarp, söndagen
den 19 juni 1983 kl. 19.00

PROGRAM: Tipspromenad, underhållning av Marita
och Gunilla från "Up With People". Servering av
varmkorv och dricka. Medtag kaffekorg.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Styrelsen

ff-ä'rou'.' Tetti.l-Sltop
Slutarp
Affårsgatan 10

Sommarstängt
i affären fr.o.m. 10 juni

I dag torsdag öppet 16-20

- Sommartid finns jag bl.a.
på "Nossebro Marknad"
sista onsd. varje månad kl.
6-13, plats 171-172. Öv-
riga onsd. i juni på Torget,
Tidaholm. i

Välmött! -
Trevlig sommar!

M-L Karl6n,

tel 0515/335 1S

Bost.0515/334 31

Öppnar åter i sept.
Se annons!



Missar i massor då
blir det ny förlust
Kinnarps IF-Ulvåkers lF 1-2 (0-0):
Där'har ni ett resultat som svider fiir hemmalaget.

Och det var en förlust som laget har sig sjålvt att
skylla för. Missar i massor i den första halvleken var
orsaken. Dessutom kostade Kent Bengtzon på sig

Ja, det var då son:r de fetaste
chanserna skapades framför
mycket duktige Lars Johansson i

Ulvårkes mål. Redan efter några
minuters spel var man beredd att
anteckna 1-0 då Thomas Wester-
berg var helt ren men missade -
svagtl Och ytterligare några minu-
ter senare var det nära igen för
Thomas Westerberg.

Men målen uteblev för Kinnarp
och spelet kom av sig.

r Beroende
- Vi är mycket beroende av att

få första målet, sa Roger Gus-
tavsson. Når vi sedan inte lyckas
överlista motståndarmålvakterna
kan det bara gå på ett sätt.

Ulvåker tackade emellertid och
tog emot för alla missar från Kinn-
arps sida i den första halvleken'
Detta genom att göra 1-0 genom
Magnus Tapper (snyggt!) i andra

halvlekens femte minut och 2-0
genom inhopparen Sören Mårtens-
son 20 minuter senare.

Hoppets låga tändes emellertid
när Thomas Westerberg giorde
l-2 i flykten när fem minuter var
kvar.

- Felet var bara att det målet
kom alldeles för sent, sa Roger
deppigt.

Thomas hade ytterligare en
chans innan slutsignalen ljöd men
skottet gick över.

o Oskicklighet
Bollen rullar alltså inte Kinnarps

väg. Men det är inte bara otur att
laget missar - det måste bero på
oskicklighet också.

Rent spelmässigt gjorde Kinnarp
en såmre insats nu än mot Sand-
hem. Någon klander kan dock inte
komma på trion Berne Svensson,
Tomas Carlsson och Roger Axels-
son. Tvärtom. De slet helhjärtat.

På skadelistan finns Per-Ola
We'sterberg och Tommy Fredriks-
son.

- Hoppas att Per-Ola skall kun-
na vara med på söndag mot Skul-
torp hemma, sa Roger. Men han

Div lV Västergötland Norra
Kinnarp-Ulvåker l-2

-

lyxen att brånna en straffvid stållningen 0-2 och då

det var en kvart kvar att sPela.

- Signifikativt för hela matchen, tyckte Kinnarps
tränare, Roger Gustavsson helt riktigt. Vi skulle av-
giort den hår matchen redan i den första halvleken.

MATCHENS
''LIRARE''

Kinnarp-Ulvåker&e*
Berne Saensson, mf

*4
Tomas Carlsson,&
Roger Axelsson,

b

mf

Sandhem
Tidaholm GIF
IFK Skövde
Tibro
Falköpings AIK
Karlsborg 7 2
Mariestads BK 7 2

Kinnarp 7 3
IFK Tidaholm 7 3

. Skultorp 7 2

Ulvåker 7 2
Stenstorp 7 |

1 012-313
4 110-7 8
0 312-10 8
2 2 9-8I
0 3 20-20 I
3 2 t3-L0 7

3 210-9 ?

1 3 l4-r4 7

0 4 15-14 6
2 3 13-12 6

056-144
065j182

6
2

e
också, i flLasser.

får avgöra själv eftersom han haft
hjärnskakning.

I det mycket ungdomliga Ulv-
åkers lag var målvakten Lars Jo-
hansson allra båst. Men i övrigl

l'7'i;s- r14.. rlrT

spelade laget piggt, inte minst då i
den andra halvleken.

Till de bättre på plan hörde do-
maren Lars Ödlund, Grästorp.

KJELL CARLSSON

Thomas Westerberg Ejord,e Ktnnatps vruål. Men missade
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Tibro:-Kinnarp l;l
- båda logen nöjda

Både Tibro och gåstande Kinnarp var nöjda medlden poäng de fick i utbyte av
mötet dem emellan.

1-l slutade matchen på Sportparken i Tibro efter sanoma resultat i paus.

- - Skulle något lag vunnit borde det varit vi. Jag tycker vi skapade vassare skott-
chanser som tyvärr inte resulterade, tyckte Dale Sarn+,elsson, spålande trånare i Ti-
bro efteråt.

Roger Gustavsson i Kinnarp höll inte
med och menade att resultatet väl speg-
lade skeendena på plan:

- Det var två våldigt bra spelande
försvar som såg till att det inte blev nå-
gon målfest.

Annars började faktiskt matchen öp-
pet och lite chansartat där båda lagen
bjöd till ordentligt och målen kom också
uder den perioden.

Div IV Västergötland Nona
Tibro-Kinnarp l-t
Skultorp-Sandhem 3-0
Stenstorp-Karlsborg 1-2
Falköpings AIK-IFK Skövde 4-5
IFK Tidaholm-Ulvåker 1-2

Smdhem 9
Tibro 9
IFKSkövde I
FaiköpingsAIK 9

. Tveksamt
- Mycket tveksamt tycker jag_ Tho-

mas chansar och söker straff och:dma-
ren faller för det, menade Dale.

- Då är det lika mycket straff når jag
görs ner på en hörna strax efteråt, men
då blåser han inte minsann.

Det är ett problem han får stå ut med
- att vara stor och tung och minst sagt
tacklingsbar på alla möjliga vis.

Kvitteringen kom i alla fall eamka
omgående. Bara tre minuter efte; Kinn-
arps mål ombesörjde Tony Gusravsson
kvitteringen.

Då hade det alltså gått en halvtima
av matchen och målmässigt var den
slut.

o Skrämda
- Våra snabba och låtta spelare blev

skrämda och vågade inte satsa i visa lä-
gen, sade Dale vidare.

MATCHENS
"LIRARE"
Tibro-Kinnarp

,rrc(7*
Tommy Berglund', mf

K,&
Tony Persson, b

^K>
ThomasWesterberg, c

Kinnarp tog ledningen genom Tho- Hur som helst var det effektivt oöh
mas Westerberg som var först framme hela laget skall ha en stor eloge för det
på en boll och i en närkamp fålldes in- sätt vilket man skötte de defensiva syss-
nanför straffområdet. Straffen satte han lorna.
otagbart i måI. - Skönt att ta poäng i den här svåra

bortamatchen, avslutar en nöjd Roger.

I 114-6
3 2r2-9
0 418-16
0 4 25-25
3 319-15
D I lt- ö

15
11

10

l0
o
o

9'
o

9
7

D

2

Skultorp
Tidaholms GIF 8

Karlsborg I 3 3 315-13
MuiestadsBK 8 3 3 212-10
Kinrrarp I 3 3 318-18
IFKTidaholm 9 3 1 517-17
Ulvåker93068-17
Stenstorp I 1.0 8 6-21

tlddlösa kedjor stötteo ahull på lfuernopap
zt[o'63'

Kinnarps IF'och IFK Tidaholm spelade f-l (f-0) på Kinnemo i går - ett
råttvist resultat mellan två lag som höll sig med duktiga försvar men synnerli-
gen uddlösa kedjor.

spelet som bjöds var heller inte mycket att yvas över. Det var intetsägande
där lagen hade var sin halvlek. Kinnarp den första och Tidaholmskamraterna
den andra, utan att skapa något framåt.

Båda lagen år dessutom placera-
de i tabellens lägre regioner och
varje poäng är viktig. .

- Det var så vi resonerade före
matchen, erkände IFK Tidaholms
lagledare, Hans Ramsin. Det var
också därför vi gick in för att gnet-
spela och slå vakt om den poäng vi
hade. Det är inte rolig fotboll att tit-
ta på men vi nåste i första hand se
till att vi får poäng.

Kinnarp började som sagt bäst
och var del lag som ville mest,
Gjorde dessutom första målet oå
övertid i den första halvleken. Pår-
Ola Westerberg kom mycket fint
och nickade. Per Bergströ)n räd-
dade men returen slcg Tidaholms
back, Peter Ström, i eget måI.

I andra halvleken fick gåsterna
mer att säga till om och l-l i halv-
lekens 27:e minut kom rättvist.
IFK:s bäste spelare, Claes-Göran
Lundgren, slog fram en fin boll till
Benny Johansson som överlistade
Arne Ekbom. Synnerligen signifi-
kativt för gästerna att två för-
svarare var inblandade i fullträf-
fen.

- Även om det kånns snöpligt att
slåppa ifrån sig en poäng är det än-
då skönt att ha den vi fick, sa Ro-
ger Gustavsson, Kinnarps spe-
lande tränare. Serien är ju så pass
jåmn.

. Försvarare bäst
Kinnarps främste var åter igen

backen Tomas Carlsson. Svarade
för en prickfri insats. Någon klan-
der kan ej heller komma på mål-
vakten Arne Ekbom och stoppern
Tony Persson.

Dåremot var de annars så vassa
kedjespelarna, Thomas Wester-
berg och Roland "Lollo" Jansson,
långt ifrån formen.

Duon utraderades helt av Tida-
holmsförsvararna Claes-Göran
Lundgren respektive Kenneth Li-
d6n. Ett stort plus i kanten delar vi

'också ut till målskytten och mitt-
backen Benny .Johansson samt
målvakten Per Bergström.

Försvarare båst i båda lagen
med andra ord.

KJELL CARLSSON

MATGHENS
''LIRARE''

Kinnarp-IFK Ti*rt*
ontas Cqrlsson, b
laes-Göran Lundgren

Krr*
Arne Ekbonu rnit)

Kenneth Lid6n" b

Tony Persson, b
Benny Joha,nsson, b



Mariestads BK'ääT
Ifuarp en lektion

MARIESTAD (Vår utsånde)
En lektion som Kinnarps IF sent kommer att

glömma!
Ja, så kan man sammanfatta gårdagskvållens

bortamatch mot Mariestads BK på Vånershof. Inom
loppet av tolv minuter (20:e till 32:a) i första halv-
leken giorde MBK tre mål och 3-0 blev sedan slut-
resultat. Och att siffrorna inte sköt i höjden skall
Kinnarp tacka utmårkte målvakten Arne Ekbom
för.
- Det klart bästa laget vi mött i vår, var Roger

Gustavssons, spelande tränare i Kinnarp, omdöme
om Mariestad.

Och visst spelade MBK en först- Kinnarp kom aldrig in i matchen
klassig fotboll. Rörligt, snabbt och och efter det att hemmalaget glort
där mgn hela tiden fyllde på baki- 3-0 efter en dryg halvtimmas spel
från i anfallsspelet. _ var det aldrig något snack om se-

- Vi hade ju fullt upp med att gern.
markera. suckade Roger. Nl" ";
sedan själva fick bollen ..t."ä; ; o Solklar straff
inte göra något. Kinnarp skapade nämligen inte

en enda målchans under matchen,
även om laget skulle haft en straff-
spark efter en kvart i andra halv-
lek då Roland "Lollo" Jansson
drogs omkull av Janne Nissmo.
Svagt av f.d. UEFA-domaren, In-
gemar Johansson, Skövde, att
missa det.

- En mer solklar straff får man
allt leta efter, menade också Roger
Gustavsson. Nu hade den i och för
sig inte något med matchutgången
att göra.

o TunB period
Vad det gäller Kinnarp år de nu

inne i en mycket tung period. Inte
mycket av spelet vill stämma och vi
förmodar att de ansvariga tycker
att uppehållet kommer lägligt
(Kinnarp möter nämligen inte
MBK förrän efter semesteruppe-
hållet).

Tie spelare förtjänar överbetyg i

MATCT{El{S
''LIRARE''
MBK.Kinnarp

ö**
Arne Ekbom. awK,4
Tony Persson, h4
Kent Bengtzono b

na i den här superstartävlingen.
Lite senare på eftermiddagen spe-
lades det fotboll mellan ett knatte-
lag och knattarnas mammor. Det
blev en festig match, där mammor-
na dök upp i eleganta festblåsor
och några såg mer ut som spanska
tjurfäktare ån fotbollsspelande da-
mer. Men så gick det som det gick
också.,. knattarna vann med bred
marginal. Det var inte domarens
fel. Han var mycket bra. Det var
inte Gustaf Pettersson utan Harald
Eriksson, som - lätt förklådd eller
uppklädd om man så vill - skipade
rättvisa i den hår mycket uppskat-
tade tillställningen.

Och vad hände mera? Jo, chok-
ladhjul, snurrande pilar flög genom
luften och bollar placerades mellan
stolparna. På seneftermiddgen
återvände "Rune på Löckera"
med alla ungar till startplatsen för
det lövade traktorekipaget -
Samuelssons.

Det var en riktig midsommarfest
oal

BASSE JOHANSSON

Kinnarp, Förutom redan nämnde
Arne Ekbom spelade liberon Tony
Persson vårdat längst bak och
även backen Kent Bengtzon spe-
lade säkert. På mittfåltet och i an-
fallet fick spelarna aldrig kontroll
under bollen och hade också svårt
mot det homogena motståndarla-
get.

o Hot för topplagen
MBK kan mycket väl bli ett hot

för topplagen i serien.

- Fortsätter vi så här, ja då. . .,
sa MBK-tränarne, Håkan Eriks-
son, som givetvis gladde sig åt
Sandhems tappade poäng i Tida-
holm. KJELL CARLSSON

Midsotnmer p å T å,ngau alleryt

- fest för unga ocll ga ll*"
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Bengt Fransson oeh Äke fhorn r. spetsen för lg\a@S barn på Tå.ngquallen.

Midsommarfestligheter- vetvis är alla vålkomna att rangörerna vara glada för. Ake

na på Tångavallen i Slut- roa sig några timmar på Thörn kompade på sitt dragspel till

afp under 40- och 50-talet den vackra idrottsplatsen. texarnå"*'

var stora begivenheter och ltu::lo:iiä?'::fäi;1;:t "#J:ffij0"**åäå:fih:Xmycket folk samlades till :t" O1 prais som leKlettare' ucn också få vara med om en super-

letar och dans. Slutarp Bengt.kan,det,hår med att få fart startävling mellan två lag. Lag II
rF har sedan 

"ag"" 
åi-tiii :å"J::::1?,lfif*Js;"#ä:ä i:"$,1äåT;liäåi:fi::111:

baka tegit upp tra,.ritioner över hur han orkar hålla igång år *ioa .u Kerstin Eriksson, Tomas
med midsommarfest p efter- år ,vid de stora högtiderna' Karlsson och Tony Persson. Cykla
Tångavallen och man vän 9:t hi"1h"" ilte om en fest utan genom koner, åka skidor och slå in

der sig främst till dem sor läåäXäTiTri, Hn::J};l- --."|1t*o"rkar 
var de tre dergrenar-

bor i Slutarp och Kinnar tröttas-inte och det ska alla iestar-
med omgivningar men gi-
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Glimtar fr&n Frök'ind
Go morron!
Efter en vecka av blod, svett

och tårar pustar jag ut på min
uppfråschade altan. Jag skriver
midsommardagen 1983 kl. 18 och
kvållsbussen från Ulricehamn
passerar på stora vägen. Buss-
chauffören har sållskap med e n
passagerare som slagit sig till ro
mitt i bussen.

Biltrafiken på köksvägen är
tät, en del kör lagligt, en del olag-
ligt. Fartsyndarna är tyvärr
många genom tätorterna hårute
- några har gjort det till en sport
"att dra hånt" genom samhälle-
na. Det är tråkigt. På fotbolls-
planen belönas sådana över-
trädelser med rött kort - utvis-
ning alltså. De här bilisterna
borde också ha rött kort.

Delar av riksvägen har nyligen
fått ny asfalt. Svart, becksvart as-
falt, som är en mara för oss bi
lister når mörkret kommer och
regnet faller. På avsnitt Luttra-
Slutarp är asfalten ljus och bi
listvånlig. Kan vi inte få slippa
den mörka, farliga asfalten där
vattensamlingarna inbjuder till
planing? En sak till: ni har klan-
tat till det vid överfarten vid järn-
vågen i Slutarp. När långtra-
darna passerar över spåren år
det nåstan så att putsen på husfa-
saderna lossnar. Rätta till det.
Tack.

-o-
Så över till avdelningen stora

och mindre djur. Tornsvalorna
har byggt bo under takåsen. De
kommer som reaplan och dyker
in under pannorna. De har

vråkts från hyreshusen och tagit
sin tillflykt till oss på Falköpings-
vägen. Det finnsju annars en del
hyreslediga fastigheter i grann-
skapet som de kunde tagit sin till-
flykt till, men det spelar vål ingen
större roll.

Jag är ganska vänligt sinnad
mot djur. Skator, kråkor och ka-
jor är hyresgåster tidigare. I gra-
nen finns fladdermöss. Och just
nu smyger katten Musse förbi på
jakt efter småmössen.

- Vi som bor hårute har naturen
och djuren inpå knutarna. Mo-
tionsspåret går genom en natur
som bjuder på både skog och
öppna landskap. Där finns fasan,
där finns tranor (i varje fall i
grannskapet). Det är alltid så att
ett gäng tranor stannar kvar ute
på vidderna i nårheten av Mö-
narp. I år har de kommit närma-
re samhället och trumpetar på
kvållarna. De fanns bakom
Tångavallen häromkvällen när
jag som snåll och lydig funktionär
städade i omklädningsrummen.

-o-
'Det är mycket vilt ute på väg-

arna. Inte bara vilda bilister utan
också vilda djur. Stora och små.
Jag såg fyra "småbjörnar" här-
omkvällen i höjd med Stenstorp.
De dök upp vid vägkanten och
knallade över stora Skövdevägen
utan tanke på farorna som lurar.
Ja, det såg faktiskt ut som småb-
jörnar når jag upptäökte dem på
lite avstånd - det var fyra gräv-
lingar. Och i Luttra dansade en
gammelräv på vägen. . .

BASSE

Säsongens restgal
Barn-Dam-Herrskor

Rensas utl
Fantastiska

prisnedsättningar!

Damsandaletter
48:- 58:- 68:-

ii3alt'r""" 39:75
st. 34-39 endast svart

Stor avdelning
Joggingskor

tilllågpris

Skohuset
Kinnarp - Tel. 0515/331 80

IOOO-tals plagg
SKALL BORT

IfAltlBYI0R bom. 19:75

s0tKtiil$llllGdam t9:75
llAilBYX0R lr. 9:75

I.$HIRIS tt. 0:05

IIERRJEAI|S ft.49:50
IIERRJAGK0R 

- 1r.49:-
JEBSEYIGUAJ dAM 59:_
JERSEYKAUAJ bAN

90-160 39:75

BABIIBIUS ft. 9:75

JEAI{S G-long ft. 19:75

saml massfi au

udda Plagg lt. 9:75

Kinnarps
Lagerförs, AB

Tel. 0515/332 63
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Syföreningar
på, Små,landsresa

Kinneveds pastorats samtliga sy-
föreningar Börstig - Brismene -
Vårkumla - Slutarp och Kinnarp
har haft utflyktsresa i två bussar till
det natursköna Småland.'

Första uppehåll var vid gamla
Hjälmseryds återuppbyggda me-
deltidskyrka där morgonbön och
information hölls av en diakonissa.

Sedan besöktes konstnär Eva
Spångberg som bor i grannskapet.
Hennes fina träsniderier och kyr-
kokonst var mycket sevärt. Hen-
nes intressanta föredrag fängslade
alla och sårskilt om Jerusalems
tempel och tempelgård i miniatyr.

Bland alla kringströvande hus-
djur Iåg kaffestugan dår elvakaffet
smakade gott.

Fården gick vidare till Växjö
rned en vandring i Utvandrarnas
hus. Middag serverades på resta-
urang Båtsmannen.

Domkyrkan besågs och särskilt
fint fick man höra repetitionen till
konserten på kvållen av Uppsala
domkyrkas gosskör.

Gamla och nuvarande Biskops-
gården Östrabo blev en stor uppie-
velse för besökarna med biskopin-
nan Karin Lindegård som ciceron,

S:t Sigfrids folkhögskola Krono-
berg var slutpunkten för resan, där
rektor Arvid Tegenrot tog emot
och berättade om folkhögskolan
och dess tillkomst. Avslutning följd-
de med aftonbön i kapellet ledd av
pastor Bo Brander.

Hemresa i den vackra sommar-
kvållen. gick över Vetlanda och
Nässjö. Den fint upplagda resan
hade arrangerats av prostparet
Mårtensson.

Från samtliga nöjde resenärer
framfördes tack till de förträffliga
reseledarna
Gertrud Mårtensson och Sven An-
derson.

Allsång och historierna under re-
sa förhöjde stämningen.

L

Får inte ta emot
gård i Kinnary

Anders Johansson från Blids-
berg får inte ta emot fastigheten
Lagerstorp 8:1, Kinneveds socken i
Ealköpings kommun.

Delhar Lantbruksstyrelsen be-
stämt. Enligt styrelsen är fastighe-

ten inte utvecklingsbar och den be-
hövs för att förstårka utvecklings-
bara företag i området.

Givare var Sonja Gustavsson
från Falköping. (TT)
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SJ bekiLmpad,e ogro.s qb-ss.

Peter får
inte åta
aY båren

aa

SJ besprutade banvallen från en traktor och det
blåste ett giftmoln in över trådgårdarna, säger Karin
Aellig i Kinnarp som är upprörd över att ha fått
duschar av ogräsbekämpningsmedel över sitt biody-
namiskt odlade grönsaksland intill banvallen.

Familjen vågar inte långre åta sina grönsaker och
bär.

- Når vi fick klagomålen från Kinnarp upphörde
besprutningen omedelbart, såger man vid banavdel-
ningen vid SJ i Falköping

Giftet som användes är ett bekäqrpningsmedel
som allmänt förekogrnrerjJantbruket.

-.sid 5 -

Kfusffife\ffiitf shnnolikt f&tt duschar au urirtgtftet och
Peter Aellig. r. Kinnarp f&r inte iita au d.em. Mamma
Kartn rir alluarligt o,road öuer SJ:s besprutning alld.eles
intill familjens kökstriidgård" i Ki.nnarp.

- SJs
)'Göftrmoln spred,s
öaer triidgötrd,eroe)

- Giftmoln spreds ut
över trådgården. Även om
våra grönsaker fortfarande
grönskar och är vid liv år
blotta tanken på våxtgift-
dusch tillräcklig frir att
man blir orolig.

Karin Aellig bor med sin
familj alldeles intill Ulrice-
hamnstranan i Kinnarp.
Häromdagen besprutades
banvallen mot ogrås från
traktor av SJ:s entrepre-
nör.

Det var byig vind och egentligen
för blåsigt väder för att vara idea-
liskt "sprutväder". Ändå sprutades
banvallen med ogräsbekämpnings-
medel, ett gift som används i jord-
bruket.

o Vågar inte åta
Karin Aellig år ledsen, besviken

och förbittrad. Särskilt över att SJ
inte skött informationen och att
sprutningen tillåtits i tättbebyggda
områden.

- Jag har krusbärsbuskar all-
deles intill banan. Nu vågar vi inte
äta av båren, säger hon.

o Förgåves
Arbetet med kökstrådeården

känns också förgäves för Karin.
Familjen har konsekvent gått in för
biodynamisk odling och man odlar
själv hela årsförbrukningen av
grönsaker. De tar på sig det arbe-
tet för att vara säker på att få en
giftfri föda.

* Men ack vad vi bedros oss.
Nu känner vi en stor olust inför vår
köksträdgård. säger Karin.

o Kontroversiellt
SJ:s besprutning av banvaller

har varit ett kontroversiellt ämne i
många år. På sina håll i landet har
motståndet mot besprutningarna
varit mycket hårt.

Hälsovårdsnämnden i FalkO-
ping, numera miljö- och häl-
soskyddsnämnden, får endast en
anmälan när SJ har för avsikt att
genomföra besprutningen.

. Entreprenör
För ovanlighetens skull skedde

den i Kinnarp från traktor. SJ anli-
tade en entreprenör för tillfället.

- Vi fick anmälan om besprut-
ningen hit av entreprenören, säger
Rolf Asplund, förvaltningschef i
miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Den som lämnade in anmälan
var Sven Danielsson, Odensberg,
ledamot för centern i miljö- och
hälsoskyddsnåmnden! Vid samtal

med Sven Danielsson förklarade
denne dock ati han inte har haft
någonting att göra med besprut-
ningen.

o Avbröts
På banavdelningen i Falköping

uppger man att besprutningen
skulle utföras av entreprenör som
prov på bangården och en kortare
sträcka utmed banan i Kinnarn.

När man fick kännedom om kla-
gomål från fastighetsägare vid ba-
nan avbröts besprutningen ome-
delbart genom tjänstgörande ban-
mästares försorg. Kan fastighets-
ägarna påvisa skador blir SJ också
skadeståndsskyldig.

o För blåsigt
Från SJ:s sida erkännes att det

var alltför blåsigt väder för be-
sprutning den aktuella dagen. Man
har kartläggning övör de sträckor
som besprutas och iakttar största
försiktighet vid vattentäkter och lä-
gen där kringliggande mark kan
löpa risk att skadas.

- Har markägare blivit lidande
av vår besprutning så har denna
inte skett uppsåtligt och det bör be-
tonas att vi avbröt arbetet omgåen-
de, framhåller man på SJ:s banav-
delning.
U.N.



Oslcar Johansson frå'n Äsarp uar meil sina 99 fu gn p'
pens öld,ste resenör.

...fanns bl.a.i Stutarp på middommarafton, då en gäng

fotboltsknattar spelade boll mot sina mammor. Det blev
en festlig tillstållning med många glada skratt från de för-
samlade. Tycker ni inte det år en festlig skara? Ni ser vål
domaren i festfrack i bildens högerkant!

Vamhems kYrka var målet för
de ca 50 Pensionårer som i tisdags

for på utfYkt anordnad av Kinne-

veds Rödakorskrets.
Kretsen har arrangerat utIlYkter

för pensionärer sedan 1940-talet

och det är nu ett årligen åter-

j*kommande evenemang'
- Gii"ah Andersson var reseledare

för qruppen som efter guidning i
kyrlian fortsatte sin färd till Oglun-

da.
I Öelunda skola stod kaffebordet

dukat och resans två äldsta delta-
qare förärades varsin blomster-
bukett. De var Edith Andersson'
Kinnarp, 94 år'och Oskar Johans-

son, Äsarp 99 år.

Musikandakt
först på lördag

Kyrkobesökare kom, men ingen
pråst och ingen kantor, till Kinne-
veds kyrka på lördagskvällen för
musikandakt. Felet förklaras av'
att församlingen valt att publicera
nästa lördags musikandakt i FT:s

predikoturer'redan i lördags för att
' i'vara ute i tid". Tyvärr framgick

det inte klart i tidningen att det var
fråqan om den I juli utan folk van-

dråe till kyrkan för att delta i an-

dakten. Men kommande lördag
blir den alltså av, med kYrkoherde
Uno Mårtensson och kantor Mar-
gareta Thor som medverkande'

socknar - mötte upp. Kyrkobrö-
derna med damer hade ställt upp
och dukat långbord för serve-
ringen. Gudstjänsten leddes av
prosten Mårtensson och följde sön-
dagsgudstjänstens ordning enl. den
nya handboken och även trumpet-
solo förhöjde ståmningen. Vid kaf-
feborden sjöng man några av de
nya andliga visorna till gitarrack-
ompanjemang.

Det positiva med dessa arran-
gemang i det fria år inte endast att
stillheten och andakten i Guds fria
natur upplevs så hår års lika stark
som innanför de helgade murarna
utan också att banden mellan de
olika församlingarna knyts fastare
vid sådana tillfåillen.

Betråffande musikandakterna
har redan en hållits i Vårkumla
med vacker sång av församlingens
kantor Margareta Thor, vål anpas-
sad för det intima kyrkorummets
karaktär. I Kinneveds kyrka sjöng
häromkvållen prosten Mårtensson
ett antal sånger av Mendelsohn,
Roman, Nyvall m.fl och kantorn
medverkade med för kyrkorådet
väl avpassade orgelstycken.

GLI MTAR fr å,n s omtr,,ar-ky rkan
Det är framför a1lt, i två avseen-

den som sommarkyrkan skiljer sig
från den verksamhet som är i gång
den övriga tiden på året. Det ena
år de många friluftsgudstjånsterna.
Det andra för sommarverksamhe-
ten karaktistiska är helgsmåls-
bönerna ofta utformade som mu-
sikandakter. Vad de förra beträf-
far har de hittills samlat många del-
tagare både i Brismene vid bygde-
gården och nu senast i söndags vid
pråstgårdsträdgården i Kinneved.

Det var en gammal tidigare tra-
dition som upptogs, och det visade
sig lyckat, då inte mindre än 135

Dersoner - också flera från andra

Kinneveds kyrka 
,

Kyrkan hälles STÄNGD fr.o.m. i

1 aug. och t.v. p.g.a. omfattan-
de inre RENOVERING
Gudstjänster och förrättningar
för Kinneveds förs. hålles i
stället i VÅnfUUf-e resp.
BRISMENE kyrkor.
Kyrkorädet 
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Viktig höstpremiår för lffinnarp!
f I kväll år det dags för höstpremiår i fotbolls- I -En tuff öppning, vi får nog vara mer ån nöjda

fyran. om vi lyckas knipa e-n poång, -erru" Kinnarps spe-
I Kinnarp mot Meriestads BK på Kinnemo. lande trånare Roger Gsutavsson.

Kvållens match mellan Kinn-
arp och MBK hör ti[ den.tolfte
omgången, en omgång som för
alla öwiga lag i serien spelades
redan före uppehållet.

- Men genom ett missför-
stå,nd vid spelordningssgmman-
trädet blev det beståmt att den

här matchen skulle spelas först
nu, berättar Roger.

Hur som helst. det är ett
Kinnarp fritt från skador och
andra problem, som springer ut
på Kinnemo i kväll.

- Ett litet frågetecken för

Tony Persson, som hade kän-
ning av en gammal skada i för-
ra veckan. Menjag tror nog att
han spelar, fortsätter Roger.

I så fall ståller Kinnarp upp
så hår: Arne Ekbom - Kent
Bengtzon, Roger Gustavsson,
Tony Persson, Thomas Carls-

son - Per-Ola Westerberg, Be-
rne Svensson, Tommy Berg-
lund - Thomas Westerberg,
Tor$örn Åk."*t, Roland
Jansson - Roger Axelsson, Ur-
ban Westerberg, Stefan Ek-
man. Samling Kinnemo 17.45.

l?s3-trå- c)
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mittfålslejonet Per-Ola Wester-
berg, som slet och jobbade nå-
got alldeles enormt hela
matchen.

"Lollo' Janssons påpasslighet,
och Thomas Carlssons backspel
är heller inte att förglömma.

o Viktiga poäng
Som alla. säkert förstår var

detta en oerhört viktig seger för
Kinnarp.

- Nu slipper vi förhoppnings-
vis att blandas in i den direkta
bottenstriden, påpekar "Lollo".

Värdefulla poäng, med andra
ord. ..

OLOF DARIUS
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MATCHENS
''LIRARE''
Kinnarp-MBK*fr*

P-O Westerberg, mf

v3r*
Roland tantssott,) c&
Thomas Carlsson, b

.;:.f.iii1;#E1i1ii' i
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slrönt att rättvisa skap ades!
I Hårda ord, knytnåvarna i luften

och allmån oordning.
I Sådan var slutvinjetten i gårda-

gens höstpremiär i fotbollsfyran mel-
lan Kinnarp och Mariestads BK. I

Kinnarp svarade för en ut-
märkt första halvlek, gick via
1*0 fram till 2-l och kopplade
ccoarorennef

Det blev för mycket för Ma-
riestad, som tydligen hade räk-
nat med två lätta poäng.

Gnäll. onödigl tuffa tag. ja.
ibland rent vårdslöst spel kom
att prägla gästernas uppträdan-
de. :

- Förstår inte varför de uPP-
träder så här otrevligt. Det var
likadant här i fiol, minns Kinn-
arps lagledare Uno Carlsson'

o Svag domare
Viss del i de onödiga händel-

serna på planen, hade utan tve-
kan domaren Jan-Olof Sundh,
Ulricehamn. Denne tillåt all-
deles för mycket - alldeles för
längel

Droppen var när MBK:s Sö-
ren Blom i början av den andra
halvleken mycket rått sparkade
på en liggande Thomas Carls-
son, Kinnarps-backen.

Blom fick inte ens varning,
skulle självfallet visats ut di-
rekt!

. Extra skönt
Med tanke på detta var det

förstås extra skönt att KinnarP
vann den här höstpremiåren På.
Kinnemo. Men det vag inte ba-
ra moraliskt sett som laget var
värt båda poängen, det var hel-
ler inget fel på det spelmässiga.

Speciellt första halvlek var
bra. Hela laget spelade rejä1t
och så hade man Roland "Lol-
lo' Jansson som "gubben i lå-
dan" längst fram.

o Matchhjälte
"Lollo" fixade både l-0 och

I Matchen vann Kinnarp med 2-1
(2- l).

I Och därmed skapades sPortslig
rättvisa," Mariestads upptrådande var
sannerligen inte vårt någon poäng.

2-1 och blev på så vis match-
hjälte.

- Hårligt, det har gått tungt
för mig tidigare i år. Bara fyra
mål under vårsäsongen, Pustar
Jansson själv.

Nu blev det alltså två till' Det
första var i och för sig inte så

märkvärdigt. "Lollo" hade bara
att raka in ett inlågg från kedje-
kompisen Thomas Westerberg.

- Jag visste exakt var bollen
skulle komma, vi kan varann
innan och utan numera, jag och
Thomas, flinar "Lollo".

o Påpassligt
Efter det att MBK kvitterat

till 1-l genom Anders Lundh,
slog "Lollo" till på nYtt.

Och här var han påPasslig

värre. Hann emellan på en för-
lupen bakåtpassning och fick
tån på bollen alldeles före mål-
vakten Christer Fridheim.

I andra halvlek fick Kinnarp
det hett om öronen. MBK flyt-
tade upp spele( allt mer och ja-
gade kvittering.

* Allt medans vi lite omedve-
tet drog oss tillbaka,. konsta-
terar Jansson.

. Nåra, nära...
Och mot slutet var det nära.

Med tre minuter kvar att spela
nickskarvade Claes Pettersson i
ribban.

- Det var turen som räddade
oss i dag, konstaterar Kinnarps
duktige målvakt Arne Ekbom
och ser lättad ut.

Ekbom var en av flera bra
Kinnarps-spelare. Allra bäst:

"LOLLOS" S?ORA KVÄLL...Niir Kinnarp besegrade Mariestads BK med'

2-7 i gärd.agens höstpremzcir p& Ktnnemo, bleu Roland Jonsson matchhjiilte,
genom r,tt göra b&da m&len. Hdr ses han lura en MBK-förs'arore och på. den

inftillda bitd.en hans glada ansikte efter matchen. (Foto: Robert Löfgren) .


