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fängtlad,e Frökind,
När mannen bakom

Svea Rikes vagga Dag
Stålsjö kom till lokal Frö-
kind fylldes lokalen snabbt
och det blev en helafton i
den vålkånde tv-mannens
sållskap. Han fängslade
verkligen åhörarna med
sin beråttarkonst och kon-
staterade inledningsvis att
"vi ska ha råtten att tolka
historiska fakta från vilka
utgångspunkter som
helsttt.

Det var många varför som ståll.
des från ialarstolen denna kväll,
många ifrågasåttanden, många
funderingar om var vaggan stod.
Vår nuvarande historia har i sin
skrivnir€"utelämnat väsentligheter
och giort allt för att den skall stäm-
ma med Upplands och Uppsalas
och de universitetslärdes skriv-
ning.

Dag Stålsjös pusselbitar är onek-
ligen mycket intressanta, han har
gjort många egna fynd, inte minst
intressant är järnfyndet vid Jarle-
hus.

--llela borgen borde grävas ut,
menade Dag.

Dag Stäsjö berörde också väst-
götaguldet. Varifrån kommer allt
västgötaguld, det tyder på makt
och maktkoncentratioir. Dag var
kritisk till den medelfördelning för
forskning i olika delar av I'andet
som nu sker. Han var också kritisk
till ait skolbarnen inte vöt hur det
nordiska arvet spritt sig ut över
Europa.

Varför innehåller silverbibeln

Dag Stålsjö föngslad.e
Frökindspubliken.

västgötaord, varför finns västgöts-
ka ord ute i Europa. En rad frågor
följde efter anförandet. Dag sade
också så l1är innan han skildes från
sin Frökindspublik: Vi skall natur-
ligtvis kritiskt granska också det
jag har sagt här i kväll.

Kinneveds och Vårkumla hem-
bygdsföreningar stod bakom ar-
rangemanget.

Den 6 novernber kan ni se Dag i
ett program som handlar om fasta
fornlämningar och i november
kommer han också till Fornbyn i
År"rp.

BÄSSE JOHANSSON

Missionen i blickpunkten
på syföreningsmöte

Slutarps kyrkliga syförening stod
förra tisdagen värd för en informa-
tionskväll om missionen. .

Prosten Uno Mårtensson inledde
med en andaktstund, varefter man
drack gott kaffe och hembakat
bröd som vårdföreningen bjöd på.
Barnläkaren Kerstin Dahlin, Sköv-
de, som tjänstgjort i Zimbabwe un-
der några år talade om missionens
betydelse och sade bl.a. att mis-
sionen är en självklarhet i varje
kristens liv och hur viktigt det är
att alla ståller sig till förfogande.
Hon visade också bilder från Zim-
babwe och berättade engagerat
om sitt arbete dår, om stridigheter-
na mellan de olika folkgrupperna
och hotat från Sydafrika som de
måste leva med. Trots det är folket
där glada och kvinnorna tycker
mycket om att sjunga.

1902 bildades en evangelisk kyr-
ka i Zimbabwe av två svenska mis-
sionåren. Befolkningen i Zimbab-
we har stort förtroende för den

t9€j' ,,5 -;1,

Svenska kyrkan.
Berit Samuelssson, ordförande i

föreningen tackade Kerstin Dahlin
för hennes intressanta föredrag
och överlåmnade blommor som
tack. Under kvällen insamlades
855 kr till verksamheten i Zimbab-
we.

Det blev en minnesrik kvåll som
avslutades med gemensam bön.

Frökindspropagandan
i tisdags samlade 69 starter. varav
tio nya.

Bästa tider, två varv: Urban
Svedberg 15.38, Yngve Alv6n
16.22. Sune Svedberg, 18.35, Ro-
land Moberg, 18.50.

Ett varv: Karin Torstensson,
9.55, Henrik Torstensson 10.30, In-
ger Svedberg- 10.43, Majvi öman
11.28, Ingvor Äkesson 11.28, Vero-
nica Alv6n. 12.10, Marie. Gabriels-
son 12.30, Jessica Pettersson 12.30,
Fredrik Holmström 13.18, Ulrik
Pryssander 13.35.

I^--
Brandtillbu d fi SJ.. tc . o i

Ett mindre brandtillbud inträffa-
de i en villa i Slutarp på söndag-
seftermiddagen. Det började brin-
na i en spånplatta i köket och
brandkåren i Falköping avvärjde
det hela genom att ta bort nåsra
kakelplattor och släcka eldhärden.

Ar du intresserad av

FARMORS
STOPPEIÅONZ

En studiecirkel om Gunnar
Arnborgs senaste bok.

Anmäl dig till: Margot Pet-
tersson, tel 0515/334 86 eller
Tomas Pettersson 334 88 el-

ler NBV:s exp 804 75.

Ett sam.arr
Kinneveds Hembygds-

förening och NBV

DAG STÅISJö
känd genom TV-serierna "Svea rikes vagga" och "Järnet"
kommer till Lokal Frökind fredaeen den 28 oktober kl.
19.00.
. Föredrag av Dag Stålsjö
. Servering Alla hälsas välkomna!
Hembygdsföreningarna i Kinneved och Vårkumla tqg _,

Nostalgrsk 7 i-ärsfest
hos Kinnarps IOGT-NTO

Fritidsgården i Slutarp var full-
satt i lördags kväll då 50 medlem-
mar i Kinnarps IOGT-NTO-för-
ening var där för att fira sin för-
enings 75-åriga tillvaro.

Ståmningen var på höjdpunkten
då några gamla sketcher återuppli-
vades som förr spelades upp för
allmänheten i Kinnarp/Slutarp.
Kvällen var för övrigt som sig bör
en sådan hår gång nostalgisk. Ly-
rik upplästes, skriven av nu bort-
gångna godtemplare såsom Jalmar
Furskog, Carl Larsson i By, Ture
Nerman m fl.

Henry Sörman, Skövde, delade
ut tre diplom för 50-årigt medlems-
kap till Lilian Johansson, Britt Wil-
gotSon och Elsa Johansson.

Musik på dragspel, Håkan Sil-
vander och fiol, Yngve Johansson
bjöds det på i riklig mängd liksom
på gott kaffe med dopp. Efter en
stunds allsång tackade ordföran-
den Sven Andersson alla medver-
kande och medhjälpare till denna
fina afton' ,1gå- io -&S
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HOSTNYTT
nu finns det mycket att välja på

Lena_s Gardinshop
Slutafp 0,,u,.,,,0

Månda$-Fredag 10-12, 13-18. Lördag 9-12

NYHET
Lampskärmsstommar
som Du klär själv

Välkommen in

r18 å
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Exekutiu
Fastighetsauktion
Villa i Slutarp, Karlsro

byggd 1905, om- och tillbYggd
19?8, 1 plan med källare, boYta

115 kvm, biutrymmen 83 kvm'
bv 4 rok, hall, badrum, kv gil-

lestuga, bastu, dusch, wc,

tvättstuga, hobbyrum, oljeeld-
ning. Tomt 1.852 kvm. Taxv
250.000, ber marknadsv
2?5.000. Upplysningar tel
0515/134 30. Beteckning: NY-

torp 1: 1 och Tillägget 2: 1 i

Kinneveds sn, FalköPings kn.

Fast säljs i bef skick På exe-

kutiv auktion i nya sessionssa-

len, Stadshuset, FalköPing den
25 oktober 1983 efter be-

vakningssammanträde kl
13.00.

Fastigheten säljs till den högst-

bjudande, angivet marknadsv
är således inte något lägsta
pris. Senast angiven dag men

helst snarast skall fordran/rät-
tighet som bör beaktas vid
auktionen anmälas till krono-
fogdemyndigheten. HandPen-

ning 10 7o resten vid samman-
träde för fördelning av kö-

peskillingen den 24 november
1983 kl 13.00 (tillträdesdag).

Kronof ogdemYndi g heten

Falköping

En ertra måndagspaus bleu det hos Slutatps Bil och Motor. Kenneth
Rehn, Roger "Lellen" Andersson, Lillg Karlön, Elsie Andersson, Ste-
fan Ungh, Carl-Ake Ungh och Christer Johansson &t FT-tå.rtct tiLI .för-
mtddagskaffet. rtf,.j - ll- o a

Ws*w Kv $m.dwsw &{".$eeg&wg ges&e$:,Ä

fu&e K6$KRKKffiwKs R$€å

wWwas€K*ffiffiW åffi$wK

l,åt K{is,}ttiaå'ps salrn h$li*
{ä $il}hska riin icleYa{itet
orh åmdn;l tållbxka 6lers{-
ac{l'esser: tåll X{immacgr

rxes{ *S'et 5r*s{ltuxltrxa^lel'
5fi1 {}ä:

$ei iir r:{å ?S-{*} {?}re{*g
och af'får"er sanrå *mrke"illg
1{i{} Kinnallrshur s*tn s{iår'

å.lak*m tr<";snr(rt" forn:*{eraI
i cn skr"ive{se lååå ;r*s{sd-l'-
relscn i Stoekholsx.

Vlrlu serrrhällc t viirl !;lrtcl. dttl
må varu hur litll si:m htlsl, hul
sin egetr lrislcrriil alt slii vai<l rrm.

Dit hör franr{?1r tlit sarnhälle ts

nirlrirr. [Jet htrilr"rrhisLc,r'r;ka våt"rltl

vtira garnla {)rt-ti-r}1li}} illgör lutde
aldrig rroq ltuntrll pr:ltlgtrr:r'as,

shli ver r Rirlrrrr;::;bor"tiit.
l{irrnarp rtrök:l sotr: xdr'*ss i

Jxlsiv*lkels utuslt tiktltrerir:g rrcl:
ii;liilir:t l:l+':t {urllfiilaiti}n Fi'ilkc"
pirpl 1ru:1.er.1re:ss. llttia har bl :r

letr tiil fJrver:kiingar tii*rsrxn d-*l
finns liha A?:lt11;1it:r1n i liiferierui1.

s {x*!s{h*sv'i{r
Iltt. unr*i <:-lelnpel; Kin*arpr

;::rliicir;;;1, 521 iXi Falki;pilg, lig-
gur irrte: i r:eltr*l*rten trlan iolr
kil,:nrtlcr d*riii"rir:. Dett.a har i*tf
tili bcsvär fiir går:{ct' s*trt init lir
henrma i trrikten.

Sa Kinrutrpib*rttä ll,ckel: itlti"

pr-rsivcrktl kirn se iivtr å{{ressef-
na rr*h åtr:r'gr Kinnarp desij råtta
slåtus sflln ildtessort txir ltein*rt
lar cver tirsr:lr kcn-rntL::t!nr'ånare i

korrmunen Falköpirrg.

$t'1t.:i'-., .i',,- i*i u'N'

ffi

RÅ

Suen Andersson från
Kinnarp liiste Jönn och
beröttade n1,er eller
mtndre trouiird,lga histo-
rier.

s orrau g"rr s; sprom e nad
Söndagens tipspromenad i Slut-

arp vanns av Thomas Pettersson
med 12 rått på kupongen. Tvåa
blev lris Johansson med 11 rätt och
barnpriset gick till Henrik Petters-
son, som hade 12 rätt.

Rätt rad: 2xl xll xlx x2x. Sva-
ren var: John McEnroe, Artur Ha-
zelius, byggmaterial, 165 st, Hel-
singborg, båggång, Skottland,
Adolphe Sax, ishockey, backnejli-
ka, Bengt Westerberg, 6-8
veckor. Skiljeuppgiften 83 spikar.
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Affärsg. 10

OPPNAR IGEN
TISDAG 8/11

o Jumprar
. Blusar
o Sockar m.m.

_ VALKOMNA! _

TISDAGAR 14.30_20
TOHSDAGAR 16_20

Marie-Lousie Karl6n
Tel.0515/335 15
Klipp annonsenApropå Kistetitten

Titta i din egen "kista" efter allmogekläder, hela piagg eller
delar därav som kan ge underlag till en Frökinds-dräkt.
Vi ärintresserade att få titta på klädespersedlarna.
Frökinds Dräktkommitt6. Tel Gunvor Jacobsson, 0515/501 26

och Brita Wilgotsson, tel 0515/330 06. i.t t;1 . t + -;



Skaraborgsmästerskapen slutade snöpligT

FITIVAI,SPEIÅ,T
ao

BI,EY INSTAITT
I I går skulle finalspelet i årets Skara-

borgsmästerskap i inomhusfotboll, ha av-
gjorts i Odenhallen.
I Men så blev det nu alltså inte.
I Branden i hallens cafeteria glorde att

amangerande FAIK i samråd med Oden-
hallens personal, beslöt att ställa in sönda-
gens spel.
I Ny speldag blir nu på lördag, den 12

november.
Samtliga kvalgrupper i årets Skaraborgsmästerskap

är dock färdigspelade, vilket gör ätt vi redan nu vet vil-
ka de sex finallagen blir på lördag.

Dessa är: Tidaholms GIF, Tomten, IFK Falköping,
Sandhem, Falköpings AIK och Vara.

Och då förstår ni att fredagens och lördgens grupp-
spel inte bjöd på några större sensationer.

För att ta det hela i korthet grupp för grupp, så hånde
detta:

Grupp 1: Tidaholms GIF var givetvis favorit till segern
i gruppen och infriade också alla förväntningar. I näst-
sista matchen var det ren gruppfinal mot Grolanda och
här vann Giff med 2-0.

ttl
Grupp 2: Mycket jämn.och spännande grupp, där inte

mindre än fem av tio matcher slutade oavgjort. Efter
mycket dramatik kunde Tomten vihna gruppen, det
råckte faktiskt med oavgjort, 2-2, mot Floby i sista
matclen.

Grupp 3: Två lag var helt outstandning. Och i sista
matchen blev det också ren final mellan IFK Falköping
och Vartofta, vilka båda tagit full pott så långt. IFK ha-
de den bättre målskillnaden och gick nu vidare, sedan
matchen mot Varlofta slutat 2*2.

tlI
Grupp 4: Kanske den allra bästa gruppen, om man

ser till helheten. I det längsta såg det ut som om Kinn-
arp skulle dra det längsta strået, men en ödesdiger 0-1-
lörlust mot Kåttilstorp fallde laget. Istaltet dof nu Sand-
hem upp och vann gruppen, detta trots förlust mot FBK
i första matchen. Notabelt är att Kinnarps Roland ',Lol-
lo" Jansson gjorde fyra mål i en och samma qratchen,
mot Gustav Adolf.

Irl
Grupp 5: Allt annat än gruppseger för FAIK, var gi

vetvis att betrakta som en jätteknall, då gruppen - på
papperet - var mycket billig. Men det satt ganska långt
inne, innan FAIK kunde avgöra. Tappade poäng mot
både Äsarp och Edsvära och fick till slut spela avgöran-
de final mot Larv. Här var det dock inget snack om sa-
ken, 4-0 till FAIK.

tlt
Grupp 6: Vara råkade ut för 1-2 i baken mot Es-

sunga, men kom tillbaka och kunde efter storsegrar mot
Stenstorp och Slutarp, avancera till finalspel. En ganska
dålig grupp, där 1981 år mästarlag, Stenstorp, var rena
katastrofen. Hamnade sist, fick bara två poäng!

OLOF DARIUS

\rtt- st.

HELA FYRA MAL i en och s&nlrna match,
suqradp den hiir killen, Roland "LoIIo"
Jansson, Kinnarps lF, för, niir gruppspelet
txll &rets Skaraborgsmiisterskap i inom-
husfotboll augjord,e under fred.ag-lördag.
Men sen bleu fr.nalspelet tnstöllt p.g.a.
brand t. Od,enhallen-

H är är frnalp rogramme t "ifili ;J:t::t,iå"_ [tlf$:T:-;"':Tfiil;
Når Skaräborgsmåsterskapen i inomhusfotboll åter'

upptas lördag, handlar det alltså om finalspel'
. Sex lag har kvalificerat sig och kommer att spela en

Vara - IFK Falköping, Tomten --Sandhegn, TGIF -
Vara, IFK Falköping *-FAIK, Vara - Tomten, TGIF
- IFK Falköping, FAIK - Sandhem, IFK Falköping
- Tomten'. FAIK - TGIF. Sandhem - Vara.följande progaam:



Yansinnigt!
WtwJo;rp ro,so,r
öaer frirslaget

ru/rr-tr3'

Kinnarps IF i division fyra västra.
Det skulle bli lösningen på det problem

Västergötlands Fotbollförbund råkat ut
för.

Division fyra norra år som bekant över-
representerad sedan Fröjered, via kval-
spel, tagit steget upp i fyran.

Hur år egentigen reaktionen i Kinnarp
efter det preliminåra förslaget som place-
rar klubtren i den våstra gruppen?

- Vi tycker det år vansinnigt. Både
sportsligt och ekonomiskt kommer det att
bli ett katastrofalt flr, om det nu blir så, sä-
ger KIF:s lagledare Uno Carlsson.

Dtu lV Vd.stra, serten som inte Kr,nnarp utl,l spela i. Och man förstår uarför. ldel
l&ngre sor ucintar om förslag et blir o erklighet.

Kinnarp ligger dåligi till geografiskt med tanke på se- Uno Carlsson har funderat över utgångslåget - och
rieomlåggningar. De har råkat illa ut flera gånger. har hittat två andra utvägar. Två utvägar som skulle

- Ja, vi har varit med i samtliga division fyra-serier. rädda Kinnarp kvar i den norra fyran.
Varit den ständiga flyttfågeln, säger Uno. o Mullsjö IF placeras i den södra gruppen, till-

Besvikelsen i Kinnarp är stor. Både spelarna och led-
ningen hoppas innerligt att det inte blir så. Och än kan
de hoppas.

. Lutar åt Kinnarp
På tredag läggs törslaget fram. Men redan i förhahds-

snacket har det lutat åt Kinnarp.
- Hoppas kan vi förstås, och skulle det bli så att för-

slaget placerar oss i den västra fyran kommer vi natur-
ligtvis att protestera. Vi hör hemma i den norra serien,
menar Uno.

Det är lätt att förstå besvikelsen. Kinnarps närmaste
hemmamatch skulle bli mot IFK Skara. Till de övriga
matcherna skulle ressträckan bli minst tio mil. Ett eko-
nomiskt bakslag med andra ord.

sammans med Boråslagen.
o . Mariestads BK får spela i den västra fyran med lag

från Lidköping och Varaslätten.
- Logiskt sett är MBK ett bättre alternativ för den

västra gruppen än vad vi är. De har långa resor redan
nu och samhörigheten med Lidköping är det väl inget
fel på, frågar sig Uno Carlsson.

. Kämpa
Nej, Kinnarps idrottsförening kommer att kämpa med

nåbbar och klor för att få tillhöra den serie de spelat i
den senaste såsongen.

Och det kan vä[ ingen protestera mot. . . ?

PER-ANDERS BROBERG

l?gr-' it'<>?

Ifnt o,ldr a,matök i S Iu turp
Viirilng töll d,Caäsion V
Full valuta för pengarna

fick verkligen publiken, då
Väring och Wåsterhov möttes
i kval till femman på Tång-
avallen i Slutarp i lördags.

Inte nog med att vi bjöds på
fin fotboll i 90 minuter utan
eftersom stållningen då var
l-f bjöds vi på ytterligare 30

minuters underhållning.
Fortfarande 1-1. så tillställ-

ningen kryddades med straff-
dramatik.

Dä Kjell Lundell slog in
ointagliga 4-2 visste glädjen

inte några grånser bland Vä-
ring-supportrarna,

. Rätt lag vann
Det kan med en gång kon-

stateras, att rätt lag vann.
Första halvlek var rält jämn
med ett visst övertag för Wås-
terhov. l-0 ledning til Wäster-
hov i slutet av första halvlek
blev det efter ett kanonskott
av Lennart Gunnerisson rakt
upp i krysset från 30 meters
håll. Men därefter var det slut
på det roliga för Wästerhov.

Hela andra halvlek blev en
konstant press från Värings
sida. Medvetet eller omedve-
tet lade sig Wåsterhov på för-
svar, och Väring radade upp
det ena anfallet efter det and-
ra. När 12 minuter återstod
kom l-l-målet" efter en till-
trasslad situation framf'ör
Wåsterhov-målet. Målskytt
var Börje Jonsson. l-l och
förlängning som inledningsvis
nåmndes.

1 Väring dominerade även
Iörlängningen, men något mål

ville det inte bli. Värings-mål-
vakten Stig Gustavsson kom
sedan att spela en avgörande
roll i straffsparksJäggningen,
dels råddade han en straff,
dels slog han in,en.

Rolf Gustavsson var den
sammanhållande länken i Vä-
rings-försvaret. Anfallsbåst
var Herbert Karlsson och
Kjell Lundell. I Wåsterhov ut-
mårkte sig framför allt Len-
nart Gunnerisson,

GORAN SVANBERG

Ituihsen tjua tog
baru d,et fönuste

Smycken och en målning för ett sammanlagt vårde av mellatr
10-20.000 kronor trlev bytet vid ett inbrott i ett bostadshus i Ax-
torp mellan Kinnarp och Brismene i fredags.

Inbrottet ågde rum någon gång under dagen. Tjuven hade tagit
sig in i huset genom att krossa rutan till badrummet. Sedan hade
fönstret plockats bort, och tjuven kunde lätt krypa in.

Inne i huset hade tjuven kostat på sig att vara kråsen - mindre
värdefulla smycken ratades, bara det båsta togs med.

Tjuven tog också med sig en målning, som bara den värderas
till 7.000 kronor.

Huset, dår inbrottet genomfördes, ligger intill vågen, men det
år ganska långt till nårmaste bebodda hus. Tjuven kunde dårför
arbeta så gott som ostört. 
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Irlandsgänget
i Frökirud, rz/tr4l.

Tre ant medlemmarna i, Irlandsgringet spelad,e i Lokal
Frökind. Fr.o. Jörgen Astner, Curxna Håkansson och
Jörgen Ltndholm.

Irlandsgänget kallar sig den
grupp som på måndagen spelade i
Lokal Frökind. I gruppen ingår
förutom en tvättäkta irländare,
även tre svenskar. Tyvärr fanns in-
te någon irländare på plats. Pappa-
ledigt var orsaken. De tre kommer
direkt från ett framträdande i Kö-
penhamn.

Gruppen har funnits sedan 1976
men i sin nuvarande sammansätt-
ning sedan ett drygt år. Det är allt-
så traditionell irlåndsk musik som
man spelar och sjunger.

På programmet står även dans-
lektioner. Ähörai'na får möjlighet
att efter konsertdelen lära sie att
dansa jigs och reels.

Kinneveds kyrka
ATERÖPPNAS

Domsöndagen den 20 nov. kl 14.

Av'
DOMPROSTEN KARL.GUNNAR GRAPE

Högmässa för hela pastoratet. Kinneveds kyrkokör medv'

Därefter samkväm i LOKAL FRÖKIND' Anm. till de'tta se-

nast torsd. 1? nov. iill endera tel. 330 40,332 33 el. 331 85

VÄLKOMNA TILL HÖGTID

RK:s riksinsamling
Röda Korsets riksinsamling inom

Kinnevedskretsen gav det goda re-
sultat av 3.936 vilket är 2,35 kr per
invånare.

,:il

Rekordauktion
Kinneveds Rödakorskrets sv-

auktion i Lokal Frökind hölls i tå-
dags kvåll under myeket god till-
slutning. Cirka 100-talet personer
var närvarande, volymmässigt den
största auktionen. Den gav också
det största bruttot hittills, 11.432
kronor. Håkan Arnesson, Liden,
Luttra, gjorde sin debut som auk-
tionsropare. En så rolig auktion
har säkerligen inte skådats i Lcikal
Frökind tidigare. Det blev stundom
stor show och publiken hade
omåttligt roligt.

Samuelsson.

Slutarps Samhällsförening bjöd
till kaffefest i Fritidsgården härom-
kvållen. Inbjudna var alla som på
något sätt bidrägit till att elljusspå-
ret så snabbt fårdigställts - ett
spår som förvaltas av just Sam-
hällsföreningen. Under kvällen
pratade det motion - man smidde
också planer på ått fOrsOka få liv i
den avsomnade Frökinds Motions-
klubb. För det är ju så att spåret
finns i Slutarp, men är en angelå-
genhet för hela Frökind. För Kinn-
arpsbornas bästa håller man nu
också på att färdigstålla ett stick-

dags:
Ett varv:
Bengt Sjöstrand 8,84;

Svedberg 9,53; Inger
10,12; Ingvor Äkesson

Rickard
Svedberg

I(inneved höjer skatten
Bygger församlingshem

Kinneveds kyrkofull-
mäktige höjer kyrkoskat-
ten med l5 öre - från 60

tilt 75 öre 1984. Anled-
ningen till höjningen är
4tt församlingen planerar
att bygga ett nytt för-
samlingshem.

Ritningar. och kostnadsförslag
kommer att läggas fram inför full-
mäktiges decembersammanträde.

- Skattehöjningen på 15 öre är
blygsam med tanke på beräknade
kostnader för nybyggnation och
drift, men man har lyckats hålla
nere utdebiteringen tack vare att
församlingen genom fonderade
medel och på annat sätt skaffat
startkapital, säger kyrkofullmäkti-
ge.

Dessutom upplåter Egon'och Li-
lian Johansson tomt utan vederlag
för det blivande församlingshem-
met,

Kyrkan har genomgått restaure-
ring och högtidlig återinvigning
kommer att ske Domsöndagen,
den 20 november. Fullmäktige be-
slutade anslå 3.000 kr tili dei efter-
följande samkvämet i Lokal Frö-
kind.

Kyrkans renovering'bekostas
helt med tidigare fonderade medel
samt mindre Iån ur egna fonder.

Församlingsdelegerade har ock- ,
så hållit sammanträde. Utdebite;/
ringen blir oförändrad, 50 qP6,

trots att man beslutat att ft'd.m.
årsskiftet anställa en försFlnlings-
assistent. ,,,f

Tidigare har manräelat denna
tjänst med Gudhems Pastorat men
man anser att det nu föreligger be-

hov av att pastoraten anställer var
sin assistent på heltid.

Årets sista sammanträde hålles
den 13 december, som traditions-
enligt avslutas med en medarbetar-
samling för hela pastoratet. Sam-
lingen ordnas gemensamt med
Kinneveds kyrkofullmäktige.

Spå,rfest t S luta
^Ny motionsklubb?

P& kaffe- och frallafesten i Fritidsgården triiffade FT-
nxedarbets"ren bl..a. Ulf Eriksson - centerpolttiker som
genom stn fullmiikttgemotr.on meduerkade till att eL-

Ijussp&ret så snobbt antat-es -- And.ers Pryssander; etd;
sjiil och på.driuare somlagt ner all stnfritrd i spårarbe-
te samt ktsöllens uörd, Samhcillsförentngens ordf . Bengt

tqlu-a.
spår, som leder till elljusspåret i
närheten av Tångavallen.

Den motionspropaganda som på-
gått i fem kvällar (tisdagar) och
ibrtsätter ytterligare fem, har sam_
lat många deltagare. I tisdaqs star-
tade 91 och sammanlagt har 164
personer gått, joggat eller sprungit
405 gånger under de här kvällarna.

Hår får ni några tider från i tis- ders Johansson 10,22; Ulric prys-
sander 10,45; ElofRehn 10,52.

Två varv:
Urban Svedberg 15,41; Roland

Moberg 18,08; Sune Svedberg
18,17; Per Alexandersson 19.4.

Platser kvar i studie-
cirkeln

"Famors
stilppelåila"

Anmäl dig till: Margot Pet-
tersson, tel. 0515/334 86 eller
Tomas Pettersson 334 88 el-
ler NBV:s exp. 804 75.

Ett sam. arr.
Kinneveds Hembygds-
föreninggch NBV
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Kinnarps IF blev bönhört. Lagledaren Uno Carls-
son slipper ta till storsläggan.

Når Våstergötlands fotbollsf<irbund på fredagen
presenterade serieförslagen för fyran och femman
nästkommande såsong fanns Kinnarp med i den
norra fyran. Serien dår laget hör hemma. Det blev
också, som Uno Carlsson tyckte, Mariestads BK
som placerades i den västra gruppen.

- Även om detta bara är ett förslag är det skönt
att konstatera att vi är med i norrgruppen så hår
långt. Det frirslaget som nu presenterats låter
mycket förnuftigt, såger Uno Carlsson, lagledare i

Ifinnarp hamnade
i den norra fy"an

Kinnarp.

Orsaken till glädjen är natur-
ligtvis de korta resorna och der-
byna. Kinnarp har tre Tidaj
holmslag, Giff, IFK och Fröje-
red, i serien, dessutom blir
matcherna mot Mullsjö presti-
geladdade.

Mariestads BK "missar" bara
etl derby om förslaget går ige-
nom. Matcherna mot Hova.

I Skaraborgsfemmorna finns
det inga större överraskningar.
Skara IF och Vinninga har
"bytt" grupp med varandra. SI
spelar nästa år i norra gruppen
och Vinninga i västra. Därmed
har SI på tre år gått igenom tre
olika grupper.

o Fem nya
Södra femman får fem nya

lag. Halva serien blir ny med
andra ord. FAIK och Stenstorp
är nedflyttade från fyran och
trion Blidsberg, Ekedalen, Fa-

gersanna år uppflyttade från
sexan. Våmb har fått lämna se-
nien för den norra gruppen.

Serieförslagen i sin helhet:
Div IV Våstergötland Norra:

Fröjerd, llova, IFK Hjo, IFK
Skövde, IFK Tidaholm, Karls-
borg, Kinnarp, Mullsjö, Skul-
torp, Tibro, Tidaholms GIF,
Ulvåker.

Div IV Västergötland Väst-
ra: Gerdsken, IFK Skara, IFK
Trollhättan. Lidköping. Marie-
stad, Nygård, Råda, Skepplan-
da, Skogslund, Trollhättans
BoIS, Vårgårda. Vänersborg.

Div IV Våstergötland Södra:
Borås AIK, Byttorp, Dalstorp,
Fristad, Hällingsjö, IFK Ulrice-
hamn, Limmared, Mariedal,
Sandared, Skene, Svenljunga,
Äspered.

Div V Norra Skaraborg: Ax-
vall, Gullspång, Götene, Lerda-

Uno Carlsson i KinnarP
rir nöjd och bel&ten.
Kinnarp finns koar i
den norra fyran.
la, Mariestad, Sil, Skara IF,
Töreboda, Våmb, Våring.

Div V Våstra Skaraborg:
Arentorp, Edsvära, Järpäs,
Emtunga, Kvänum, Kållandsö,
N Härene, Tråvad, Vara, Vin-
nrnga.

Div V Södra Skaraborg:
Blidsberg. Ekedalen. Fager-
sanna, Falköpings AIK, Falkö-
pings BK, Grolanda, Stenstorp,
Tomten, Valtorp, Vartofta.

Div VI Falköping: Aledal,
Borgunda, lrandstorp, Folka-
bo, Håven, Kättilstorp, Rapid,
Slutarp, Trädet, Äsarp.

Div VI Herrljungagruppen:
Ardala, Floby, Helås, Härlun-
da, Larv, Jung, N Vånga, Sale-
by, Trässberg, Vedum.

PER-ANDERS BROBERG

P& skoter
ö Sluto,rp

Anders Pryssander
Rotf Gabrielsson på.

nya snöskotern.

Frökind och Mullsjö
finns i dag i centrum på
nagra FT-sidor.

Vi speglar några lo-
kala håndelser just ute i
dess bygder. I Slutarp
och Kinnarp, som ingår
i gamla Frökind, glåds
man åt att ha fått ett ut-
mårkt elljusspår.

I veckan har också en
skoter kommit på plats
och det är den som Rolf
Gabrielsson och Anders
Prys sander provsittdr.

såd lo - r5

och
den

l1s IL'3 il
,ri!l!liiiiri:iiiiiiiiri:ii:iri:i

d"d

På Frökindsgårdell var det full lart på julförsäljningen i

lördags. På bilden s]ins Siv Centerstig, Oskar Johansson, Elsa An-

derssonsamtDanielAbrahamsson. 
I IAS ti t 2



KititTöt'eds kyrka återinvigs
"l\u ar vi stolta över den"

Glada öuer den förskönad.e kyrkan cir kyrkuäktarna As-
sar Karlsson och EIon Larsson, kyrkucirden Carl-Ante
Adamsson och prosten Uno Må,rtensson.

NU har KinneVedS mårk- Målningarna i taken är rengjor-
liga medeltidskyrka ge- da. och 

, 
konserverade Sprickor i

nämgått en g..,r,arig L,- i:[::ff:#ff1:;.1.,u"" 
har sri-

vändig restaurering som
gett församlingen ett fiir-

Kgrkoiiktaren Assor
Karlsson kan uid en PuI-
pet reglera ljud, Ljus och
klockringning.

monierar med kyrka i övrigt. Moti
vet kallas Påskmorgon och inne-
håller den bortvälta stenen vid
Kristi grav och skuggorna av de tre
kvinnorna. Mattan är en gåva från
Kinnarps och Slutarps syför-
eningar.

- Kyrkofullmäktige anslog
570.000 kronor för arbetena och vi
tror att kostnadsramarna kommer
att hålla i stort sett, säger Carl-
Arne Adamsson, som också är ord-
förande i fullmäktige.

o Snabbt
Generalentreprenör är Erik L.

Dahl AB. för specialarbetena har
konservator Alf Hedman, Orebro,
anlitats.

Arbetena har gått snabbt. De på-
börjades i början av augusti och nu
är kyrkan invigningsklar.

Aterinvigningen äger rum i mor-
gon söndag. Domprosten Karl-Gun-
nar Grape förrättar invigningen
och kontraktsprosten Uno Mår-
tensson håller aitaftjänsten. Dom-
prosten kommer att predika. Det
blir också körsång och ett efterföl-
jande samkväm.

nyat kyrkorum med ljusa-
re, varmare och skönare
framtoning.

- Vi är stolta över vår
kyrka nu, säger kyrkvår-
den Carl-Arne Adamsson.
. llan och församlingborna har an-
ledning att vara stolta - kryssvalv,
absid, konstverk framträder på ett
helt annat sätt än tidigare i de nya
klara färger kyrkan fått. Inte minst
den nya belysningen bidrar till
skönhetsintrycket. Se bara när den
rundade absiden och altarprydna-
den är belysta!

Tidigare hade kyrkan en grå-
daskig ton och den gjorde ett
mörkt intryck. Den gamla färgen
kan man fortfarande se på ett par
små fläckar som lämnats kvar.

Hela interiören är målad eller
behandlad. Predikstol med kralda-
kin i barockstil har rengjorts och
behandlats, likaså den vackra ma-
donnaskulpturen från slutet av me-
deltiden. Madonnan kommer att
visas på Falbygdens museum i en
utställning nästa sommar.

o Dämpat ljus
Elinstallationerna har helt och

hållet gjorts om. Från en pulpet
kan kyrkväktaren dämpa och öka
belysningen, sköta klockring-
ningen, styra ljudet i kyrkan lik-
som ledninganra till Frökindsgår-
den.

I sakristian har man fått nya
skåp med backar. Fyndiga hänga-
re gör det lättare att förvara de
kyrkliga skrudarna. En bönevrå
har ordnats.

På läktaren har inredning gjorts
om helt. Bänkar för kören och
skåp för konfirmanddräkter och
liknande har ordnats.

De unika, rikt skulpterade epita-
fierna tminnestavlorna) över präs-
ter på 1700-talet framträder i ny
glans efter konservatorns behand-
ling.

o Påskmorgon
En förmänligt nytillskott i kyrkan

år kormattan, komponerad av
konstnären Harry W. Svensson,
som vävt den tillsammans med
hustrun Anna-Stina. Färserna har-

RUNI



Ifueveds kyrka öve*fyttd
oanär dornprosten återinvigd

' "tlt -t3.

Rå*:'llly""i-;H,::: ;ä-- "' -" son. sedan raber ks*xiirda,.M Maiken rohansson Beri' sqnr?r'son. cort-An"
F;..*nää';ä;.;*;ä'd: cer.Ame Adan-$on beråkde Ad{inFlson och-aöftt Andzfssor, wfkohefde H"nÄk Mo wilw. katminisrpr suea_
;.d&.E,r*tH.*.rin".. :T a':*:.jä 1ilJr,"'iJäLT EÅk Hagaw d.1;.m31znuno Må..te^ssolt och dallprolten Korl-G1lll, rr crv;pe.eneNm iyri

";;;,,:';;*;;; 'ffi;!; -den återinvigdes i gåLr efter KoErnåen I
"i'l,iir*ilii" r"""åiaä;: ##älf,jt;_,-".åf s, ffiffiffiInvisningeh fönårrådes l;d å:-,"Tf"iff flJffi ffimw&&
åv dompmslen Kåd-cun- ;-i;";ä;;;.ä,,;:;";^-" Cf,Gffiliffiffiä?
ffi":*"f;-f##l tr'#å:'m;m';^.1*t $ffi@srnlinsen till sitt föF rin roBtetr$(

-,-Tj',,L'e,^:^'- 11^TI^3: a"*".;ahj";d ;" M.;c, cÄ; Pm!ession"n titl åfnwris:nins"n. KorsMmre är f.'rsantin4sd',ist"nt Ann Josef.-

ga, sade domprosten. Vi återinvi- :'^f'ä:';..,.'-1j: ,

ger templet rör att påminna-om att ;:tiälå"'åililr;'"'iJli*"iå- Förre kyrkoherden i Kinneved med siu böjda huvud. De gamla
det år Guds hus och 

"*t o"jl.tl.1| ;I,i;il;f.ånkonsultenBjerk- Sven-Erik Hagnerud gladde sig åt korskyrkornaförframettliknande
öppen till himmelen' oå *-10:!:.1:l il;;"ö;ö;sfirma i uppsala. kyrkan som nu "tyser i de ädtlste , budskap.
firas i Kinneveds kvrka står porten R';;;";'s:oiå'från länsmuseet har fårger,,. - I TV och rikstidningarna får
öppen för dig' varit kulturhistorisk rådgivare. Al- Erik L. Dahls Byggnads AB har man bara veta hur stora be-

o Biberord ixå:Tå:*l'1"":,::1":åxä Ti; ;ä:1, $:3""llfiiT:ä*åä'; iJ,[r:i;Y*Tiii ."""iå?:å,å'j
Bibelord lästes av de assisteran- gjort ett mvcket fint arbete. Arbe- talade om hur fascinerande det som Kinneved, dår man får möte

de prästerna Uno Mårtensson, tet har genomförts på tre och en varit att arbeta med den gamla så stor kärlek till Herren och till
Kinneved, Sven-Erik Hagnerud, halv månader. vackra kyrkan. I kyrkan. Det stort sker sker ofta
Stockholm, tidigare kyrko
Kinneved, och Henrik *:,ilx;r: j, u1o o9-g-_^- 

L^- ^_-,^^i+- -fää,T:li,"l;""n'åf-'.T åT , 11,i,1-l't 
är sådant som bär upp vår

Floby, samt kyrkvärdarna Göran Till renoveringen har "":,'-"Ft]: kan och Uno Mårtensson citerade , RU\_
Andersson, Carl-Arne Adamsson, 570.000_ kr och-för den summan har profeten Neherhja, som också tala-
Berit Samuelsson och Majken Jo- församlingen fått mycket,arbetelt- äe om ett tempelbygge.
hansson. fört. Blir det några överskridan-den I - s;alva kyrkobyggnaden är ett

Prosten uno Mårtensson förrät- blir de marginefa Det,ä1 ilt!:i ll- ' bu.trk"p, sade domprosten Grape.
tade altartjånst. Kyrkokören sjöng te riktigt som någon påstod att re- Koret i kyrkan är litl snett i förhål-
underledningavkantorMargareta parationen kostar ett par miljoner landetilliyrkaniövrigtförattkyr-
Thor sjungande kyrka, med text kronor. r!_- kan skall efterlikna Kristi kropp
av Gunnar Hjort och Hjälp mig Je- - Man har nog gjort en tör-
sus korset bära av Frans Schuberl. växling med Skara domkyrka om
Flickkören sjöng folkmelodin Yt- den summan nämndes, sade

tersta dagen en glädiedag bliver. domprosten Karl-Gunnar Grape.

Barnkören medoerkade i ett par s&nget'
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Ater öppet
i KiurJeued

D ot t L 1 r'o st e t t Kor I - G un tlar Gr rtp e riterinu ig e r Ki,nne u e d s
ktlrka, assisterad ctu kgrkurirclar och prcister.

l)omprost Karl-Gunnar Grape aterinvigtle på sön-
dagen Kinnevetls kyrka som genomgått en onrfirt-
lantle inre restaurering. Kyrkan var mer än fullsatt
vid aterinvignirrgen.

Kyrkvärdarna och präster nred anknytning till
Kinneved tågade in i procession tillsammans rned
tlomprosten. Barnkören och kyrkokören sjöng och
konstnären Harry W Svensson beråttacle orn nroti-
vet i den nya kormatta, som de kyrkliga syförening-
arna skånkt.

Efteråt följde samkväm i Lokal Frökind och där
var lovorden många. Alla var eniga om att kyrkan
tru är mycket vacker och att ett I'örnåmligt arbete ut-
l'iirts. -std5-

Framåt för Intega3 ,,.)fs- 
tt_&\

bakom mycket av det som vi för-
knippar med det förstnåmnda före-
taget: skåp och möbler, I paket,
lätta att ta med och lätta att monte-
ra ihop. Den filosofin utvecklar han
nu vidare som egen företagare.

o Bara skruvmejsel
Ett steg på den vägen är att Inte-

ga fr.o.m. 1984 kommer att levere-
ra samtliga produkter utan lösa
skruvar att hålla reda på. Nog har
vi väl alla packat upp ett skåp eller
möbel och så har några skruvar
försvunnit i röran.

- Det ska man inte behöva råka
ut för längre. Allt sitter på plats på
skåpsidorna, man bara trycker
ihop dem, vrider ett varv med en
skruvmejsel och så är det klart, sä-
ger Erik Andersson.

r 50.000 skåp
Från starten för ett år sedan till i

oktober i år har Intega till-
verkat/producerat 20.000 gardero-
ber och 10.000 kök. Det kommande
året räknar man med att öka pro-
duktionen till 50.000 skåp och
30.000 kök. Det är för att klara det-
ta man ska nyanställa ett tiotal per-
soner. Till det kommer en investe-
ring i maskiner på cirka en milj.
kr.

Förutom egna produkter har
man en legotillverkning på ca 20

proc. av omsättningen. Större an-
del ska den inte ha för att vi ska
hålla oss oberoende och kunna sat-
sa på våra egna produkter, anser
de båda ägarna. IKEA och Kinn-
arps Kontorsmöbler är ett par av
de företag man tillverkar åt. Till
det hår kommer den produktut-
veckling och design man utför åt
andra företag. Exporten utgör om-
kring 40 procent av produktionen
på Intega. Norge är här den vikti-
gaste marknaden.

Sverige och Norden är vår hu-
vudmarknad men våra produkter
söker sig också ut i världen. Skåns-
ka Cement har t.ex. Integaskåp i
ett byggprojekt i Algeriet, säger
Erik Andersson och Martin Påls-
son, egna företagare i den kårva
köksbranchen.

- Vi tycker att vi har bevisat att
det går att leva med lönsamhet
scm liten företagare i branchen,
menar de båda.

- Vi har en rationell produktion
och har konkurrenskraftiga priser
och egna idder att bygga på.

GLENN WELANDER
En ny serie kök presenterar AB lntega i Slutarp niir

' man nu på, lördag har öppet ltus för allmdnheten. Pro-
duktLonen tir r. fuII gå'ng. Hör iir det Martin P&lsson'
stiljansoarig på. Intega och dess ud Ert'k Andersson som

uisar upp nå,got att d.et nga.

E*pansiott och
ryanställningar
AB Intega i Slutarp

utanför Falköping, år köks
och skåptillverkaren det
går framåt för.

Efter en blygsam start
för ett dryät år sedan, med
ett par anställda i produk-
tionen har arbetsstyrkan
nu ökat till 17.

Ytterligare tio planerar
man att anställa det kom-
mande'året för att klara
den ökande produktionen.

I samband med att man nu prei
senterar nio nya köksmodeller på
marknaden har man öppet hus på
företaget nu på lördag, med pro-
duktionen i full gång för att visa
upp företaget för Falbygdsborna.

- Det har gått bra för oss det
här första året. Produktionen har
ökat i lagom takt och vi står väl
rustade för framtiden. När vi nu
presenterar de nya köken och våra
nya utställningslokaier och är or-
dentligt igång med tillverkningen
tycker vi tidpunkten är den råtta
att presentera oss för allmänheten,
såger Erik Andersson, vd på Inte-
ga och en av tre delågare i före-
tagel.

o Ek, bok, furu,
laminat

Basmaterial i de nya köken är
ek, bok, furu och vit laminat i ett
antal kombinationer mellan mas-
sivträ och laminat. Runda bearbe-
tade former - inga vassa hörn ut-
märker modellerna.

- Vi marknadsför oss via bygg-
materialhandeln och det är rotsek-
torn (ROT = renovering, ombygg-
nad och tillbyggnad) vi speiellt vän-
der oss till, säger Martin Pålsson,
såljansvarig på Intega och också
delägare i företaget.

- Att göra kök för reparations-
och ombyggnadssektorn ställer
speciella krav. Här går det inte att
komma med stora färdigmonterade
skåp som inte går att få in i trånga
trapphus i äldre hus. Här måste
det vara platt packat i paket som
inte tar plats, såger Erik Anders-
son som år den som utvecklat de
nya modellerna. Han har tidigare
varit verksam på bl.a. IKEA, och
Marbodal, och den som ligger



Prisutdelare Karl-Gustav Ahl
var i full gång hela tiden, och
prissamlingarna blev allt större,
inte 

.minst hos Roger Carlsson,
som bl a vann två vandringspns,
Georg Johanssons och bröderna
Larssons.

Ett annat namn vi fåste oss vid
var Per_ Brisbo. som gång efter
annan_ ltck mottaga lörsta pris.
Aven Peter Ahl. höll sig väi fram_
me. ! rnaste synliga bevis på det
var Jaktvårdsföreningens vand_
rlngsprls.

Anders Hermansson'var en an-
nan framgångsrik skytt som vid

ett otal antal tillfällen fick motta_
ga pokaler.

, 
Ja.. många var de priser som

crelades ut under kvällen.

. Som en karl
Jessica^ Winggren var en annan

manga.gänger sedd gäst framme
vld podtet. Jessica skjuter mrnst
sagt som en karl. Vi läste den
digra'resultatlistan i detag, men
fann endast ytterligare två flick_
namn, Angelica Andersson, som
blev sjåtte flicka i ?0_iaden ochHanna Bemerhag som lick
rungamedaljen.

Bland många goda juniorer
marktes också Tommy Berglund
ocn Ihomas Hektor.

o Auktion
I seniorklasserna handlade det

mycke_t om Claes Åkesson, Len_
nart Blom, Gunde Johansson, Karl_
Gustav Ahl och Bosse Johansson.

.. Eftei prisutdelningen följde auk-
tron på egenhäncligr rillverkade fö_remåt.i olika material. varpå följde

landgånS 
och dans. En mycket lyc_

Rad avslutning på en mycket lyc_
kad säsong.

Nå'gra au de ungd.omar som fick motta pris uid Kinneued.s skgtteföreni'Lg och Kinn_a'-ps sportskvtteklubb. B*:n- raden fi. D: per a-"r*oirrori"Åndn* Hermansson,Tommy Berglund, Tomas Hektor, rnänort Brom, Kriste, inäonrron, Joakim win_g1'en och Ola Hermansson.
Frcimre raden fr. D: per Bri.sbo, patrik caflsson, peter AhI, Roger carlsson, pelleJoelsson, ooe Josefsson och Jesiicawingren. rpåo, siur" Åi"*Lrra"rrronl

Stor prissamling i'is"3'11-1'1

hos lfinnarps-slryttar
Kinneveds skvtrefri-rening och Kinn- :t 

=rnr,r" 

i'r"aal med prisurdetningarps sportskvttekrubb hade i fredags och ;a ,nfiiäir]erksamhet.n, inteårsfest på lokal Frökind ocr, r+o i"tö Tilrt bland ungdomar, år omfattantleseradehadehörsammatinbjudan. 
;ifiå"j" r*r.rä"r"rrfi;_;;-;;;;;

KI]TI\ARPJ IF seriesegrande veteranrag, H35. Bakre raden rr.v.: GöreAndersson, Gösta Ek' Tord Torstensson. Kjell .lorrr-r".o.,, uro Karlsson, Bo Ivarsson, Gösta Anders-son' Främre raden fr.v.: Bengt Georgsso.r, Lr.. iot-, r't..i.rg ro.r,.,-,r.år-,,'äert ost, Anders Ek,Rolf Andersson, Bengt persson. på bilden .saknas: Stefan Johariss.", t;;;il".son, Kenneth palm_qvist och Roland Moberg.

GORAN SVANBERG

rft}' rl-ili'1



Prisregn hos Slutarp

Danmarksresor ucrnn Tony Skoglund, H&katt Anders-
son och Stefan Berger. Frå.n clamklabbens UIIa Sten-
quist kom ett fint btdrag tiII föreningens uerksamhet.

Slutarps IF hade på lördagskväl-
len årsfest i Lokal Frökind. Flera
spelare hyllades för sina insatser
under spelåret. Håkan Andersson
71 av 83 träningar, Stefan Berger
69 träningar och Tony Skoglund
bäste m{lskytt i A fick resor i form
av lillsemestrar till Danmark.

Olika företagare hade välvilligt
skänkt presentkort. som gick ut
som uppmuntringspriser till flera
av årets spelare i A och B samt
även till några ledare. Blomster-
tack fick många . inte minsr..;o1g-.
des darnklubben oc'h dess oidf ullä'

Stenqvist, som hade glädjen att
överlämna ett fint bidrag till verk-
samheten. Efter mat - serverades
av Inga Nielsen och hennes med-
hjälpare på sedvanligt förtjänstfullt
sått - och prisutdelning följde dans
till Alvars orkester och paus togs
för kalfe och tårta runt 23-snåret.

Till den fina stämningen bidrog
också föreningens egen sånggrupp
- Magnus Johansson, Bengt An-
dersson och Ulf Karl6n, som till
kyällens fest samhanställt en sång
oq.{öreniqgenl a\tiya qch Jqdg€, I

l9s;.ll-å,l r

Kinnarps IF ungdomssektion
har haft årsavslutning i Lokal
Frökind, dår c:a 160 ungdomar
och föräldrar hade samlats för en
trevlig kvåll.

På programmet stod bl.a. film_
visning, fika och inte minst pris_
utdelning.

Och efter ett år med goda
li'arngångar, var det ett digert
prisbord, som var iordningstållt.

Vi 
. 
redovisar här de träningspris

som delades ut:

Pl4/Pl6: Patrik Karlsson 28, Ove
.Joselsson 2?, fhomas Hector 26, Mi-
kael Thörn 23, Jan Andefsson 22 och
Magnus Svensson 21. '.

l'l{: Ulrika Jarlsson 28. Sofia Jarts-
sorr 2ti. Asa Bergrnarr 28. Ulrikrr
\r.r.nsson 26 .Iessika Karlsson 2li. {n-

nica Callenvik 25, Monika Blomdahl
23. Sonja Kailsson 22, Pernilla Eek 2l
och Annika Svensson 20.

Pl2: Johan Torgn.'sson 26, Stefan
Karlsson 26. Joakim Karlsson 26.
Clrristian Ek 26. Fredrik Ek 26, Mar-
kus Brisbo 26, Mattias Brisbo 25. Mar-
kus Thor 25, Henrik Torstensson 25,
Mattias Johansson 25, Andreas Siö-
gren 23, Mikael Bolinder 23. Andreas
Rehn 21, Garry Geazti 2l och Jan Cal-
lenvik i8.

P l0: Harald Strand 26, Daniel An_
dersson 24, Christoller Rehn 24. Nik-
las Fredriksson 24. Joltn Sahlön 23,
Dennis Apelsson 23, Rickard pablo 23.
Mikael Larsson 22, Jimmy parmqvrst
20. Thomas Johansson 19: Niklas Ahl
18 och Martin Thor 12.

P tl: Martin Johansson 24. Rclrert
Sahl6n 24, Daniel Svensson 24, Daniel
Gustavsson 23. Peter Severin 22. To.
bias Andersson 21, Tomas Blaques de
I);rlri,r lt). l;redrik Johanss,rn i0 samt
Nlirrrin Karlsson 18.

- Det finns inga genvdgar till fram.gårlq. Trdna oclr
å.ter trcina rir ntedicinen. Det sa BjönL Nordquist ruir
hant uar prisutrielare uid Slutarps lF:s ungdomscLuslut-
ning påmåndagskuiillen. l-igrt-i;,.t, i

Björn Säqt i,SWa
.. .oeft-öl{öta,nurp hgen genväg

rp;

till framgäng"
Björn Nordqvist, en av svensk fottlolls allra störs-

ta gästade på måndagskvållen Slutarps IF:s ung-
domssektion. Björn beråttade på ett medryckantle
sätt om sin långa fotbollskarriär med bl.a. två pro-
ffssejou rer.

tlg;i. 1i-,orStöd från Slutarf
Slutarps kyrkliga syförening be-

slöt vid sitt senaste sammanträde
att av auktionsmedel dela ut föl-
.iande:

Sv. Kyrkans Mission 500 kr, Lut-
herhjälpen 9U0. Sv. Kyrkan i ul-
landet 250, sjömansvården i Göte-
borg 250, Göteborgs kyrkl. stads-
mission 200, Stockholms stads-
mission 300, IM 300, Stiftsgården
Flämslätt 300, Folkhögskolan i Hjo
300, De blindas förening 150, RIA,
Falköping 200, Sveriges evange-
liska student- och Gymnasierörelse
200, Hjelmserydsstiftelsen 200 och
böcker och tidningar till Frökinds-
gården 500, sammanlagt 4.550 kr.

Dessulom har föreningcn lill-
sammans med damerna i Kinnarps
kyrkl. syförening bekostad den för-
nämliga kormattan i kyrkan, kom-
ponerad och våvd av konstnärspa-
ret Harry V Svensson i Fägre.

Adventsgudstjänst
med mycket sång och musik, blir
det på söndag kväll i Slutarps mrs-
sionshus. Det är pastorsparet Tore
& Maj-Lise Johansson från Åsarp.
samt sånggruppen Till Glädie från
Frökind som medverkar.



Spår fö, 70O.OOO i Slututp
innsestering utt gläd,jus åt

i;q

nå.gra au dem sorn deltagit r. ttsdagspropagan-

-

RoIf Gabrielsson, RoIf Wallin, ELof Rehn, Anders
Prgssander och Yngue AIuön proositter skotern.

uerr propaganoa som avslutas på
tisdag med prisutdelning har satt
fart på motionsintresset. Det har
nästan varit trängsel i spåret och
de s.k. hurtbullarna har tvingats
ropa ur spår för att väcka upp-
mårksamhet.

Slutarps Sarnhällsförening för-
valtar spåret och sekreteraien Elof
Rehn, själv ivrigt jagade i spåret,
kan berätta att materialkostnader-
na blev 95.700 kr och för de slan-
tarna har man fått stolpar, be-
lysningen, wire, stag, betongplat-
tor m.m.

o Man ur huse
Många frivilliga har ställt upp -

här har det handlat om man ur hu-
se. 60 frivilliga har lagt ner 980 tim-
mar på belysningsjobbet. Med en
timpeng av 30 kr blir det 29.400.kr

- frivilliga har också ställt upp
med maskiner och fordon av olika
slag.

Det var 1979 som grundarbetena
med spåret ineddes och under de
här åren fram till 1983 har kommu-
nen bidragit med .pengar till
stängsel och en hel del annat. Un-

der slutskedet kom AMS in i bilden
och svarade för en del av underar-
betena - inte minst var det tack-
samt eftersom man tvingades flytta
spårsträckningen på grund av den
tånkta frarntida byggnadsplanen.

o Bidragen
Cirka 40.000 kr vardera kommer

kommun och landsting att bidraga
med och till detta komrner 10'000

från Naturvårdsverket.
För en förhållandevis billig slant,

om man ser till nyttiandei, har Frö-
kindsborna fått en utmärkt mo-

lionsanläggning, om an int. .å t r.,-

perad som på en del andra platser.
Men över "ojämnheter" av det sla-
get råder man inte.

Många har som sagt lagt ncr ('tt
.iätfearbete med träd- och buskröj-
ning innan det kom så långt som till
elljusspår.

En del av slingan går på Mossa-
gårdsmarker - bl.a sträckan pa-
rallellt med Tångavallen och mot
Odegårdsvägen - men genom fint
samarbete har man tecknat ett
tioårigt nyttjanderättsavtal med.ägarna som i sina marker nu inte
bara har fyrbenta utan också två-
benta varelser som flåsar omkring.

o Här har "Prysse"
bott

Anders Pryssander hör till dem
som bott i spåret d€t senaste halv-
året och fru Monika är säkerligen
glad över att "det värsta är gjort
nu". Men icke sa Anders - nu ska
det bli invigning och sextimmars.

Den 27 januari mellan klockan 18
och 24 smäller det. Nagon risk att
man inte ska kunna spåra, orn oer
blir mycket snö, finns inte. I dagar-
na har snöskotern kommit på plats..
Den har Kinnarps Kontorsmöbler
s(ällt dit och den ska disponeras av

dr:m som har hand rrm'et.
Kinnarp och Slutarl-r har lika

storl irltresse av spåret och stnå-
nirrgorn blir det en genensånt
kluhl: för dessa och kanske år,en
{i)r' andrs aktivileter i to*å råt.orter
som håiier på åit knytå allt lastare
h:rnci melian sig.

Ni sum lrar lust atl lussa i sparet.
kan göra det när Propagarrdan av-
slufats lussekvållen den 13:e med
1:risutdelning.

BÅSSE JOHANSSON

Fotnot: i går biev det klart. att
''Pr'.vsse'' blir Lrrcia. att det blir
l ' .r' i'r'illnir 'p na l icdar r1t de sorn
r.lr:liagit.i fern propagandor år med
r clragningen 18.i30.

Rolf Gabriels son tillsamnxans nxed
dan.

När belysningen för 40-
talet år sedan lyste upp
vägarna och gatorna i tät-
orterna var det en stor
håndelse - och efterläng-
tad. I dag står ett elljus-
spår färdigt i Slutarp och
det är ett spår som inte ba-
ra gläder Slutarpsborna
utan också grannarna i
Kinnarp och-den omkring-
liggande landsbygden.
Spåret har blivit en tum-
melplats för unga och gam-

la. Hår kan daglediga mo-
tionera sig själva och sina
fyrbenta vånner - här kan
motionärer fara fram i af-
tonlampans sken på etl
spår som är kalasbra och
med en belysning så bra
att man utan vidare kan lä-

'T'" "ltitilnins i den.



Climtar frå,n frökind
Go mr:lroni

Eftersom Änders braskade, så
kan vi räkna med att juler-r

slaskar. DeL är ju s.vnd t:u när vi
fått ett toppen-el-ljusspår härute
och många vill prova sina jul-
klappsskidor. ..

Det bästa som hänt Frökintl på
många år år molionsspårei i Slut-
arp rned stiekspår till Kinnarp.
Fort blev det färdigt också. Jag
vet när Rolf Gabrielsson och jag
uppvaktacJe kommunairådet ilrik
Andersson för' ett år sedan, så
gav han mer ån ett halvt löfte om
att det skulle nog ordna sig i sh"r-

tet på 83. Reclan på eflersomma-
ren kunde arbetena påbörias.
I\,Iånga krafter har samverkat.
Ulf Erikssons centermoiion var
en puff. men det iänns ller sonr
energiskt talade för, arbetade ftjr
ett elljusspår i Siutarp. Del är
alltså inte ens verk det hår. Men
naturligtvis kan man i samman-
hanget inte glömma bort att nårn-
na de insatser som Anders Prys-
sander gjort för atl spåret skr"rlle
förverkligas så snabbt.

'- * -
Anders har aldrig gått r:r spår

utan hela tide.n funnits där. Han
har varit eldsjålen för eiljusspår i
Sluiarp. Det bel-rör's eidsjälar för
att dct ska häntia r:igot. Nu r'än-
tar alla på sextrmmar.skidlopp i

elljus i slutet av jauuari. Då ska
det braska - det har John Pohi-
nian loval. I väni.an prå orciertligt
::kjdfore tan spår'et uinytljas till
al{ Aå. jogga ellr..r springa i. "}irg
slå:'gåma ett slaq iör lagom rr.ro-

tion.

f"ur lrä rcorLi:lel re.iln r tr ja1
nrvcket civcn,ii<tig. 5å irverviktig
ati blod'.rl.ckscloktorn iignalcra-
cle. I'cir rrågr:r iir gotiar-r sil:lade
jag r,.:ka liag 1'ar storlröl<;:rc),
rn;rien sl-ral""ade änr.lå bati,-e :,rn

tidigare och vågr:n biirjacle pek-a

rnal atl liorrdels tcin.

Anu;:r tyr:kie l;t.l- atl iiorrrltsen
f ilr' relativl 'rrra - fiisl visst hacle
jag blivit någoi {rfairliq. . . Tack
vart moti.onsspäret. tai:k vare.
attJra kurlvarr,fr har tli(k*t
lättat. Jag har blivit av med
mycket ar' öve;,r1nr"n (det finns
att ta på iinnu):.

Ut och rijr på dig i Slutarpsspå-
retj Det {inns inget då1igt vådc.r
bara dåliga klåder. Motions-
propagandan på tisdagskvåilarna
irar blivit en fullträff. 100,tals i
lämmeitåg, men ibland Kanner
man sig ensarn ocir utlämnad när
vinden viner ute f'rån mossarna.
Aila kvållar är inle propaganda.

.. -*-
De kom från öst - de kom från

väst. De kom nära ifrån de
kom från Groianda. De kom för
att ta ner Slutarps en gång så
granna gran på Johanssons tomt.
Polisen kom _- och åkte förbi. El-
ter moget övervägande fanns
ingen återvändo fdr den stora
gr.rnen - av åldern och vägsaltct
hade den blivit så barrig att c{en

var en skamfläck'

Den augustikvållen finns nu-
mera i hislorieböckerna. Len-
nari, Tagc och Ingvar sträckte li-
na, svåger Slig satt i grernen och
Olle Buil stod med stora motor-
sågen i högsta hugg. Mecl kven-
nefolket räknat blev det en stor
skara. Och så alla barnen. Gra-
nen föll och blev kvistad på nnli-
ticl. Ärsringar räknades, getirrgar
sög på kncian, vi gamla avfestade
granen med gott*F)å altanen. 

.

I höst har jag bidragit till för-
sörjningen på Bil och Mnior' - tr-
digare Bil och Buss. Numera står
hcla lagarlaget i givakt ouh iyfter
på mössan när jag komrner. Vad
kan vi stå till tiiinst rned i ciag då?
Det är tur att jag minskat min
kroppshydda och lever på vatter-r
och hårr bröd, annals h.,de kon-
kursen varit ett fakrurn. I)en hår
hösLen hal jag kö1:t rrpp hela lag-
rcr a\ nva däck. hå'tre l;cgagna-
dc, såmre begagnade och allt vad
som bjuds. F'yra punkteringar på
rnin R l6 iirum lopp.'t av nagra få
rlagar. gör ju att nran miss{änl<er
sabotaqe- Efter båsta förstånd
har jag utrett, men nrisstankar är
inte riktadc åt något specicllt
häii. l)e t har bara hlivit så.
Oiyckiigtvis h:rr en henx'ändande
dotier frårr andra sidan ioldklotet
drahll.rts av trt.. Hej lräppa .- nu
år r},r1, så ige n. . .

Ilillblket på Bil ocii Motor 1rr'.
K-r:sk,: l,:in(pr d, |,r iler. .;iriige
praisten, scrn r:ihacle rii liir både
clet et-ra or:h anclra rncd s:in bil.
Lite små1<r'c,r:kar då ccli r-lå. en
r:ch Ennan purktering, ett och
a.nn;rl n-ir)torstopp. Pii verkst:den
tick h;rn arb.:tsn:rrrir:r:t vår'i dag.
iiga bröd".

1.'1 är fc,relagsamma härr,rr-e. tså
anna.n i:iuts 

'ltrerätiar.jag c:n Lag-
r:ribr:;iiljnjr-:gerr i Kinu;rr,o son-r
hu:rnil bh 1å år'. li;ypåstigna pd
l:iökinr.lstaAei iier l:air:ka m;irkl
aj.1 j grantiskaper finn; en broCe-
ribod. Så fikci. forstås. Nån etei-
middag ska jag gå ciii och kelia
om de har så "goa håiek^ai.:or"
sorn hos Mobergs när dei begav
sig. Gud jrrl Karin,,t:l: Hildrnu
där ni finns på "Lrrirosten".

När.jag kosr till Slutarp i s)ritet
på 6{} ta}et. sfi }ar-rns dr:t ectt onr
"trägubbar". Siutarps 1\{öbel
kanske rnte blomstrade. rnen dår
fanns rniibler i trä och verk-
sarrrheten rar i tånt. Slutarps
Kök rr,r pä gron k\isl. I annal
namn lned nya ågare. andra
rd6er år företaget på r'äg upp i
lufteri igen. l)et är bra -- for sam-
hället iör kommunen. Over all Iö-
retagsamhei lyser annars jätten
- Kinnarps Kontorsmöbler. När

Jarl lämnade "sneckarboa" i
postlokalerna och tog spadtaeer
tiJl nagut nytt. \'ar riet också eti
spadtag som kom att betyda oer-
hört mycket för clen bygd han le-
vcr i.

Säg Kinnarps - det räcker.
Det är vi Slutarpsbor också tack-
samma tör. trcts:ttt vi har Majvi,
Bengt och affärrr som vårt lilia
nktmärke. på vårt lilla Slut_
arpstorg.

Ha en skön "iulhelg
BÄSSE

8{öqe}qs& P {t{ {rrp dq"ie ru

Kt[*&*mffiäg?'
to

ä roV AF'F"AK

Broderiboden i Kintr;rrP :rr tiet"

senasle lillsir.ottel inoln ;riiiirsr':!rL-
den p:1 plalsL'n. Delr öPPnadr:s i

r:rittlcn på septetnber och inrieh;;'
\.rr{ n där ht tcr Ellr-Brrti L,st ssi'rl
Hon år intc ohekant på ortcn efLer'

)r)m ir')!, lrijiialr tlrcr ki,', kt:r' i

Kirinarp.
hllla-Briit Lars:;,:n häf scnofn

ilr',:n går'na aignat sig at halnd-

arbelen av r:lika sl:g -' cle,'r har
varil l:enncs skrra irllres.qe - och

dårlcr lvsker lisn att r-ici år roilgå-
re all sJ'sslit nled dessa saker" !tron

l?!r :lltså i irirsia liand handarberten
l;rl.i ::11t .:acl 11är:1i11 iröi uch skrlil
också i l.rån l+'r tid själv siicka och
sv r,tpp rnodclicr. Just nu år kanske
henr:es slcra iulrusch {?irbi i*r i år'
rrre;r vissl finr:s det sakcr sonr kan
göras nt'r! gal::;ka lite tid ,lckså.
Men 1i'anri?ir:i11i syi'örcirirg:rr rclr
;lrrdra klui:1:ar har.iu re,dan hafi :r-
ria i'örsiilining;ir ol:h birriar lorst
näsla i)-I igen rned att handla nale-
r1;rl tiil den kr,rrtrttratrilo hås;rrall.

IJA

E ll * -13 r itt Lar.s son t,' i,sn l florn'ö achr & hau d.arb e t e n

Vi önskar ffilla
våra kuncjen

ffiffiffi
$[[tsersåramffs
!lerrfrissrIrtS

Kinnarp. Tel. 0515/334 55
Öppet: Månd-Tisd 13-18

Onsd stängt.
Torsd-Fred 13-18



Nybygge euer reparation
Ritningar, kostnadsförs[ag och montering .--:-_

av köksinredning'

Anders Anderssons
Byggnadsfirma

Slutarp. Tel. 0515/332 52

+++++++++++++++++++
&od Jat &st fistt Nytt År

tillönskas alla kunder

Kinnarrs Pensionat
lnga Nielsen. Tel 0S15i332 40

+++++++++++++++++++
'X'S,$'X,S'!ilS'S'X'SNNiX'SN'X.'Fi'SN'S'S'SN,S

rurön JULEH

Julgardiner * Färdiga lufter
Juldukar

tEwA$ &&effiPdsH{lp - $[ruTAffip
Öppet: Llåndag * fredag 10*18. lördag g-'t2. lunch 12-13

Tel. 05151336 10

JULKT.APPSTIP!'
sKtDoR-BTNDNTNGAR I rssocxEvnön 

n,.'fu

il1'# 250:- | 
srr 38-45 zBB:-,,,ru

ÖPPET: Lörd 9-'15. Sönd 13-17

SPORT & FRITID
Skogsvågen, SLUTARP. Tel 0515/335 92

$parbanken
Banken med

personfig service
i Kinnarp-Slutarp

t""''o"nur, 

ofill,ou 
n"tt"'

& Spaffiegrkem $karaborg

GENTRUM.LIVS
9_20 KINNARP ALLA DAGAR

*nr*-J(AFFE,o*u ,l095

-r 

rl,

26?"9*uis*ll-.ffi
lstANDssltl ,-,**o t8?et290 ..-.-..*Zili; HEL HUSHALTSOSTI-' nE

BLOMMOR - BELLMAN- och PENNINGLOTTER
TIPS och LOTTO

ÖPPETALLADAGAR 9_2O
JULAFTON 9_12
JULDAGEN STÄNGT

SKRATTa Å vl cut
HANDLA PÅ CCHTNUU.LIVS VAR DA'

v49-so vÄlromnat

Kontakta oss när Du ska köpa

Hushållsmaskiner
Vi utför också alla slags reparationer
och elinstallationer tlll fasta priser.

II{GUAR GUSTAFSSOilS
ETEKTRISKA
SLUTARP - Tet. 0515/333 69



Lngerförs iiljnömgen
ö l(önilra,rp bUgger töll

Visst kan de könna stg bel&tna, kkidkometerna frå,n Ktnnarp, Bosse fr-rorsson och
Kalle Johansson.

Lördagen den 10 december.l983 Julmarknad i Slutarp.Kinnarp

ffiffiruffi&ffi$-
63ppHT

ffiffi$ffiffieffiP
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Friset gåiler endast

lörCag 1Ai12 och *öndag
11 ,'12.
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Det började som ett ex-
traknåck i Bäckanders
lilla röda långa på Julles
väg i Kinnarp för femton
år sedan. Idag har det ut-
vecklats till en konfek-
tionsrörelse som alla i
bygden talar om. Det hår
handlar om Kinnarps
Lagerförsåljning, som i
dagarna kan presentera
sin tillbyggnad på 240
kvadratmeter. Tidigare
bygge var 600 och totalt
har företaget nu 840 kva-
dratmeter att förvara sina
klåder på.

Bossd (Ivarsson) och Kalle (Jo-
hansson) började alltså i blvgsam

skala. Båda jobbade på "Tex-
tilen" och när aibetsdagen var
slut och vällingklockan ringde, så
stegade de två iväg till sin lilla
försäljning på Julles väg. När stu-
gan gfter ett tag blev för trång
hittadb de en lämplig lokal på
nedre plan hos "Vilgotta" - ett
äldre bostadshus ett stycke från
Bäckanders.

1973 kunde de två sätta esna
företagare på visitkorten. flyttå in
i en 200 meter stor lokal på Tor-
get i Kinnarp. Den lokalen blev
snart trång - det var inne med
lågprisaffärer och de två såg sig
om efter något nytt. De hittade
bra begagnat i form av Våverilo-
kalerna tvärs över torget (loka-
lerna ågdes av Bosses pappa
Ivar). Det är dessa lokaler som
nu byggts ut norrut. Det har gått

bra för Lagerförsäljningen. Om-
sättningen har ökat genom åren,
sortimentet har breddats även
om det i mångt och mycket är
samma leverantörer som vid star-
ten. Algots har dock försvunnit.

- Vi köpte mycket därifrån.
Nu är Gefa i Tranemo vår stora
leverantör.

Torget i Kinnarp har blivit ett
affärscentrum. Där finns Skohu-
set i Kalles och Bosses tidigare
lokaler, dår finns Presentboden
och så en lS-årsjubilerande Lag-
erförsäljning, som från ett två-
mansföretag i liten skala utveck-
lats och nu har fyra anställda, lo-
kalvårdare och kontorschef på
timtid.

BÅSSE JOHANSSON
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Rekordförsäljningar
i Kinneveds annex

Goda resultat uppnåddes vid
kyrkl. syföreningarnas försälj-
ningar i Vårkumla, Börstig och
Brismene församlingar. Här går
"man ur huse" till den familjefest
det blir i de här små församlingar-
na, 3om på ett beundransvärt sätt
håller samman kring sin kyrka och
dess verksamhet.

Först i raden var i år Börstig.
där man mötte upp i den rymliga
och hemtrevliga bygdegården. Ro-
pare var Ingvar Thorstensson och
här fick man in 10.000 kr.

I Vårkumla bygdegård svingade
kyrkvärd Carl-Gustaf Gustafsson
klubban med bravur och det impo-
nerande resultatet i denna pastora-
tets minsta församling blev inte
mindre ån 8.840 kr.

I Brismene slutligen prövade
prosten Uno Mårtensson på att
sköta klubban men delaåe den
synnerligen tacksamma uppgiften
med Ivan Gustafsson. Här blev re-
sultatet inklusive en anonym gåva
på f.000 kr, 10.286, en sunrma som
är värd all respket med tanke på
att församlingen bara har 135 invå-
nare.

I Brismene har man beslutat för-
dela medlen från förra försäli-
ningen på följande sätt:

Fadderbarn i Etiopien 700, Lut-
herhjälpen 500. Sv. Kyrkans mis-
sion 800, IM 500, söndagsskolan
500, Sv. Kyrkan i utlandet 300, RIA
i Falköping 300, Flämslått 300, Hjo
folkhögskola 300, Ersta 100, Kyr-
kan och Judendomen 100, Göte-
borgs kyrkl stadsmission 100,
Skövde Soldathem 100, Skara stifts
arbetsfond 100, Bräcke, Göteborg
400, Bpismene kyrkofond 200 samt
bidrag till tidningar på Frökinds-
gården.
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hern till miölken Wtn
Tre silvermedaljer dela-

des ut når Falköpings an-
delsmejeriförening hade
ståmma i tisdags.

Föreningens ordförande
Knut Nilsson, Lunnagår-
den, fick en av dem.

Tillsammans med Gun-
nar Svensson, Ledsgården
utanför Falköping, och
Anna-Lisa och Anders
Nilsson, Marjarp, fick han
medaljen för 20 års felfria
mjölkleveranser. Nästa
steg år guldmedalj - den
får man av kungen.

Naturligtvis hade Anna-Lisa och
Anders Nilsson mjölkat korna
hemma på Marjarp innan man åk-
te till mejeristämman. Och när
lunchen i Medborgarhusets rotun-
da var avklarad var d.et dags att
åka hem till bftermiddagsmjölk-
ningen igen.

- Ja, vi har då ingen som byter
av oss, skrattade Anna-lisa.

En stor del av de drygt 300

miölkleverantörerna till falköpings-
mejeriet hade satt sig tillrätta i
stadsteaterns röda fåtöljer när för-
eningens ordförande Knut Nilsson
välkomnade och inledde förenings-
stämman.

Leverantörerna har under 82/83

levererat in 36.374 ton mjölk till
mejeriet i FalköPing. Saömanlagt
omfattade föreningens balansråk-
ning närmare 30 miljoner kronor'
Efter skatt och bokslutsdispositio-
ner kan man redovisa ett resultat
Då 439.ooo kronor.

Den I januari träder ett nYtt

mjölkbetalningssystem i funktion'
Leverantören får inte bara, som

nu, betalt för fetthalten. Nu ska

också mjölkens proteinhalt värde-
ras.

- Det år ju av mjölkens Protein
man gör ost, så det är vål inte mer
ån råttvisat att den som levererar
mer protein också får bättre betalt,
menade Sven Algnäs från Svenska

Mejeriernas Riksförening. Han in-
formerade om det nYa sättet att be-

tala för miölken.
- I extremfallen kan det skilja.så

mycket som åtta kilo Protein På
1000 kg mjölk från två olika leve-
rantörer. Det motsvarar ungefär 20

kg ost. fortsatte Sven Algnäs.
Under en övergångsPeriod ska

proteinhalten vårderas till hälften
mot fetthalten. Efter 1987 ska båda
prömieras lika.

Sven Algnäs visade också bilder
från högteknologisk mjölkproduk-
tion. i USA, och från en resa i Sov'
jetunionen. Inga lantbruksbilder
dårifrån dock, man fick nämliger
inte lov att se någrajordbruk"'

När föreningen valde styrelse för
nästa år omvaldes alla som stod i
tur att avgå. Styrelsen har alltså
följande utseende: Knut Nilsson,
ordf., Östen Andersson, Per Eric
Wallin, Magnus Petersson, Bengt
Lennartsson, Torgny Oscarsson
och Evert Persson. Som arbets-
tagarledamot sitter Herbert Her-
mansson.

Vid stämman -delades utmärkel-
ser ut för felfri mjölkleverans. Sil-
vermedalj (för 20 års felfria leve-
ranser) fick Anna-Lisa och Anders
Nilsson, Marjarp, Knut Nilsson,
Lunnagården, Gunnar Svensson,
Ledsgården.

Guldplakett (17 år): Ingrid och
Göran Johansson, Torsagården,
Gökhem, Carl-Gustav Carlsson,
Backor Göteve, Bengt Lennarts-
son, Majnegården Luttra, Sven
Lindberg, Olof-Persgården Gök-
hem, Evert Persson, Prästgården,
Gökhem.

Silverplakett (14 år): Gösta
Fredriksson, Biom'Gökhem, Ger-
hard Gustafsson, Fir,rkagården
Luttra, Margit och Ake Gus-
tavsson, Ebbarp Floby, Margit och
Rune Johansson, Kyrkebol Floby,
Maj och Sven-Gösta Kjell6n, Sala-
holm Floby, Elof Lagergren, Mel-
lomgården, Göteve, Kerstin och
Håkan Ljunggren,.. Overkyrke
Gökhem, Doris och Ake Mattsson,
Marboså".1.^ C;t'"o

Svensktillverkad
Slitstark
Skön o mjuk

Stretch/bomull
St. so-+s

Svart, grå, vil, marin, lj.blå

. Jumprar

. Västal

. Blusar

. Sockar
r StrumPor

TilI uönster Knut Nilsson, Lunnag&rden, och Gunnar
Suensson, Ledsgå,rden, Falköping'. Till höger Anders
och Anna-Li.so lVilsson frå,n Marjarp. De fyra fick sil-
oermedalj för 20 års felfrta mjöIkleoeranser. Knut NiIs-
son rir dessutom ordförande t Falköpingsortens Andels-
mejeriförening.

Bronsplakett (11 år): Kjell An-
dersson, Skräddaregården Faikö-
ping, Sven-Erik Eriksson, Stom-
men Luttra, Inge-Gerd och Rune
Fredriksson, Ledsgården Kinne-
ved, Stina och Elof Johansson,
Hallagården Jåla, Inge Kullander,
Asen Tunhem, Ingrid Nilsson,
Lunnagården Falköping.

Diplom III (8 år): Kenneth och
Elisabeth Gustafson, Gästgivare-
gården Gökhem, Margit och Rune
Johansson, Glasmästargården Fal-
köping, Kerstin och Lennart Karls-
son, Blinningsberg Falköping,
Bengt Kullander, St Rännagården

elz_fr3.

Falköping, Berit Linnarssorr, Ky.-
ketorp Floby.

Diplom II (5 år): Stig och Sven
Falqvist, Finnestorp Floby, Len-
nart och Lillian Fransson, Sand-
bäcken Gökhem, Ella och Gustav
Gustavsson, Härstorp Falköping,
Henry Henriksson, Törestorp V-
Kleva, Lars Henriksson, Herr As-
sargården Ullene, Ann-Marie och
Per-Ivar Johansson, Bragnum Flo-
by. Sven och Solveig Kjellman,
Veka Falköping, Bengt Lennarts-
son, Skattegården Falköping, Sten
Strandh, EnåseD Falekvarna.

PEO JANSON

FRö]{|ND 1983 tZ l3

I lokal Frökind
i Kinnarp hade Kyrkans ungdom i Kinneveds församli',g sin årliga julfest
på söndagen. Uppemot ett hundratal barn och föråldrar hade samlats och
förutom fika bjöds man på luciatåg och dans kring granen.



Syauktion i Kinnafp
med, gott resultat
Kinnarps kyrkl. syförening har

anordnat sin årliga försäljning med
god tillslutning på pensionatet nyli
gen.

Prosten Uno Mårtensson inledde
med andakt och under Margareta
Thors ledning framförde några flic-
kor vacker adventsång. Duktiga
ropare var prosten Mårtensson och
Sven Andersson som fick många
höga bud, bl.a. en duk (sängöver-
kast) för 1.600 kr, virkad av Tora
Andersson. För samma summa ha-
de 89-åriga Emmy Johansson för-
färdigat arbeten såsom ljuslykta,
hardangerdukat m.m. Dessa trog-
na medlemmar var också närva-
rande vid auktionen.

Prosten Mårtensson tackad-e alla
varmt som deltagit och bidragit till
det goda resultatet. Behållningen

av årets försäljningblev 16.507 kr,
en tusenlapp mer än förra året.

Av auktionsmedel har syför-
eningen beslutat utdela följande:

Blivande församlingshem 4.000
kr, Lutherhjälpen 2.500 kr, Sv.
Kyrkans misåion 2.000, för kyrkans
prydande 1.600, till Polen 1.000,

Ria, Falköping 500, Stiltets folk-
högskola i Hjo 500, stiftsgården
Flämslätt 500, IM 500, Stockholms
stadsmission 400, Göieborgs stads-
mission 400, Sv. Kyrkan i utlandet
300, Sjömanskyrkan i Göteborg
300, taltidning åt blinda 300, Riks-
förbundet Kristen Fostran 200
Hjelmserydsstiftelsen 200.

Dessutom bekostar syföreningen
kyrkliga tidningar och blomgrupp
till Frökindsgården.
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Hiir har Maj-Britt få,tt ut en kaka ur ugnen, en au de
må.nga sombakades denna dag.

l"l -""Jjgi:ia..ls

gandor fick vara med i utlottningen. En värmande brasamed spra-
kande fyrverkeri, servering av varm korv bidrog t'lll att avslutnings-
kvällen blev varm och skön, åven om blåsten var narig. Nu frågar
sig vän av motion vad som händer närmast och får då svaret ått når
snön kommer så drar arrangörerna i gång ett Vasalopp av det an-
norlunda slaget. Närmare 50 deltog avslutningskvällen,

FRöJflND igg;.Ir.s,
Församlingsnytt

Luciahögtiden i församlingssalen
Axtorp fiårde söndagen i advent,
inleddes med gudstjånst av prosten
Uno Mårtensson, som uttryckte sin
glädje över alt se salens alla utrym-
men fyllda av församlingsbor.

Kolläkten som upptogs inbringa-
de 1.175 kr till Lutherhjålpen.

Efter gudstjänsten följde lucia-
tablå, vackert framförd av ungdo-
mar från Kinneved. Lucia var Ca-
rina Torstensson. Ulf Eriksson tac-

kade lucia med .tårnor och Maj-
Biitt Johansson som övat in tablån,
för dess medverkan, samt för del-
tagandet, tidigare under dagen för
pensionärerna på Frökiridsgården
cich vid Centerns luciafest i Lokal
Frökind den l0 dec.

Kinneveds CKF-avd bjöd på kaf-
fe med hehbäkat bröd, liksom vid
kyrkkaffet i lokal Frökind första
söndagen i advent. Insamlingen till
Lutherhjälpen inbringade där 875

kr.

Personal oöh pensionärer från
Frökindsgården hade nyligen en
utfärd till Ansgarsstugan Stångeröi
i Äsarp. Det var att förena nvtta

med nöje; dels fick man gott dop-
nebröd till julafton, dels var det en
avkoppling från den dagliga ruti_
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r.nd på, Iuciadagens rnorgon. Jeanette Andersson oar

il"Iöte rned t(i{is'tl'- iJ
f.. t. I oIOrSamrrngsKaren

Kinneved-Vårkumla för-
samlingskår har i Kinneveds Präst-
gård hållit årets sista kårmöte, som
inleddes med parentation över Lin-
nar Andersson som nyss avlidit.
Han har varit en trogen medlem
allt sedan kåren bil{ades för 25 år
sedan.

Vid mötet kunde fyra nya med-
lemmar hälsas välkomna.

Nästa möte skall hållas den 2l
febr i form av samkväm, Börstig-
Brismenekåren inbjudes.

Efter trivsåm samvaro vid kaffe-
' borden berättade prosten Mårtens-
son på ett fängslande och intres-
sant sått om kyrkoherde Fredrik
Vennerstens verksamhet åren
1856-1880 i Kinneved-Vårkumla
pastorat. Förutom en stor förkun'
nare var han naturvän med omfat-
tande plantering av lövträd. Det
{inns ännu ett omgärdat område
bevarat som kallas Fredrikslund i

nuvarande prästgårdsträdgården
med aldriga träd och marken över-
sållad med blommor.
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lucia.

Luciafirande i Kinnafp
Frökinds Hem och Skolaför- lucia. Med i luciatåget fanns också

ening inbjöd till luciafirande i Lo- stjårngossar och tomtar. Eleverna i
kal Frökind på tisdagsmorgonen. årskurs I medverkade också med
För luciatablån svarade årskurs sång. Efteråt inbjöds alla till lusse-
sex,med Jeanette Andersson som kaffemeddopp.

Luciahögtid
På söndag blir det luciahögtid i

församlingssalen, Axtorp. Det blir
luciatablå, kaffeservering och tom-
tebesök. Prosten Mårtensson med-
verkar med en andaktstund och
behållningen av det hela går till
Lutherhjälpen.l?*3-,å,*i?



Jglgp*l-p" Fy*klo*'t8å- i{.'J-\t

G:risen, som rymd'e

Stor brå.dska t. tomteoerkstaden. Roboten, Ake Suantes-

son och gun'Ln1'dn, Kerstt'n Arneson.

Äsa Hultön uar ktsiillens lucia och hade m&nga törnor t
sitt föIje.

Kungörelse
nästa fö,
oordning

En fastighetsägare i Slutarp har i
flera omgångar fått påstötningar
om att tomt och fastighet måste
vårdas bättre. Men ingenting har
egentligen hänt och byggnads-
nämnden i Falköping börjar trött-
na.

Har fastighetsägai'en inte rättat
till sin ovårdade egendom inom två
månader efter det han erhållit
nämndens beslut följer nästa steg i
åtgärderna mot hcinom.

Då ska det ske officiell kunsörel-
sen av "tredskan".

Var? Jo, i Post- och Inrikes Tid-
ningar.

t'f 8o- tÅ ÅLl

M edarb et ar s amling i Kinneu ed

Hjärtans roligt hade alla sex-

åringar i Lokal Frökind, där de

samlats för att hålla julfest. Birgitta
Andersson och Maria Nilsson båda
förskollårare för klassen hade själ-

va hittat på en berättelse till årets
julspel. Den handlade om grisen

som rymde för att den inte ville bli
julskinka och dess vidare öden i
iomteverkstaden, Tomten hade så

mycket att göra att allt inte hanns

med därför konstruerade grisen en
robot åt honom som skulle hjälPa
tilt med arbetet - men han giorde

lite ett och annat utöver det han

skulle. En lustig historia som gick
hem hos barnen. De skrattade
hjärtinnerligt gott.

En vild dans kring granen följde
på stillasittandet och sedan var det
dags för förtåring m.m. Det var en
rolig julfest exklusivt anordnad för
barnen i Fyrklöverns lekskola.
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Red,o för tntriide t, den fullsatts salen iir htir lucr,an Ca-
rina Thorstensson med tiirnorna Her.di Strand,h. Jesstca
Carlsson, Annika Anderson,'Äsa Thuresson, (Jlrica Jo- ..

hansson, Kartn Thorstensson, Kristina Andersson, [JI- "

rico Soensson, Marla Quist, Annell Palmquist, Jennie
Persson och Marte Lennartsson.

Frökind-Redvågs centerorgani- inleddes med luciatablå där Carina
sationer har haft sin sedvanliga lu- Thorstensson var lucia och efter
ciafest i Lokal Frökind med Kinne- detta var det kaffe, lekar och dans.
vedscentern som värdfolk. Festen

I 572
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Sedvanlig centerfest

Det år först när man ser al-
la samlade som man förstår
hur många det år som arbetar
i kyrkans tjånst i Kinneveds
pastorat.

Samlade till det årliga luciakaffet
var man nu i förra veckan och fyll-
de då tre långbord i Lokal Frö-
kind.

"Vi behöver denna festen att
komma tillsammans" sade prosten
Uno Mårtensson när han tackade
sina medarbetare och de förtro-
endevalda inom pastoratet.

Särskilt omnämndes Kh Henrik
Mollving, Floby, för att han hjälper
till ibland, likaså Georg Majhult,
Kölaby. Ann Josefsson, Vårkumla,
avtackades med blommor, hon blir
nu församlingsassistent i Gudhems
påstorat. Hennes vikarie i Kinne-
ved. Kerstin Eriksson. välkomna-

des till sitt församlingsarbete.
Kinneveds kyrkokör medverka-

de vid samkvämet och som avslut-

ning läste Uno Mårtensson Nils Bo-
landers dikt "Tänd dina spiror i
frosriga advent". 

t? gJ _/å_.{Å
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somErzsebeth
aölJbiud,u pöt
Erzsebeth Klasson i Slutarp är skolåldern och därför inte fanns

invandrare. Hon kom hit för tio år hemma när FT-fotografen kom till
sedan från Ungern. Erzsebeth år platsen. För närvarande arbetar
utbildad sköterska i Ungern, men hon några eftermiddagstimmar i
år nu hemmamamma till två barn, veckan på Kinnarps kontorsmöb-
Renate 6 år, åven kallad Susanne, ler, dår också maken Inge är an-
och Torgny 8 år, som kommit upp i ställd.

Erzsebeth ställde sig gärna sist endera färsk frukt eller espressokaffekokare, men

till vår disposition nar ui fra- kompott på torkad sådan el- numera kommer den bara till
gade hennl om hon ville be- ler som hos oss och i många användning när mina släk-

rätta Iite om jultraditionerna andra hem, en vetekaka med tingar kommer hit'

ett land där redan klimatet
och därmed matvanorna är
ganska olika.

o Kalkon
I{amm. i TTnoorn frr rri Äo+

maten.

.: . Svenskjulafton.,..
Här i Sverige går vi ofta till

min svärmor på julafton och
f3. 'lå "-rLr nå qllr hpnncq

Q Vallmobröd
På juldagen eller annanda-

som faktiskt är väldigt om-
tyckt hos Inges släkt öckså.

Våra barn gillar också vall:
mofyllningen så mamma bru-
kar baka det extra när vi
åker dit trots att det egentli-

hemma hos henne och i Ung- blå vallmofröfyllning
ern. Vad vi förstår så blir tra- och/eller valnötsfyllning med
ditionerna lite uppluckrade siktat florsocker på, ev. med
när man som Erzsebeth skall mjölk till. Senare på kvällen gen kommer min mans familj
tillfredsställa önskemålen för dricker vi vin eller något an- hem till oss och då bjuder vi

---,--ååda--+naker- seh-dessulom -nat'-driekbarJ- Kalkenes tar. -*-6tr2. på-det tmgerska vall- ;
barnen och speciellt då man lite tid i anspråk, men annars mobrödet, som vi i min släkt
söm hon ändå kommer från år det inte så arbetsamt möd bakat i över hundra år och



mycKer enKrare vacl galler
just maten. Kaffe och kakor
förekommer inte alls och jul-
middagen består i regel av
kalkon med rödkål och pota-
tis, därefter en slags gryta på
surkål och flåskkött och till

lacKerneter ocn ta del av de
svenska sederna. Jag har lärt
mig att dricka svenskt kaffe
och äta kakor och har redan
hunnit lägga på åtskilliga ki-
lon som ju inte år det allra
bästa. Jag tog med mig en

t---
tBrzsebethsreee

Mako 6s Dios Beigli
(Vallmobröd)
Deg: ,

150 g smör el. marg.
5 dl mjölk
50 g jäst
I Il2 dI socker
1/2 tsk salt
850gel 11/2 lvetemjöl
Fyllning:
400 g blå vallmofrön * ma-
les eller krossas
20 st russin
200 g socker kokas med 2 dl
vatten
I tsk vaniljsocker och ev. ri-
ven citronskal.

OBS. Räcker till två läns-
der.

Degen görs på vanligt sätt
får jäsa till dubbel storlek,
delas i fyra delar och kavlas
ut. Fyllningen breds på, jäs-
ning ca 30 min. Pickas med
gaffel och penslas med ägg.
Ca220'cas 35-40 min.

Det kokande sockervatt-
net slås över vallmokrosset
med kryddorna och får där-
efter svalna något innan
man brer den på vetede-
gen, som sedan rullas, jäses
och gräddas.

Alternativ fyllning:
4 burkar valnötskärnor ä
1009-finfördelas.Ett
kryddmått kanel tillsättes
ev.'2 dl vatten kokas med
200 g socker och slås över. I
övrigt som ovan. Lagom till
2 vetelängder.

Utöver kalkonen åter
man traditionellt också en
surkålsgryfa. Till den an-
vänder man sig av följande
ingredienser:

Surkålsgryta
med fläskfärs
1 burk surkål
600 g fläskfärs
200 g kokt ris
1 ägg
1 krdm sv.peppar, malet
200 g margarin
1 dl vetemjöl
I tsk'paprikapulver, röd

1/2 I vatten, ev. lite salt
samt svartpeppar kokas till-
sammans med surkålet. En
färs görs av kött, ris och
ägg, kryddpeppar och salt
och rullas till kötbullar, som
Iägges i kålen och kokas
mjuka och färdiga, varefter
de plockas ut igen. Margari-
net smältes i gryta och bry-
nes lätt tillsammans med
mjölet. Lite vatten tillsättes
så att det blir en tjock gröt,
vilken smaksättes med rött
pap?ikapulver, varefter det
slås i kålen och kokas ca
fem min. Sist ilägges kött-
bullarna, varefter rätten är
färdig för servering. I Ung-
ern äter man smörgås till.

I.originalreceptet står 200
g margarin. Det är kålet
som suger upp så mycket
fett. Den som så önskar kan
ju försöka minska mängden
fett efter eget tycke.
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B,err äl cul I rÄllE,u J urwr u

oss. De blå vallmofröerna i
fyllningen är mycket feta och
tål därför inte någon Iång for-
varing. Kanske år det därför
också man just till jul brukar
festa med vallrnobröd.

I vIIr Jurgrr r uvrrSt r urrEstrr
I kan jag berätta att där klär

man grandn först på själva ju-
laftonen. Barnen går då i re-
gel till kyrkan och under ti-
den passar föräldrarna på
och gör det fint. Hemma och i
kyrkan'dekoreras granen
med en speciell sorts kara-
meller som man knappast
kan göra själv. Jag brukar få

Erzsebeth i baktagen iklddd Dackert broderat förkltide
fr&n Ungern.

sådana varje år i ett julpaket
hemifrån och ibland ser man
inget av granen för alla vack-
ra karameller.

I kyrkan dukar man också
fram bord på vilka gottepåsar
är lagda och det är prästen
som delar ut påsarna. Alla
kan inte spara sitt gott tills de
kommer hem utan sitter och
äter av det i kyrkan.

Hemma har Jesus gjort be-
sök medan man varit borta
och han har lagt en del paket
under granen. De delas inte

ut förrän julmiddagen är av-
klarad.

Till vanligheten hör att
man går till midnattsmässa.
De allra flesta brukar besöka
de katolska mässorna, efter-
som man där gör det så
mycket festligare. Erzsebeth
som är protestant har alltid
varit i de katolska kyrkorna
på midnattsmässa.

I Ungern snöar det ofta på
jul och det är både kallt och
blåsigt. Vintern är mycket
kortare än här, men skiljer
sig inte så mycket från våra
vintrar i övrigt. Så det där
med vit jul är inte bara för
nordborna.

Erzsebeth ger oss också sitt
recept på Makos 6s Dios Be-
igli (uttalas ungefär som det
skrivs), som vi här kallat vall-
mobröd och ger samtidigt
också receptet på surkålsgry-
tan, om nu någon vågar sig
på det. Det är inte så många
här som tycker om surkål.
Men den är nyttig och man
lär sig snart att det också om
man bara försöker några
gånger - det tycker åtmins-
tone artikelförfattaren. Vall-
mokakan rekommenderar
jag också - de smakade vi på
hos Erzsebeth, som för vår
skull bakade den redan till
advent. Kakan är tämligen
dyr med sin fyllning, vall-
mofröna går på ca 16 kr och
valnötterna till mer än det
dubbla..Man kan ju nöja sig
med hälften eller ettdera el-
Ier slå på stort ert gång för att
smaka på en ovanlig och god
julkaka.

IRIS JOHANSSON
Foto: DAN NILSSON

Fördigt för aDsnlo,kning. Renate oöntar snrillt p& tecken
att hon få,r ta en sklaa ao iilsl+h,ngskakan.


