
En så,'n '/t-m.
,.Lucla. . .

Kinnarps skolas. okrönta lucia
vaktmäståre Marthel Johansson
gjorde ett bejublat framtrådande
vid terminsavslutningen' Tått
följd av diverse stjärngossar, tär-
nor och tomtar skred den vackra
lucian fram genom skolans loka-
ler. En "stämningsfull" iuciatablå
framfördes sedan för samtliga
elever, Av eievernas uPPenbara
förtjusning att döma, blir det sä-

kert omval av lucia nästa år. Marthel son'Llucio,'

har

Vägföreningen i Kinnarp-Slutarp
har skrivit till Statens Vågverk om
att få ett övergångsställe på riks-
vägen, i anslutning till busshållplat-
sen norr om Falköpingsvågen 10 i
Slutarp.

Riksvägen är hårt trafikerad och
många barn som bor i området
måste gå över vägen för att komma
med skolbussen till Falköping.

Vägföreningen har fått svar från
Statens Vägverk på en skrivelse.
Den handlade om ytvatten som vid

tag. Utloppet ordnas genom sam- ter granskning föreslagit att områ
mankoppling med befrntlig dagvat- det med fastighetsbeteckning Slut
tenledning på vägens norra sida. arp Siggagården 1:5 och 4: 18 bö;

köpas av kommunen och ingå i

O Nya hUS? tomtmark. Styrelsen menar att det

Kinnarp-slutarps Vågförening finns risk att området annars blir
behandlaäe vid sitt ,urrrit" sam" 

rvilvuxet och att det uppstår illegala
manträde förslag till ändring och soptippar' Men mån bör ändå för-
utvidgning av b],ggnadspfå"'0r"" ] söka bevara de träd'söm'finns.
områäet Slrrt"ryö:degården 1:66 +- '- n *-
mfl fastigheter i Kinnarp-Slutarps
samhålle.

Området är beläget väster om
Falköpingsvägen - i norr avgrän-
sas området av Skogsvägen, i öster
av Falköpingsvägen, i söder av det
obebyggda markområdet nor? om
Tångavallsvågen oeh i väster av
elliusspåret, isbanan och lekplat-
sen.

Förslaget innebär att 15 enbo-l
stadshus kan byggas på kommunal I

mark, men Vågföreningen har ef- I

besvärligt väder rinner in på an-
grånsande tomter.FRöT{TND
itdrif#xiii 

jl,,:'l+

ståIle i Slutarp tn*ååff":'fä'*:tq,iti:::l
täckt rörledning med ytvattenin-

Iffrörrlolrp hlur s&lts ögerr
Mönarps egendom i Kin'

neved har åter bytt ågare.
Köpare år Kent och Roger
Hansson, far och son, från
Billdal i Götetrorgstrakten.
De titttråder Mönarp den 1

februari.
Säljare år Harriet och

Kenneth Sällström som
köpte gården sommaren
1981 av en man från Öster'
götland, som i sin tur köP'
te den av Ragnar Browall
och bara ägt den en kort
tid.

Sällströms kom. från trakten
av Umeå i Västerbotten, där
de varit jordbrukare.

Kent och Roger Hansson kö-
per Mönarp för 2.1 miljoner
kronor. Enligt fastighetstaxe-
ringsnämnden omfattar gården
338 hektar åker. Vidare ingår
delar av högmossen Hjorte-
mossen. Taxeringsvärdet är

'3.075.000 kronor.
Lantbruksnämnden har gett

tillstånd till köpet genom ett
kanslibeslut den 13 december.

Mönarp blev en storgård un-
der 1800-talets senare del. Då-
varande ägaren lektor August
Bellinder satsade på 1880-talet
stora sur-nmor för nyodling och
utdikning av mossmarkerna
kring Mönarp.

På den tiden var MönarP be-

tydligt större. Enligt länskalen-
dern 1903 var den totala area-
len 971 hektar, därav 765'5

hektar åker. Gårdar som Ro-
qestorp och Risholmen i Luttra
f,ar emellertid senare sålts från
Mönarp och arealen har

minskat till den nuvarande.
RUNI

Mönarps egendom t' Ktnneued har bytt iigare rin en

gäng.
i'igq-od'Ö$

Mlönarp holr sålts igen
Mönarps egendom i Kinneved

åter bytt ägare.
Köpare denna gång år Kent och Ro-

ger Hansson - far och son - från Bill-
dal utanför Göteborg.

De nya ägarna betalar 2.1 milj kronor
för gården och tilltråde sker den I feb-
ruari.

Gården omfattar 338 hektar åker och
vidare ingår delar av Hjortemossen.

Gårdens taxeringsvårde är 3.075.000
kr.N' 

SödB _ l^J9t{-o;-ac
Mönarps egend"om har &ter bytt ciga-
Te.



Julfest Frölcind

mand,eln t, rtsgrynsgröten eller apelstnrt'set som kanske

ör riittare. Birgitta, Gun, Kristtn, Rtta och lnga-Bri'tt
heterkaintetten. ,'i||*At^iA

juleträdet och när de åldre lite senare svängde sina lurviga

Kinnarps avd av IOGT-NTO var Gunnarsson, Ingrid Johansson' I a
trettondagsafton värdfolk för en Yngve Johansson, Sven Anders- I I
julfest i lok.l rtokittd, en fest där 

"ott, 
HåLttt Silvander och K G I I

tåd" r.r.rg. och äldre kunde ha ro- Gustavsson hade dammat av några I L

ligt. Når barnen lekt kring granen fordontima glansnummer ur Kinn- I I

käm tomten och hälsade på med li- arpsrevyn och de duger ån att se 
I

tejulklappar. Förmusikensvarade och höra. Länge leve den lokala I

Yngve Johansson och Håkan Sil- underhållningstraditionen. I

u.nd"., både när det gållde lekar ;11:1"::.':--=:-::r: 1 - 
I

och kultisdans. Jeanette Holmberg I I
frå,n Öttum berättade sagan om de | |

tre bockarna Bruse som fortfaran- | L
de går och betar På den gröna 

I

ångJn, om de inte gått därifrån för- 
|

:":. "ft:"Y:"5:il rorsdasen den 2o iarfrarirEgr"

"Var iir mand,eln sgstro'r", fem söta flickor letar efter

GAMMALDANS
Lördag den 2111 kl 20.30-01.00

i LOKAL FRÖK|ND, KinnaTP

JORGENS
Demokratisk dans. Välkomna!

AKIUEttT
. Caravan

DUN.VÄST
"Golfen"
Färger:
marin
röd
gul
off-white

hos

sPnnf & Fnfifi,
SLUTARP

Skogsvägen Tel. 335 92

Folkfe st i Slutarp-på fredegi

Sextimmnrs med 65 log
Landsh öa d,ing en, irutig er
d,et rya ellju.sspåret!

På fredag är det dags
för den verkliga folk'
festen i Slutarp. Minst
1.000 personer kommer
att vara i rörelse under
de sex timmar som Frö'
kindsnatta motions-
loppet på skidor - körs
med start och mål vid
Skogsvägen.

Landshövdingen och
Riksidrottsstyrelsens
ordf. Karl Frithiofson är
på plats för att iirviga el-
ljusspåret och flagga av
åkarna.

Inte mindre än 65 lag
kommer till start och det
.år femton fler än succ6-
året för två år sedan. Tala
om intresse...

Redan en och en halv timme
före start finns det möjlighet att

få sina nummerlappar vid den
husvagrt som står uPPstålld invid
start- och målPlatsen. Starten
sker på den norra delen av fältet
vid "Skogsvägen och startstråc-
kans åkare kör en extra slinga
söderut för att dårefter svänga in
på elljusspåret. Följ "startmas-
ters" instruktioner, säger täv-
lingsledningerr.

Två spår finns runt hela banan
utom cirka 25 meter före varv-
räkningen vid husvagnen, dår
endast ett spår frnns och dår om-
körning år förbjuden. UR-SPÄR-
REGEL gäller ej! Använd det
högra spåret. Omkörande åkare
tar det vänstra.

Deltagande sker På egen risk,
diplom kommer att utdelas till
deltagarna och under de sex tim-
marna kommer också Priser att
lottas ut. Det varv som Påbörjats
kl. 24 skall fullföljas.

Blåbärssoppa och annat varmt
'och gott finns i anslutning till
start- och målplatsen och På det
öppira fältet finns en vårmande
brasa.

Viilleomrnen ti,ll Slutarp
och det nga elljussp&ret,
siiger alla Frökindsbor
tLll landshöuding KarI
Fri.thiofson.

-si-

Dia Vl-möte
i Slutarp

Slutarps IF står på onsdag
som vård för spelordnings-
sammantråde för div Vl Tida-
holmsgruppen. Samtliga för-
eningar ska då vala reprel
senterade och skalt till-
sammans med .VFF:s kansli-
chef Stig Segerfeldt samman-
stållda spelordning vad gåller
dagar och klockslag.- alltså
ett viktigt möte på onsdag i
Slutarp,



Frökindsnatta en folkfeqf;
Fröth,öofsolr
önaögd,e nua
elliusspålret

' Det var nog tomt i varenda stuga i Slut-
arp-Kinnarp och Frökind i övrigt i går kvåll!
Åtminstonde verkade det så för då gick nämli-
gen "Frökindsnatta" det egna 6-timmars mo-
tionsloppet på skidor!

Hela 66 lag ställde upp den här gången - för
två år sedan var det S0-talet lag - och de sorn
inte körde stod vid sidan om och hejade på åk-
arna eller sufflerade med goda råd om vallning -

eller vad det nu var! En riktig folkfest får man
nog säga!

Sedan var det ju också så att det hår loppet
innebar premiär fiir det nya elljusspåret och av
den anledningen var landshövdingen i Skara-
borg Karl f rithiofson - tillika ordf6rande i '''
riksidrottsstyrelsen på plats och invigde.
Med ett raskt klipp med saxen så var det blågu-
la bandet av och hövdingen kunde slåppa iväg
starträrtet -"u '1uå;ä', 

- 
19*Li-or -ä'*

FRö]{lND
Finputsning
av ttnatta))

På fredag kväll är det dags för
Frökindsnatta och den samtrimma-
de funktionärsstaben har redan
lagt ner ett omfattande arbete,
men det blir fortsättning ikväll.
Tävlingsledaren Anders PrYssan-
der hoppas att så många som möj-
ligt ståller upp vid startområdet.
Han vill också mana lagen på fre-
dagkväll: kom i tid och hämta num-
merlapparna! jj$ful-ai-.A,&
Gudstjänst
blir det på söndag kvåll i Kinnarps
missionshus. Sånggruppen Till
glädje kommer att sjqnga, och för-
samlingens pastor kommer att un-
dervisa.

Lördagsträffen
Startar nu på lördag igen efter

jullovet. Alla barn i åldern 4-12 är
är välkomna med till en omväxlan-
de timma i Kinnarps'missionshus.

Van m.ed. i,nutgntngssaren sonx han cir kltppte lands-
höadi.ng Karl Frtthi.ofson au det blåguta bandet och el-
ljusspåret i Slutarp och å,rets upplaga ats "Frökinl,snat-
ta" uar tnaigt respekti,ue startat. (Foto Dan Ni.lsson).



Lördagen den 28 januari 1984 Fa,llsöping -O

i friska luften och fröjda-
des! Det måste naturligt-
vis vara Slutarp-Kinnarp
på fredagskvållen vi talar
om! Hår kördes nämligen
"Frökindsnatta", det eg-
na G-timmars rnotions-
loppet med hela 66 lag
igång. Förra gången
premiäromgången - för
två år sedan var det ett 50-
tal lag.

Körde Slutarps-Kinnarsborna
inte själva så fanns de i alla fall
på plats för att heja fram sina
åkare - eller hjälpte eller stjälpte
dem med råd om vallning - jag
tror det var någon som försökte
få en åkare att lägga på rejält
med klister?

Nog var det en folkfest alltid.

o El-premiår
Lite extra festligt var det också

genom att det här var premiär-
åket för elbelysning på det ca 2,5
km långa spåret - nu kan man
inte skylla på mörkret för att slip-
pa en motionsrunda. För att rik-
tigt manifestera dagens eller
kvällens betydelse och det fina
elljusspåret var det lands-
hövdingen i Skaraborg, Karl
Frithiofson - som alla vet

mycket sportintresserad och ock-
så ordlförande i riksidiottsstyrel-
sen - som invigde elljuslingan
och slåppte iväg åkarna. Med ett
raskt klipp med van invigarhand
kapade han det blågula bandet
tvårsöver spåret. Frökindsnatta
kunde ta sin början.

o 500 åkare
Cirka 500 åkare, gamla och

unga, stora och små i de 66 lagen
tampades sedan i bästa gemyt - i
egen takt, det är ju en motions-
tåvling - i spåret, i Frökindsspå-
ret som år det officiella namnet.
Kände man sig lite vissen när
man kom in för varvning så fanns
det tiaditionella blåbärsståndet
på plats, man är väl inte sämre
än Vasaloppet?

Vissa åkare blev så uppiggade
av en mugg av nämnda dryck så

6,6 lag p& sta,rtlenierr
TV:n var avstängd och

bilen stod stilla, ingen
var hemma - alla var ute

Den hiir unga d,amen i
nya oå,rhatten uar en aa
de mer chica &lcanta i
Frökrndsloppet. Klar 5 :a
i sttlpoöng.

ffi

. ad,rl

starten i &rets Frökind.snatta r. slutarp har g&tt och fiiltet pö' 66lag skidar t'uiig.



Lars Holm å,kare för lag 43 t' Frökindsnatta, d.o.s. "Lö-
uö,ngen" stiirker sig med, en nxugg blå'börssoppa i bIå'-

börskontrollen. S ensitör iir Kenneth P almquist.

Klockan2l i går kväll:

950 aan) aaaerkude
Hela 950 varv eller 2B5 mil ha-

de de 66 lagen som stållde uPP i
Frökindsnatta hunnit med,-når
klockan stod på 21.00 i går kvåll.
Varje varv är cirka 2,5 km långt
så dår hade det kämPats det för'
står vi. Vassast i i sPåret var lag
nr 36: Kjelldns Ski Team som
hunnit med 21 varv - vi får'se
om de höll till slutet.

Nårmast efter kom tre lag På

l8 varv vardera: Lag 24 "Ett +

Ett", Lag 58 "Andersson och

Söner" och lag 65 "Far och

son".
Vilket lag som slutligen åkt

flest varv och hur många varv
man sammanlagt hann med På
den sex timmar långa tåvlingen
berättar vi om i ett kommande
nummer av FT.

GW

vinbärs i stället för blåbärs det
var fråga om.

o 980 timmars jobb
Nya elljusspåret har inte kom-

mit till av sig självt, ca 980 tim-
mars frivilligt jobb har lagts ner
för att få det klart. Bakom det
hela står arrangerande Slutarps
IF, Kinnarps IF och Slutarps
Samhällsförening. Kommunen
har också ltöttat ekonomiskt och
med material. Kommunens re-
presentant, Erna Fredriksson,
Fritidsnämnden, överlämnade
innan tävlingen blommor till de
tre föreningarna för gott jobb.

r I spåret
I spåret var föret bra sade åk-

arna men det var lite vål tungt i
de stora uppförsluten, där'blir
man tvungen att ta av sig skidor-
na och gå upp, menade en spe-
levinker till skidåkare, Bjrn

lförd röd''tomtelutsa frå'n Ftoby VK,,frå'gade speakern

äåt"" i-ohonsson, å'iarna i' Fröki'ndsnatte om' löget i
späret, glt'd'et p& skt'dorna,löget i ostturkment'stan nx'rn'

UU ar-d,et Johan Person ir&i "Vartofta Södro" som fär
ge besked..

Karlsson eller om det nu var
Mtinchhausen han hette! Det var
det svar loppets sPeaker Båsse

Johansson, för dagen maskerad
till mellanting mellan jultomte
(röd luva) och gammal be-

redskapsgubbe från krigsåren (i

fotsid grå militärPäls) fick På en
ledande fråga. Precis som i förra
"natta" för två år sedan var spe-

akern påpassligt framme och
stoppade upp åkare med bra fart
och behångde dem med diverse
tänkbara och otänkbara Presen-
ter. Så frikostliga är man i Frö-
kindsnatta!

Test: GLENN WELANDER' Foto: DAN NILSSON

Bengt So,muelsson, ord'-

förand.e i Slutarys Sam-
hiillsförening tnled-
ningstalade niir nYa ell-
jusspå.ret i SIutarP in-
oigdes.

Torsdagen den 2 februari 1984

- Usch och tvi för vatt'
net, har KinnarPs' och
Slutarpsborna haft anled'
ning att utbrista den se'
naste veckan. , Deras
dricksvatten, som kommu'
nen tillhandahåIler, har
smakat mycket illa.

Vi.vet vem som är boven
i detta vattendrama. Det
är isbanan.

När banan SPolades härom-
sistens togs vattnet inte från vätter-
vattenledningen utan från reserv-
vattentäkten, den gamla vattentäk-
ten förorten.

Men når spolningen var klar
glömde man bort att stånga viktiga
kranar och vattnet från reservtäk-
ten gick ut i ledningsnätet. Sam-
hållsbqrna fick ett illasmakande
vatten.
- Det smakar som nåsblod, salt

och järn, såger man i SlutarP-Kinn-
arp. Någon Provtagning av vattnet
i reseivtåkten förekommer inte'
Det skulle bli alltför dyrbart, anser

kommunen.
Nu hände ingenting allvarligt'

men konsekvenserna hade kunnat
bli avsevärda om vattnet hade in-
nehållit bakterier, som orsakar
t.ex. magsjuka. Då hade hela orten
slagits ut.

Vem står för kostnader i sådana
fall?

iÅiat*r*iÅ i Slutarp-Kinnarp fick illasmakande Datten

i sina uattenkranar sed'an tsbanan spolos' Man had'e

gtömt koppla bort reseiuuattentökten'
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FBK-cupen inleddes i helgen
l"i$r{-oi-jö

Jonas, -
Hefuters
hjälte!

yINIVARE OCU föntORARE på en och sanxnLa brld,. Liingst fram ser ui suuertina lF Het'mer lag I, som uann P 70'

klassen i FBK-cupen ochbakom stå.r Slutarps lF, som atttiåftct< ge sig i fr,nalen. I bakre raden' som allts& cir SIut-

arp, ser uL fr.u. ionas Arnesson, Karl-Heirrk Aronsson, Ni.klos Stenkoist, Mattt'as Lageson, Heka,lt' Ekman, Rene

Lindahl, Siefan Lennar.tsson, Suen Hagnerud, och Chrtster Stenkuist (Lagledare). I friimre rad'en,IF Heimer, ser uL

fr.u. Torbjörn Gustaasson, (Iagled.are), Per-Martin And.ersson, Tryggue Gustausson,-Edt'n Fazltc, Sanny Barndtk,

Henr1k Johnsson, Jona,s iuståusson, h,obert Steinek, Christr,an Hof'l,i.ng, Dani'el Dahlberg oclt Bo-Inge Gustausson

(lagledare) . (F oto : Sture Alexandersson).

fot, vilken tillhör jättelöftet Jo- - Han var återigen mycket
nas Gustavsson. duktig. men vad som var minst

- Vilken lirare, myser He- lika Äladjande nu, var att så
imer-lagets andre ledare Tor- må.,ga av lagets övriga spelare
björn Gustavsson. verkligen lyckades bra, myser

Torbjörn och Bo-Inge.
Det fick vi för övrigt se Prov

r Ett lätt val på i många av Heimer-lagets

Även tävlingsledningen för matcher' Motståndarlagen ha-

FBK-cupen giliade Jonas Gus- de svårt att.konma bort från

tavssons färdigheter på golvet. sin egen planhalva Heimer

Den hade därmed ett lätt val pressade envist på hela tiden,

när P l0-klassens bästa spelare antingen J^onas Gustavsson

skulle utses. fanns inne på planen eller inte.

I finalen ställdes Heimer mot
turneringens verkliga överrask-
ning, Slutarps IF, som På ett
mycket imponerande sätt be-
segrade arrangörsklubben
FBK lag I semi{inalen.

I finalen var dock SlutarP
helt chanslöst, vilket väl siff-
rorna l-4 skvallrar om.

Heimer gjorde en jättematch,
det kvittade hur SlutarP - med
Jonas Arnesson och målvakten
Mattias Lageson i huvudroller

- kämpade, det gick inte att stå
emot övermakten.

I IF Heimer från Lid-
Koprng.
I Dår har ni namnet

på årets första segrare i
den populåra FBK-
cupen i inomhusfotboll.
I Det handlar då om

P lO-klassen, som spe-
lades under fredagen
och lördagen i Odenhal-
len.

Intresset för. FBK-cupen är
som vanligt rekordstort. Det vet
ni sedan tidigare.

Och speciellt lockande verkar
tydligen P l0-klassen vara, hit
var nämligen hela 38 lag anmäl-
da.

Därför tog det hela fredags-
kvällen och dessutom hela lör'
dagen innan segrarlaget kunde
koras.

r Hela 204 mål
Och inte helt oväntat blev det

IF Heimer som vann.

- Nej, vi har ett mycket bra
lag. Som ett exempel på detta
kan vål sägas att det i förra årts
seriespel utomhus, producera-
de hela 204 mål, säger lagleda-
ren Bo-Inge Gustavsson.

Intressant i sammanhanget är
dessutom utav dessa 204 måI,
kom hela 88 från en och samma

r Även bredd
Och övermakten i det här fål-

let var alltså Heimer, som för-
resten inte bara visade upp
topp, utan även bredd i FBK-
cupen. Klubbens andralag
vann nämligen sin grupp, för
att sedan åka ut, mot blivande
trean Hova i kvartsfinal.

- Det skall bli mycket intres-
sant att följa den här årskullen
framöver, säger de båda He.
imerledarna belåtet.

OLOF DARIUS



nFrök,öndsnatto'):

550 deltagdHö''"
körde 442 mil
Hela 2008 varv, eller 442

mil blev slutresultatet av
"Frökindsnatta" som
kördes i fredags kväll.

Tåvlingen gynnades av
ett perfekt vinterväder
med fyra minusgrader
och de totalt 550 åkarna i
de 66 lagen trivdes för-
lråffligt både i spåret och
med kringarrange-
mangen.

Resultat:
40 varv: Kjell6ns Ski Team.
39 varv: Andersson & Söner.
38 varv: "Ett t ett".
37 varv: Skidpojka, Far & Son.
36 varv: BP Kättilstorp, Ny-

bergs Gäster.
35 varv: Bromsen 4, Ekboms,

Sparbanken.'34 varv: Josefssons, Fritids-
nämnden, Kinnarps-Slutarps
UV-kår, Alv6ns Maskinstation,
Falbygdens Elförening, Susarna.

33 varv: Valles Team.
32 varv: Team Lundh, Prys-

sanders, Lagerstorps Blandning,
De tre vice männen.

3l varv: Adamssons, "Mjölk år
livet", Grahns Familjelag,
QVICKS MODE, Hassla Gränd,
seniorer, Inge Glid, Janne and
the Milkdrinkers, Team Karls-
son, Fredahls.

30 varv: Trä & Bygg, Pliske-
mens, Eckerlid, Lövängen, Kin-
neveds Skytteförening, lag l,
Jockes Gäng.

29 varv: Team Kannius, Gerts-
sons, Kinnarps IOGT-NTO, Ga-
brielssons, Genvägarna, Bjalo-
was, Intega, Smålandsgänget.

28 varv: Giftblandarna, Fas-
tarpsgatan, Smeagården, Ida-Lot-
tas, Kinneveds Skytteförening, 2.

27 vaw: Anders Anderssons
Bygg, Lunnagårdens Team, Fa-
miljen BULL, Björkängsgatan,
lag 1, Vartofta Södra, Brödkörar-
na, Vestergatanan, Karlstedts.

26 varv: Koppargatan, Wist-
klubben, Nybergs, Karlssons
Blandning,.TEAM ICA.

25 varv: Angsgatan, Björkängs-
gatan, lag 2.

24 vaw: Ströget 5, Hassla
gränd, junior.

Anhörigträffar p & F rökinds gå,rden,
Pensionärerna på Frökindsgår-

den bjuder ibland in sina anhöriga
till fest och i dagarira har man kla-
rat av ett par omgångar, alla får in-
te plats på en gång.

En musikgrupp från stadspensio-
nårerna har varit och underhållit
vid de båda tråffarna där gröt var
huvudrätten och kaffe med tårta
efterrätten. Det har blivit ett par
trevliga eftermiddagar med under-
hållning och gemenskap, inte minst
därför att personalen ställer upp så
helhjärtat för de gamla.

J.J.

Kinneveds kyrka
GUDSTJÄNST FÖR STORA

ocH sMÅ sönd kl 14 (obs!

ändrad tid), Mårtensson, ljus-

tä9.
Medv åv flickkören och barnt.
Efteråt kyrkkaffe i LOKAL
FRÖKIND-
VARMT VÄLKOMNA HELA
FAMILJEN!

Soen Herma?i.sso?r., Gunnar Saltsön, Thorborg.Roslund
och.Margit Höglund heter musi,kantema i, stadspensr,o-
nårernas musikgrupp.

Friförsamling i Brismene
Pastor Bengt Norman predikade

i den inledande gudstjänsten till
årsmötet i Brismene friförsamling.

Det 105:e årsmötet förklarades
öppnat av Ivan Gustavsson, som
också ledde förhandlingarna. De i
tur avgående styrelseledamöterna
omvaldes. .

Lördagen den 28 april blir det
sånggudstjänst i Brismene kyrka
med Kören från Kölaby missions-
församling, prosten Mårtensson,
Trådets ungdomskör, pastorsfamil-
jen Norman bl.a. som medverkan-
de i ekumeniska tecken.

Under året planeras också, fri-
luftsgudstjänst på Skansen, möte
med kollekt för RIA i Falköping,
skördefest den 7 oktober m.m.

Pastorn med familj blev hjärtligt
avtackad och till vice föreståndare
valdes H. Olsson. Rut Olsson om-
valdes till söndagsskolförestånda-
re.

Församlingen har. sin missions-
auktion fredagen den 9 mars och
beslutade om följande anslag: Ska-
iaborgs distr. av SMF 300 kr,
Svenska Alliansmissionen 300 kr
och Soldathemsmissionen i Skövde
rMkt' ligU'oa-ay,

Siukhem i {ipnarp?
På sjukhemmet Danska vägen

finns 150 platser. Om sjukhemmet
skall anvåndas för akutsjukvården
måste de patienterna flyttas. Led-
ningsgruppen föreslås att pavil-
jongerna 4 och 5 på Falbygdsklini
kerna skall anvåndas som sjukhem
och det år en lösning som både pri-
mårvårdens ordförande Kjell Gus-
tafsson och fackets Stig Westin
tycker år bra. Paviljongerna har 24
platser i varje plan. Skall de an-
våndas för sjukhem minskar,dock
platsantalet eftersom sjukhems-
vårrd kräver större utrymme och 18
platser år rimligt. Det betyder sam-
manlagt 72 platser och det år alltså
bara hålften av sjukhemspatienter-
na 5om får plats.

Det finns också ett förslag att
bygga nytt sjukhem på nuvarande

lasarettsområdet men samtidigt
har ett önskemål från Kinn-
arp-Slutarp aktualiserats. Varför
inte bygga ett sjukhem i den delen
av kommunen?

- Ett sjukhem med 30 Platser
där och en vårdcentral med t.ex.
tre distriktsläkare år en tänkbar
lösning, säger Stig Westin.

- Det är rimligt att den tanken
finns med i diskussionen, säger
Kjell Gustafsson. Där finns för-
utsåttningar att samordna med ål-
derdomshemmet och en sådan lös-
ning har man bara goda erfarenhe-
ter av.

r Långvårdskliniken
Enligt långvårdsplanen skall Fal-

köpings kommun ha 350 långvards-
platser. Ett frågetecken är de nu-
varande platserna (60) på Bassjuk-
huset. Personalen har långe krävt
besked om vart långvårdskliniken
skall höra, till primärvården eller
länssjukvården. I avvaktan på be-
slut finns kliniken i primårvårdens
budget men hör organisationsmäs-
sigt till länssjukvården. Primärvår-
den vill ha kliniken men det finns
ett motstånd mot en sådan lösning
hos dem som anser att klinikens
status "då skulle ändras. Den skulle
bli ett sjukhem, inte en rehabilite-
ringsklinik.

Sannolikt kommer beslut om kli-
niken att ingå i det "paket" lands-
tinget tar för sjukvården i Falkö-
ping i maj.

t984-a&-il

Nva tomter
i Slutarp

I ntt nytt planförslag för
Slutarp ställs ut På stadsarki-
tektkontoret. Tätorten tillförs
17 nya tomter genom för-
slaget.

Byggnadsplaneförslaget begrän-
sas av Falliöpingsvägen-Skogsvä-
gen-elljusspåret-Tångavägen' I,
planen tas även isbanan och PumP-
stationen med'

I kv. Spoven i FalköPing - om-
råde mellan Danska vågen och
Gudhenisvägen- ger ett nytt plan-

förslag fyra nya tomter'
På Torrevalla-området i FlobY

görs en mindre awikelse av gällan-

de stadsplan. Fyra tomter vid Vall-
gatan utökas med Ytterligare en.

ljusgudstjånster
Många hade mött upp till guds-

tjånstärna för stora och små den
gångna söndagen i Kinneveds och
Börstigs kyrkor.

I Kinneveds kyrka var det minio-
rerna och barntimmebarnen som
medverkade med ljuståg och låste
valda bibelord och i Börstigs kyrka
deltog barnen i lördagsträffen un-
der Barbro Anderssons ledning.
Dår var dagens predikqn av pro-
sten Mårtensson utformad delvis
som samtal med barnen och de
medverkade frimodigt med svar på
frågorna. Flickkören under kantor
Margareta Thors ledning sjöng i
Kinneveds kyrka flera sånger, och
en av konfirmanderna, Angelica
Andersson, läste evangeliet, som
prosten sedan predikade över med
temat: Varför vi går i kyrkan. Kon-
firmander medverkade också med
kollektupptagningen. Ändamålet
denna söndag var Skara stifts ar-
betsfond. tcjgv_AJ: t I



T r. crcl it i otr s h iir crr e
för tnlkncs-måii;i{
John tr(arlsson idrr*spelare: 

rilt, -#.
. :l*" Karlsson, Sigurd Kochs gata 14i Falköping, har varii .p"i-äpää";
spel_sedan barnaåren., Han år ";;musikerna från Falbygae", fUagaeilri_gare. Fortfarande år han fna ufitiv oc-f,h1" 

".1{"$åller gärna med sina ,rnif.o
och, värdefulla magdeburgare o"f, u"å_ra durspel.

- -T1n år en traditionsbårare för denfolkliga musiken

, Han har bott på Rogestorp, där fa_oern var rättare och på granngården
Risholmen, som fadern senare var äga-re till. En tid bodde han i Kinnfi, i;_
l"L h"." som pensionär slog ,is;*ilFalköping.

tyskt 
. 
mårke och hette Sibylla

Brand, till färgen vitt.
o I stallet

Jag var _våldigt stolt över det,

ful d"j ble-v så mycket spe-
tande, såjag fick inte spela inne i
b_ostaden utan fick sitta i stållet.
Håstarna uppskattade nog mrn

musik för när jag kom med mitt
lilla tvåradiga gnäggade de, så
jag var nog välkommen.

Jag spelade en hel del tills jag
var 20 år. Då åkte jag ut i det mi-
litåra. Så kom kriget ochjag som
måriga andra fick ligga i militår-
tjänst för det mesta. Då tog spe-
landet slut.

Så träffade jag en flicka och vi
gifte oss. Jag blev rörmokare och
startade en rörelse som tog all
min tid.

År 1962 var jag och min fru ute
på ett par dagars semestertripp
och på hemvågen reste vi igenom
Mjölby. Det regnade för fullt. Vi
gick då in i en musikaffår och
kom ut därifrån med ett nyinköpt
tvåradigt dragspel. Sedan blev
det full furt med musiken igen.
Jag har en farbror som heter

Gunnar. Spelar också tvåradigt
och vi gav oss ut till ålderdoms-
hemmen och spelade. Vi fick

_ spelningar undan för undan.

.t albygdens Magdeburgare var
ofta ute på sjukhus, kalas och
spelmansstämmor. Vi var med r:å
Gröna Lunds-festivalen varle 

-år

liksom på Dragspelets dag på Li-
seberg. Vi har också deltagit i
många spelmansstämmor lite
varstans i Sverige, bland annat
på Ransäter i Värmland, på sin
tid vårldens största. Vi var också
med i Radio Skaraborgs treårsju-
bileum i Grolanda bygdegård.

Vi spelade också på Väster-
bygård i den så kallade Väster-
byträffen i Bohuslän, en bland de
trevligaste träffarna. Det är bara
sorgligt att den fina gamla logen
inte finns mer. Den härjades av
eld för några år sedan.

Jag har vål mycket mer att be-
rätta om mitt iiv med dragspelet,
men det får bli en annan gång.

o Skillingtryck
Nu är jag också med och

sjunger skillingtryck i gruppen
Skilling-tryckarna. Är också ak-
tiv medlem i Nya Patientför-
eningen (det finns barq två såda-
na föreningar i Sverige) så jag
saknar inte tidsfördriv.

Men eftersom jag är pensionär'
har jag ju gott om tid, så än hin-
ner jag åka ut till sjukhus och ål-
derdomshem för att ta en liten

_ 
Johri Karlsson växte upp med

dragspelet och den folkliga r.nu_
siken, som gett honom mycket
glädje i livet. Så här berättar han
själv:

- Jag kom i beröring med
mycket sång och musik när jag
våxte upp på den gamla herrgår_
den Rogestorp i Luttra, som var
sammankopplad med en torvin_
dustri.

Det var musik av mångahanda
slag. Det var många hantverkare
som kom dit och arbetade. Jag
minns som barn att det kom två
sadelmakare dit och lagade selar.

De var musikaliska,.så på kväl-
larna var det musik och sån!.

På gården fanns ett rum där al-'
la dagsverkarna gick in och åt sin
matsäck och höll sina matraster.
Detta rum kallades för dags-
verksstugan. Smeknamnet

_ På kvållarna var dår full fart.
Dår samlades gårdens folk bland
dem som spelade och sjöng.

o Dragspel och fiol
, Ofta spelade map p,å tvåradiga

dragspel och fiol. Det var där jag
sjålv blev tänd på musiken. Jag

kan några bitar som jag kommer
ihåg från tidiga barnaår.

Som sjuåring fick jag ett gam-
malt enradigt magdeburgerspel
av min farfar August Karlsson
aom var spelman både på fiol och
dragspel. Han lärde mig oekså
spela en gammal slängpolska.
Det var en gammal hemmagjord
melodi. Jag har aldrig funnit nå-
got namn på den utan jag kallar
den för Farfars slängpoiska. Far_
far brukade spela på skördefes_
terna på Rogestorps magasin.

När jag sedan blev tio år fick
jag ett nytt tvåradigt. Det var av

Ar 1968 gick jag med i Sveriges ' trudelutt, bara jag får ha hålsan.
Dragspelares Riksförbund, Sam-
ma år startade vi en musikklubb.
Vi var tio dragspelare (tre dur-
spelare), en trummis och gitarrist
och vi kallade oss för Frökinds
musikklubb. Vi höll igång till 1924
och hade mycket roligt ihop, men
tyvärr blev jag sjuk och klubben
upphörde.

o Falbygdens

. Magdeburgare
Ar 1975 startade vi ett nytt

gäng. Vi var då fyra durspelare
och en fiolspelare och kallade oss
Falbygdens Magdeburgare.

Båda klubbarna anordnade
träffar med gammaldans och det
tjo och tjim och ganska trevligt.

John Karlsson med"ett au sina durspel. John underhå)-
ler grirna nxed. sina untka och utirdejitta spet.

"Dagsnäs" förekom också.



Med magdehurgerspel på trivselträff

John Karlsson. Falkö-
ping, den mångkunnige
underhållaren på drag-
spel, gåstade nyligen
Björkängsgårdens sam-
Iingssal i Åsarp. Där
samlas en grupp pensio-
nårer en gång i månaden
till trivselträffar som an-
ordnas av primårvårdens
fritidsverksamhet.

Det riktigt spritte i be-
nen når John Karlsson
drog Kvåsarvalsen, Jung-
frun på Jungfrusund och
andra glada melodier på
sina durspel.

John Karlsson hade med sig
fem olika dragspel. Han började
med det enradiga Magdeburger-
spelet, med tyskt urgprung. Det
var i Tyskland det första drag-
spelet tillverkades 1821. Frans-
männen kom snart öfter med s!
na magorglar, som de kallades.

- Jag fick ett sådant här spel
av farfar när jag var sju år, Le-
råttade han.

o Kväsarvalen
Sedan spelade han Kväsarval-

sen sådan den lät innan Högstedt
satte in halvtoner i den i början
av 1900-talet. Durspelen saknar
både halvtoner och molltoner.

. Därpå spelade John Hesselby-
steppen som han varit med och
spelat på Gröna Lund i Stock-
holm 1978. John är nämligen en
vittberest dragspelare som varit
med i många dragspelsstämmor
och tävlingar.

r Fynd på vind
Ett gammalt dragspel, daterat

1897, har John renoverat och för-
sett med nya stämmor, sedan det
länge legat på en r4ind i Naglarp.
Det var ett tvåradigt spel med
"silvertoner" och det lät vackert
även om det är lite otätt så att
John måste hälla i "potätemjdl,,
ibland. Finska valsen lät som den
skulle på det spelet.

. På ett tvåradigt dragspel med
A- och D-durstämmor spelade
John brudvals från Bohuslän och
schottisen Hejsan gubbar.

o Dyrgripar
Sedan tog han fram den verk-

liga dyrgripen, ett spel som han
köpte en gång för 300 kronor
men som dragspelskungeryrAn_
drew Walther senare Ville köoa
för 5.000 kr. Spelet har en fransk
ton och Under Paris broar passa-
de förträffligt.

John Karlsson köpte 1969 ett
treradigt durspel för omkring 600
kronor. Nu kostar ett sådant spel
7.200 kronor. Men så har också
intresset ökat för dragspelsmusi-
ken. På lg60-talet var dras-
spelsintresset i botten, rn.r, .å-
dan gick det uppåt igen. Drag-
spelsförbundet bildades lg68 och
enbart där finns det 4.?30 med-
lemmar.

På det treradiga spelet före-
drog John Karlsson visan Min
hydda ståi i höga nord, ur den

* gamla skolsångboken, och så

spelade han Jularbos Drömmen
om Elin.

Underhållaren John Karlsson
visade sin mångsidighet genom
att sjunga Jönns Göckel å gäck i
Gunnar Arnborgs tonsättning.
Han läste också en dikt han siälv
skrev i artonårsåldern. Till sist
sjöng han en andlig sång, till mu-
sik på ett av sina kära dragspel
naturligtvis.

r Nya träffar
Vid trivselträffen medverkade

också fritidsassistenterna Iris
Svensson och Olle Karlsson, De
återkommer med nya träffar i
Äsarp.

Tisdagen den 28 febr. samtalar
man om vandringsmän och knal-
lar och då medverkar Gustav Bo-
ger, Ulricehamn. Tisdagen den
27 mars blir det färgbilder från
slott och herresäten på Falbyg-
den. Tisdagen den 24 april visar
fotografen Roland Nilsson, Flo,
by, sitt program om Falbygdens
natur.

RUNI



I sliid,e i'ärä-41
24-timmnrs

erna som drar den här släden. Kusk är Leif Filipsson och hela ekipaget kommer från Slutarp.

MOTIONSSTAFETT
på skidor

Tisdagen den 21 febr. 3 x 2,5 km på Fr'ökindsspåret, Slutarp.
Start från "Skidstugan".

Klasser: 1. Öppen klass, start kl. 18.30

2. Företagslag, start kl. 19.15

3. Familjelag, start kl. 19.15

Fri sammansättning, åldrar och kön,

Priser utlottas.
Anmälan till Bengt Persson tel. 334 81 och Rolf Gabrielsson
tel. 330 90, senast söndag 19 feb.
Anmälningsavgift 30:-/lag. Nummerlappar avhämtas "skid-.
stugan" i god tid.

VÄLKOMMEN TILL ÄT.TNu ETT TRIVSAMT ''FRÖ-
KINDSARRANGEMANG''!

Missa inte'd,,
Stafetten!

På tisdag blir det motionsstafett
på skidor på Frökindsspåret i Slut-
arp. Intresserade lag skall anmåla
sig senast söndag till Bengt Pers-
son elier Rolf Gabrielsson. Det blir
en öppen klass, en klass för före-
tagslag och en för familjefag. Det
är fri sammansättning, ålder och
kön. Stafetten körs 3 x 2,5 km. Ef-
ter succen med Frökindsnatta vån-
tar arrangörerna Slutarps IF, Slut-
arps Samhällsförening och Kinn-
arps IF många deltagande lag.

SLUTARPS IF SLUTARPS
SAMHÄLLSFÖNENIruC

KINNARPS IF

-' Okey Jeanette. Det är din tur att starta! I
Slutarp ai det full fart utomhus. Skidorna är på hos al-

la små. Måndag, onsdag och fredag är det nämligen
skidtävling. Denna skidtävling är mer spännande än

andra för här kan alla vinna. Till och med den som

kommer sist! Priserna lottas nämligen ut på fredag
kväll vid den stora finalen. Då vankas det även korv
och film. Allt detta trots att det snarare ligger tö än snö

Åka slade kunde man också göra på Mösseberg i går kvåll. Penny och Peggy heter shetlandsponny-

t38\

GARDIN.REA
Lenas Gardi-nshop, Slutarp

. . TAMPSKÄNMSMATERIAT
finns i stor sortering.

öpiuf: tuiano"g - Fredag 10-12,13=18' Lördagar g-12

-s -tJ
i luften. tls



Lördagen den 18 februari 1984

FRöKND :

skärtkte 20.ooo
KIF-d,a,metrJa

Kinnarps'IF:s damklubb
har haft årsmöte på Kinne-
mo. Hela styrelsen omvaldes
och det blev följande ledamö-
ter: ordf. Ruth Johansson, vi-
ce ordf. Berit Sontag, sekr,
Ing-Marie Östh, vice sekr.
Berit Ek, kassör Barbro
Winggren, suppl. Monica
Persson och Yvonne Thor-
stensson.

Ur årsberättelsen framgick
att klubben har haft 9 träffar
under året. Damklubben
skänkte även i år matchbol-
len till A-lagets första hem-
mamatch samt 20.000:- till
ungdomsverksamheten.
Klubben har under året haft
ett 60-tal medlemmar, varav
ett 20-tal aktiva.

Karusellfinal hos
Ett 50-tal karuselltävlare hade

samlats på Kinnarps Pensionat i
söndags kväll för att tävla om final-
platsen i Falköping-Tidaholms
IOGT-NTO:krets.

När allsången var genomgiord
var det dass för tävlingen.

Sportloasskidan
i Frökind

5 år: Johan Karlsson 35.45.
6 år: Marcus Svensson 21.37
? år: David Ander.sson 15.28, Eva-Lot-

ta Bemerhag 15.48, Karl-Johan Görans-
son 15.59. I\dartina Bemerhag 1?.30, Jo-
han Hoheisel 23.20.

8 år: Martin Karlsson 16.30, Daniel
Svensson 18.43, Mattias Johansson
20.28.

I år: Ulrik Pryssander 11.56, Erik Gö-
rmsson 12,05. Henrik Pettersson 14.44'
Andreas Gabrielsson 15.33, Linda
Svemson 15.50, Jemetie Qvist 1?.39'
Hanna Bemerhag 17.48.
. l0 år: Karin Pettersson 12,52, Christo-
fer Rehn 14.10, Mikael Larsson 14.53.

ll år: Tomas Gabrielsson 11.4?' To-
bias Karlsson 14.52

12 år: Andreas Rehn 12.08, Rickard
Svedberg 14.05.

l3 åt: Fredrik Ek 1f.51, Marie Gabri-
elsson 12.12, Peter Johansson 13 32.

15 år o åldre: Eva-Lena Sigfridsson
8.50. Karin Jakobsson 9.53, Veronica
Alvån 11.36; Fredrik Johansson 11.48,

Jerry Andersson 12.23.

Resultat månd 13/2 (17 startande):
4 år: Johan Karlsson 35.10
6 år: Marita Bemerhag 19.52'
? år: Martin Karlsson 15.10, Maria

Qvist !8.12, Fredrik Karlsson 21.30'
Biörn Äkerhaqe 22.50.-8 

år: Hannä Bemerhag 14.22. JennY
Persson 20.36.

9 år: Linda Svensson 14.26, Jeaneite
Qvist 19.11.

10 år: Mikael Larsson 15.40.

1l år: Tobias Karlsson 18 35.

12 år: Richard Svedberg 11 45, An-
dreas Rehn 12'02.

15 år o åldre: Veronica Alv6n 9 57,

Rickv Ahl 10.36.
2 vin: Urban Svedberg 15.22.

IOCT-NTO
Broddetorp tog hem första plats

med hela 82 poäng, 2:a blev Falkö-
ping 74, och på delad 3:e plats kom
Kinnarp och Vartofta med 66 po-
äng, och sist blev Tidaholm med
29, Tidaholm har ej deltagit de två
sista.gångerna.

Tävlingsledare var den ordinarie
kretssekreteraren Solweig Johans-
son, Göteve, som hade hjälp av
dottern Maria.

När tävlingen var slut över-
låmhade Solweig Johansson blom-
mor till de lag som deltagit alla fyra
gångerna. Sjålv fick hon mottaga
blommor av Sven Andersson Kinn-
arp.

Kvållens underhållning bestod
av ett mycket fint sångprogram av
Eva Andersson och Ingvar Eriks-
son, Eriksberg.

Som avslutning bildades sys-
konringen, och alla tackade varan-
dra och önskade "God Natt".

a\ o ?.. l'Dmalorsamnngar
.. I tzval rramme
Från Kinneveds Pastorat med

sammanlagt 1.837.inv kan följande i

håmtas ur kyrkostatistiken för ciet i
gångna året.
Kinneved: (1.374 inv). Kollekter
31.964 (Kyrkan har varit stängd i
över 3 1/2 mån pga renovering)' av
syföreningarna ins. medel:
31.250:-. Medeitalet gudstjänstdel-
tagare: 65 (gäller enbart högmäs-
sor). Antal nattvardsgäster under
året: 506.

Vårkumla: (ll5 inv). Kollekter
11.737-, syf: 8.440:-' Medeltalet
gudstjänstdelt: 39. Antal nattvards-
gäster 307.

Börstig: (225 lnv). Kollekter:
10.735:-, syf: 10.700. Medeltalet
gudstjänstdelt: 28. Antal nattvards-
gäster 209.

Brismene: (143 inv). Kollekter:
6.359, syf: 10.286:-. IVbdeltalet
gudstjänstdelt: 19. Antal nattvards-
gäster 79.

Slutligen kan nämnas att gm pas-
torsämbetet har gåvor i samband
med begravningar influtit i pasto-
ratet 10.595, som gått tili Luf
herhjälpen och Sv. Kyrkans mis-
SION.

FuJJ furtö'ffiälret
Stafett ö kaöll
t kvåll år det full fart i Frö-

kindsspåret i Slutarp. Det
blir nämligen motionsstafett
med. start på gårdet vid
Skogsvågen. 22 lag har an-
mält sig och den öppna klas-
sen åker elljusspåret två varv
per deltagare medan före-
tag/familjelag åker 1 varv per
deltagare.

Startlistan för stafetten ser
ut så här:

Öppen klass, 3 x 2 varv, start kl 18.30

It Lunds Diverse, Kåttilstorp: 2) Ut-
lastarna, Kinnarps Kontorsmöbler; 3)

Monteringen, Kinnarps Kontorsmöbler;
4) Team Floby (Stig Persson & Co); 5)

Team Odemberg (Bengt Jonsson &
Co).

Företagslag/familjeklass, 3 x I varv,
start kl 19.15

ll) Södra Skogsågarna, Blidsberg; l2)
Fam Sigfridsson, lag 1, (Hög); 13) Fam
Sigfridsson, lag 2 (Hög); 14) Fam Josefs-
son (Hög); 15) Team Gabrielsson; 16)

Mjölk iir livet (Rune G & Co); l7) Fm
Pryssander; 18) Fm Johansson (Seger-
stad); 19) Fm Wallin; 20) Tre Genera-
tioner (Elof Rehn)l 21) Fam Svedberg;
22) Fam Tärning (Äsarp); ä) Fm Wik-
lund (Gikhem) 24) Fam Bertjlsson (Po-
tatislagret); 25) Fam Lod, (Äsarp); 26)

Team Gullan (Björk); 27) KEFA (NY-

bergs):

Sportlovsskidan
i fredags

4 år: Johan Karlsson 37.30; Daniel
Pryssander 60.00; Jesper Kannius.

6 år: David Andersson 15.29; Marcus
Svensson 18.27; Johan Hoheisel 22.29.

? år: Karl-Johan Göransson 13.52;

Fredrik Carlsson 1?.13; Martin Karlsson
19.53: Muia Qvist 21.30'

8 år: Ulric Pryssander 11.52; Linda
Svensson 15.€.

I år: Daniel Andersson 12.46; Henrik
Pettersson 13.35; Christofer Rehn 14.07;

Mikael Larsson 14.33.

l0år: CarinaBlomdahl 14'40' 
I

ll år: Jessika Pettersson 14.08; To- |

bias Carlsson 16'04. I

l3 år: Peter Johansson 11.48' I

15 år och åldre: Veronica Alvdn 10.16; 
I

Äsa Lindgren, Malin Lindgren' Erik 
I

Görmsson, Nina Kannius. I'.-':_

7.BOO hilar t?st-oL-tLs

passerade Slutarp
under tre helgdygt

Föregående helg före-
togs trafikmätningar på en
del vägar i Falköpingstrak-
ten. Vågverket hade bl.a.
måtare på plats söder och
norr om Slutarp, på våg 46.

Mätaren söder om Slutarp passe-

Iqdes'av 7.800 fordon under de tre
mätningsdygn, som omfattade fre-
dag klockan 12 till måndag klockan
12.

-'Det innebär att man, omräknat
till en årskoeffrcient, kan räkna ut
att 2.900 fordon per dygn passerar,
om man slår ut det på hela året, sä-
ger Georg Andersson vid Vägver-
ket i Göteborg, som handhar mät-
ningar av det här slaget.

En mätare norr om Slutarp pas-
serades vid samma tid av 7.500 bi-
lar, vilket innebär 2.800 per års-
dvgn.

Även i Floby fanns en trafrkmå-
tare under helgen. Den var place-
rad på väg 183 mellan östra och
västra infarten till Floby och här
passerade totalt 2.600 bilar under
de tre dygnen. Omräknat till års-
dygn blir det 1.100.

Den hår måtningen är den första
i år på de aktuella platserna. Man
kommer att göra ytterligare mät-
ningar i maj, augusti och november
för att få fram de rätta siffrorna.
Mätningar av det här slaget görs
vart tredje år.



Sigfri.dssons frå.n Hög had'e en framgångsm,k kuöll.
Bleu etta oclt, nia rned fiiljande uppsöttning:'Samuel,
Ing-Marte, Marianne, Eia-Lena, Gullui och Bengt. Ing-
Marie, Eoa-Lena och Marianne äkte i segrarlaget.

.O

I[y skid,fest i Slutury
Det blev en ny fin skidfest i

Slutarp på tisdagskvållen. 26

lag stållde upp i Motions-
stafetten, där den öppna klas-
sens deltagare - tre i varje
lag - körde två varv medan
företagslagen / familjelagen
körde ett varv.

Team Slutarp med bröderna
Yngve och Rune Alven samt Rolf
Gabrielsson tog ledningen i öppna
klassen från början och släppte
den aldrig. Tiden blev 46.48. Yvåa
kofn Utlastarna från Kinnarps
Kontorsmöbler med 48.07.

I den andra klassen vann Fam
Sigfridsson lag I från Hög i Åsarp
med Ing-Marie, Eva-Lena och Ma-
rianne. Duktigt åkt! Tvåa kom fa-
miljen L-E Johansson från Åsarp.
Segrarna hade 23.14, tväan24.53.

Resultat
Öppna klasserfi 1) Team Slutarp

46.48;2) Utlastarna 48.07; 3) Team
Floby t18.28; 4) Södra Skogsägarna,
Blidsberg 49.18; 5) Team Odens-
berg 50.49; 6) Monteringen, Kinn-
arps Kontorsmöbler 50.56.

Företagslag/familjelag: 1) Fam
Sigfridsson, lag I, Hög 23.t41' 2)

Fam L-E Johansson, Äsarp 24,53;
3) Fam Johansson, Sege_rstad

25.42; 4) Fam Tärning, Äsarp
25.16; 5) Fam Josefsson, Höe26.26:
6) Fam Bertilsson, Potatislagret,
27 .26;7) Fam Wallin 28.23; 8) Kefa,
Nybergs 28.28;9) Fam Sigfridsson;
lag 2 i Hög 29.02; 10) Fam Sved-
berg, Slutarp 30.01; 11) Lunds Di-
verse, Kåttilstorp 30.10; 12) Svens-
sons, Hantverksgatan, Slutarp
30.13; f3) Tre generationer Rehn
30.47; 14) Mjölk år livet (Rune G)
31.38; 15) Fam Pryssander 34.42;
16) Fam Lod, Äsaip 34.52; 17)

Team Gabrielsson 36.46; 18) Team

Gullan Björk 36.50; 19) Johanssons,
Christer 37.05.

Efter målgången följde utlottning
av priser. Vinnarna i "stora klas-
sen" Sigfridssons fick dock gå först
fram till prisbordet.

Viirling hos team Slut-
arp. Yngue Aluen har
gjori sitt och liimnar
öser till Rolf Gabriels-
so?r.. I

t18-l:_a3-or

Polisronden
Vid ett inbrott i en skogskoja i

helgen, belågen i ett skogsParti
öster om väg 48 i Dala, stals två
skogsrnåttband och en jeePdunk
med 20 liter bensin vårt samman-
lagt 500 Toto". *

Ett inbrott har glort i det obe'
bodda boningshuset På Ledsgår'
den, Floby. Ur huset'stals en

våggklocka från tidigt 1900-tal och

en fotogenlamPa. Vårdet av det

stulna år ca 800 kronor.

Centerårsmöte
diskuterade
läkarstation

Skall Kinnarp-Slutarp få en lä-
karstation. Ja, frågan togs uPP när
centern i Kinneved-Brismene hade
årsmöte nyligen. Flera medlemmar
hade uppmärksammat den artikel
som funnits i lokalpressen och
mycket starka önskemål fram-
fördes nu att styrelsen för center-
avdelningen noga skall bevaka frå-

Kinneveds CKF:s årsmöte
Styrelsen för Kinneveds CKF

avd. frck förnyat förtroende vid
årsmötet. Ordf. Ingrid Olsson, v.
ordf. Inga Larsson, sekr. Karin
Hjortsåter, v. sekr. Birgit Görans-
son, kassör Birgitta Lagerstrand,
bitr. kassör Barbro Andersson.

Verksamheten har varit god un-
dei året. Avd. har under 1983 firat
 0-årsjubileum med grötfest i Lokal
Frökind. Valborgsfirande, natur-
stig och sommarresa har arran-
gerats tillsammans med Centern.
Vidare bjöd avd. på kyrkkaffe förs-
ta advent. Luyciafest i lokal Frö-
kind och församlingssalen, Axtorp.
Kollekt och kaffepengar har
skänkts till Lutherhj älpen.

På månadsmötena har ordnats
med tipstävlingar, blomskottsauk-
tion m.m.

Kjell Gustavsson, Falköping, har
medverkat vid diskussion om
"Sjukvård i förvandling't och cen-
teravdelningarna har inlämnat ge-

mensamt remissvar.
Årsmötet avslutades med kaffe-

samkvåim och kommunal informa-
tion av Ulf Eriksson.

gan och även kontakta centerleda-
möterna i primärvårdsnåmnden.

Sedan 1 ar tillbaka finns en di-
striktssköterskemottagning i Frö-
kindsgården med barnavårdscen-
tral varannan vecka. Denna har
mottagits inycket positivt och en ut-
byggnad av verksamheten med
också läkare skulle vara en natur-
lig utveckling.

Kinnarp-Slutarp år idag ett ex-
panderande samhålle, nyligen an-
tog kommunalfullmäktige en nY

områdesplan för samhället och de-
taljplan för det första området hä-
ler nu på att utarbetas av stads-
arkitektkontoret. Samhållena och
den omkringliggande landsbygden
utgör ett gott underlag för ett Par
Iåkartjånster.

Vid årsmötet antogs även en mo-
tion som inlåmnats av Ulf Eriksson
och tog upp beskattning av de för-
eningar som samlar in papPer för
åtewinning. Vissa föreningar har
ju blivit beskattade. Avdelningen
ståller sig bakom kravet På att en
lagstiftning borde komma till stånd
som befriar föreningar som gör
detta viktiga samhållsarbete. Mo-
tionen kommer nu att gå vidare till
distrikts- och riksstämma.

Vid årsmötet avgick åven en av
dem som varit i styrelsen för av-
delningen, sekreterare Bengt Nils-
son, Kotarp. Han avtackades av
ordföranden med den jubileums-
skrift som gjorts i samband med
centerns 70-arsjubileum.

Till ny styrelseledamot invaldes
Jan-Erik Larsson, Ledsg., Slutärp.
Styrelsen i sin helhet bestå,r av
ordf Ulf Eriksson, v ordf Ove Pers-
son, sekr Rolf Lindberg, kassör
Tord Torstensson, övriga Gustav
Silvander, Sture Olsson, Fritz
Landin samt Jan-Erik Larsson.

Församlingen i framtiden
Diskussion och information, Pensionatet, Kinnarp

tisdagen den 28/2 kl. 19.00'

Medverkan av riksdagsman Bengt Kindbom, Häggum.
Kaffeservering. Allmänheten hälsas välkommen.

Målkalas
av trlinnarp

Kinnarps IF utklassade Tim'
mele GoIF med hela 9-2 (2-l\
i helgens träningsmatch.

- Det här såg lovande ut,
speciellt då i andra halvlek, om-
talar Kinnarps lagledare An-
ders Ek.

Trion Thomas Westerberg,
Roland "Lollo"' Jansson och
Torbjörn Åk.sso.t var på allra
bästa humör. Tre mål vardera
noterade de sig för.

- För att vara första matchen
för året, spelade vi riktigt bra.
Dessutom saknade vi några be-
tydande försvarq- och mittfålts'
spelare, upplyser Anders Ek.

t^18t"1- aa"rt

Kinneveds hembygdsförening.
Arsmöte fredag 9 mars 19.00,

Lokal Frökind.. Kerstin Arnes-
son, Josef Jacobsson medv,
Välkomnal figq

Natten mellan söndag och mån'

das bröt någon uPP försäljnings'
lucLn till Centralkiosken vid

Jårnvågsgatan' Inne i'kiosken
rtult lo limPor cigarretter, ham-

burgare, låsk och snask till ett
vårde av nåra 5.3O0 kronor'

En bil stals i helgen På Halla-

"aät"utu" 
i SlutarP' Bilen På-

iraffades senare i samhället'



Molnen stod lågt - så
lågt att Mössebergs hjåssa
doldes i dem och skidåkar-
na faktiskt åkte bland dem
når 24-timmars motions-
loppet på skidor i Falkö-
ping avslutades på lördags-
kvällen. Var molnen låga
så var gemytet och festen i
och bredvid spåret desto
högre - det var en verklig
folkfest som ågde rum hår
uppe.

Med närmare 3.500 åkare i ak-
tion i de 116 lagen och flera tusen
runt banan, som hejade på sina
vånner, slåktingar och .arbets-
kamrater som kämpade fram i
blötsnön - fiir se det var klisterfö-
rare - så var det riktig trängsel på
Mösseberg. Loppet år ju också
Västergötlands och Västsveriges
(?)-största skidfest enligt vad det
saoes.

o "Slutarpsbora"
Äldersspridningen i spåret var

inget att säga om: Yngsta åkaren
var bara fyra år och kom naturligt-
vis från Slutarp - de höller säk
framme slutarpsbora - och hette
Jesper Kannius. Redan van i spå-
ret var den som förberett sig för 24-
timmars genom att köra "Frö-
kindsnatta" i år och i fiol. Äldste
åkare var en yngling på 80. (Han
presenteras i separat artikel!

LRF-årsmöte
Kinneved-Vårkumla LRF-avdel-

ning har hållit årsmöte. Resions-
säljledare Jan-Ove Ahlgren, Em-
tunga berättade och visade ljusbil-
der från sina resor i USA. Lant-
brukare Stig Andersson, Vartofta
informerade om förer,ingsbankens
verksamhet.

Efter kaffepausen utlottades hus-
geråd och verktyg till möte5delta-
garnå.

Till styrelse för 1984 valdes: ord-
förande Lennart Pettersson, vice
ordf. Lennart Oskarsson, sekr.
Holger Kall6n, vice sekr. Jan-Erik
Gustavsson, kassör Äke Anders-
son, ledamöter Sten Karlsson,
Kurt Johanson, Rune Gustavsson
(nyvald), ungdomsledare Lars Gus-
lavsson.

Styrelseledamoten Lars Ecker-
lid, vilken avböjt omval, avtacka-
des av ordföranden med blommor
för hans mångåriga arbete i styrel-
sen. Ett tack riktades till Jan-Ove
Ahlgren och Stig Andersson för de-
ras medverkan varvid årsmötet av-
slutades.

Kinneveds
hembygdsförening
håller årsmöte fredag g mars
kl. 19.00 i Lokal Frökind. Års-,
mötesförhandlingar. Kerstin
Arnesson visar bilder och be-
rättar om dräktkommittdns ar-
bete. Josef Jacobsson visar bil-
der från socknen och stenål-
dersbyn. Alla hälsas välkomna.

Loppets Angste deltaga-
re, fgra&rtge Jesper
Kanntus som körd.e för
" Slutarp", fick pris. Hör
iir Jesper nxed, prxs t, fam-
nen p& prtsutdelaren
Carl-Adam Schildt.

Göran Silaander,lag 90, Skogaholms bröd, får en slsjor_
_ ta i. prNs aa speaker"n Rurt Brobier.

S yföreningarna hj tilp er många
klädsel (anvåndes vid nattvards_
gångar).

I likhet med Vårkumla syför_
ening har sedan åtskilliga åndamål
rnom och utom vårt land ihågkom_
mits.

_ Till föreståndare omvaldes Berit
S_amuelsson och till vice ordf. Uno
Mårtensson, kassör Ingrid Adams_
son och bitr. kassör Lydia Sand6n.
5ekr. blev Margot petersson,

I Rörstig-Döve syförening tänker
man på dem som behöver hjälp
med sin utbildning nere i Colom-
bia. Vid sitt årsmöte beslöt för-
eningen att fortsåtta att bekosta ut_
bildningen för en pojke genom
Lutherhj älpens försorg.

Föreningen delar dårutöver ut
det mesta äv behållningen från sin
försäljning i november till mission,
diakoni och ändamål inom stiftet.
Aven till RIA, som man känner
starkt för.

Till föreståndare för föreninsen
omvaldes Elsa Johansson och till
kassör Gunvor Broberg, till sekr
Inger Johansson, till vice kassör
Asta Westermark.

Tack vare den ekonomiska
hjålp de små församlingarna
får genom de kyrkliga syföre-
ningarna kan'man, som nu i
Vårkumla, klara av en så pass
stor utgift som'översyn och
ståmning av orgeln.

Vid sitt årsmöte nyligen anslog
man inte mindre än 10.000 kr till
detta. Och ändå räckte medlen,
som man sytt ihop, till ny altarkläd-
sel också.

Men föreningen, där Vivi-Ann
Andersson, Grännarp är före-
ståndare och kassör, tänkte också
på att hjälpa de nödställda i Polen
genom pastorsämbetet i Falköping
med 500 kr och RIA med 1000 kr.
Dessutom delade man rit SOO kr tilt
vardera Sv. kyrkans mission, Sv.
kyrkan i utlandet, IM, Lutherhjäl-
pen, Flämslätt och Hjo Folk-
höeskola.

Vid årsmötet i Slutarps syför-
ening framkoin av verksamhets-
berättelsen, att föreningen bekos-
tat häiften av utgiften för den nva
korkmattan. som invigdes Domsön-
dagen i samband med att kvrkan
återöppnades.

Dessutom har man svtt och
skänkt ny altarspets och aliarrinqs-

Kårjubileum i Kinneved 
I

Församlingskåren i Kinneved-
Vårkumla har nyligen tillsammans
med kåren i Börstig-Brismene firat
2S-årsjubileum. Ett 30tal medlem-
mar hade mött upp.

Fr.o.m. i fiol är även kvinnor
med i denna sammanslutmng som
tidigare var kyrkobrödrakår.

Jubileet kom sent eftersom det
var redan den 11 april 1958 som kå-
ren bildades i Kinnarps skola. Dess
förste ordförande blev Göran San-
din. 1963 tog Daniel Abrahamsson
vid och efterträddes så småningom
av Herbert Andersson. från igZS
fungerar Carl-Erik Abrahamsson
som ordf. I

Under åren har kåren haft ett i
brett program - ansvarat för be- |

lysning på kyrkogården, aktivt del-
tagit i Lutherhjålpens fasteinsam_
ling, i namninsamling för kris-
tendomsämnet och i att arrangera
friluft,sgudstjånster. Kåren har äck-
så samlat in pengar för klocksta-
peln på Flämslått.

Vid jubileumssammankomsten
höll kyrkoherde Rudolf Johansson
föredrag om väckelsepräste_n Mår-
ten Johan r,andahl, under vars tid
på Torsö det kunde hända att folk
vandrade ända från Börstig för att
höra honom predika.

M-årsmöte i Frökind
Frökinds och _Åsarps moderata

föreningar "hrr.ohaft arsmöte på
Kinnarps Pensionat. Efter respek-
tive föreningars årsmötesförhånd-
lingar samlades man till gemen-
samt kaffesamkväm. Förkinds_ ord-
förande Janne Brisbo hälsade ett
50-tal medlemmar välkomna. Från
förbundsexp. medverkade Sven-
Olof Ask med en allmänpolitisk in-
formation, där bland annat fram-
kom att Skaraborgsmoderaterna
ökat sitt medlemstal med c:a 500
nya medlemmar under 1984.

Kvållen avslutades med att Gillis
Hellberg, Falköping, kåserade
över Fritiof Nilsson Piratens liv och
levene.

Till Frökindsmoderaternas stv-
relse för 1984 valdes ordföranie
Janne Brisbo. Övriga ledamöter
Elisabeth Dahlälv, Lars Eckerlid,
Leif Bohman, Bengt Samuelsson,
Lars Ax och Börje Ax. Till utbild-
ningsledare valdes Helge-Olof
Carlsson. Ordförande avtackade
två avgående styrelseledamöter
med blommor, nämligen Helge-
Olof Carlsson och Olof Wester-
mark. _ t1A:q$S

1 
Vasaloppet i Slutarp

' 
-.De 

som åkt det s.k. Vasaloppet i
stutarps elljusspår kan Iämna in
resultatet senast den 16 mars till
Yngve Alven, Anders pryssander
eller Bengt persson. Spåråt har de
senaste dagarna varit släckt efter_
som det isiga underlaget kan med_
rora skador_

*
En av Skogsvårdsstyrelsens ar-

betsbodar, uppstålld.i Hallsång
vid Kinnarp, har fått'påhålsninl
av tjuvar. Inbrottet giordes förra
helgen och då stals två dunkar
med ofia, bensin och oljeblandad
bensin, småflaskor med tvåtakts-
olja och två verktygshålten. g5Z

kronor är det stulna vårt.
*

Samtidigt itals, ur en annan
manskapsbod precis i nårheten,
två Helly Hansen-trojor' två
skdgshuggarbyxor, stövlar, ett
batteri och en aluminiumstege
till ett sammanlagt vårde av 2.144
kronor.

,rig{ ?ö5- I()

Slutligen kan från denna för-
enrng nämnas, att två medlemmar
varit med i inte mindre än 60 år.
En sådän trogen tjänst är värd att
lVftas fram. yzlg
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Rödakors-stärnlna r Nnrnev
Kinneveds Rödakors-krets har

'haft lokalstämma På KinnarPs
Pensionat. De i tur avgående stY-

relseledamöterna Gurli Sjöberg,
Rut Persson, Barbro Hermansson
och Inga Niels,en omvaldes, liksom
suppleanterna Gun-Britt Filipsson,
Ann-Britt Karlsson, Karin Samu-
elsson och Torsten Gustavsson.
Nya suppleanter efter avsägelser
från Eva Gustavsson och Astrid
Andersson blev Valter Gustavsson'

riksomfattande länskamPen i 20

frågor den 28 mars' Kommitt6erna
för de äldres resa och Penslonars-
tråffen fick fortsatt förtroende'
Ståmman beslöt att ta initiativ till
barnvaktskurser på Fritidsgården i
Slutarp. Kontakter skall tas med

NBV och fritidsförvaltningen' En

ABC-kurs skall starta den 17 och

24 april i Kinnarps skola' Kretsen'
som omfattar Kinneved, Vårkumla
och Luttra, har 359 medlemmar'

I
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Vårkumla och Birgit Johansson, 

-

Kinnarp. På övriga förtroendepos- i 
--ter blev det omval'

Styrelsens förslag till stämman
följdes nästan i sin helhet: klädin-
samlingi maj månad, de äldres re-
sa, pensionärsträff, flagga På Rö-
dakorsets dag 8/5, 4.000 kr till kata-
stroffonden, 2.000 kr till disiriktets
Etiopienambulans, 5.000 kr till kas-
san för Libanon, därtill medel som

inflyter i bössinsamling. som ännu
ej år avslutad.

Möiet beslöt att sända fYra om-
bud till distriktsstämman i Skövde
den 12 maj samt att delta i den

Kormatta -
ingenting annat

I tisdagens tidning berättade vi
om Slutarps syförening som delvis
bekostat den nYa kormattan i Kin-
neveds kyrka. Det råkade bli ett
korrekturfel för mattan, vilket vi
beklagar. Kormatta - och ingen-
ting annat - skall det vara.

Mattan har för övrigt komPone-
rats och våvts av den kände konst-
nären Harry Svensson, Fägre.

Natten mellan måndagen och

tisdagen stals 24 backar "vanliga"
returglas och sex backar med en-

liter iomglas från Centrumlivs i
Kinnarp. ?61 kronor år det stulna
vårt' {Lgq -frs- te

Kinnarps IOGT-NTO
fick riksmästare

IOGT/NTO:s riksmåsterskaP På
skidor har gått på Billingen i Sköv-
de. Tävlingen var indelad i 13 klas-
ser. Deltagare från KinnarPsför-
eningen lyckades mYcket bra. Så-

lunda blev Inger Svedberg såväl
riks- som distriktsmästare i klass D

20-35. I H 43 kom Sune Svedberg
på femte plats och i klassen 56-60
Elof Rehn på 8:e Plats. FalköPings-
åkarna Holger Johansson resP.

Evert Carlsson kom På tredje resP'

fiärde plats.

10.000 till Libanon
Kinneveds'Rödakorskrets böss-

insamling gav ett fin resultat

5.461:35 kronor har insamlats i
Luttra, Kinneved och Vårkumla'
Tillsammans med de av lokalstäm-

man beslutade 5.000 kommer från

kretsen 10.461:35 att sändas in för
detta behjärtansvårda åndamål'

Ii*'/'N-dg

NY GENERATION KOK

Akry
FRÄN SLUTARP

Jag heter
CURT JOHNSSON
och erbjuder dig
NYTT KÖK PA NYTT SATT

Jag hjälper dig med

- Uppmätning

- Ritningsförslag

- Hantverksservice

- Fasta priser

BESÖK VÅR FABRIKSUTSTÄLLNING
VI HAR SKÅP OCH GARDEROBER PA LAGER

EXIBAPBIS

KVARNGATAN 1O

SLUTARP Tel. 0515/33394,
(F.d. Slutarps Kök) 333 90

II-SORTEHING
GARDEROBER
50 cm 249:-

60 cm 259:'

öppetfloER:
MANDAG 

.12.00-20.00

TtsD.-FRED. 1 0.00-1 8,00

LÖRDAGAR 1O.OO-13.00

KYL FRYS SPIS DISK TVÄTT

EUROPAS STÖRSTA TILLVERKARE

E tt bra u erks o*h',ä; å/^
i Kinnafps IOGTIIVTO

Kinnarps IOGT/NTO höll på fre-
dagskvållen sitt årsmöte i samlings-
lokalen i Slutarp.

Av verksamhetsberättelsen
framgick att föreningen har 75

medlbmmar och har haft en
mycket fin verksamhet under året.

I oktober firades 75-årsjubileum
med en enkel festlighet varvid 50-
årsdiplom till tre medlemmar dela-
des ut. Bland övriga arrangemang
kan nämnas gökotta i Göteve,
kräftskiva i Fivlered samt den tra-
ditionella långdansen genom Kinn-
arp och där behållningen av den-
na. 2.800 kr. skänktes till RIA i Fal-
köping.

Studieverksamheten har även
varit mycket god, med många cirk-
lar av olika slag. Landskapscirkeln
ställde -83 års resa till Gästrik-
land-Hälsingland med ett 50-tal
resenärer. I frågetävlingen Karu-
sellen lyckades{öreningens lag för
första gången blir kretssegrare och
även vinna distriktets final.

Skillingtryckarna har även detta
år varit flitigt engagerade.

r Styrelsen
Den ekonomiska berättelsen vi-

sade att föreningens ekonomi är
god. Till styrelse valdes: Sven An-
dersson, ordf, Bengt Klingstedt,
sekr, Ansy Gunnarson, kassör,.stu-
dieledare Göran Andersson. Ovri-
ga ledamöter i styrelsen Margareta
Silvander, Gun Klingstedt, Len-
nart Sandberg och Harry Johans-

son. Studiekommitt6: Göran An-
dersson, Ingrid Andersson, Len-
nart Sandberg, Kerstin Gus-
tavsson.

o Sångardag
Lördagen den l0 mars kommer

NBV att tillsammans med Kinn-
arpsföreningen stå som värdar för
en sångardag i Kinnarp. Sång-
övningarna kommer att hållas på
Pensionatet och på kvällen blir det
en offentlig sångarkväll i Lokal
Frökind med servering, underhåll-
ning och dans.

o Skidframgång
Vid IOGT-NTO:s Skaraborgs di-

strikts skidmästerskap på Billingen
i Skövde den 18 febr -84 deltog tre
medlemmar. Inger Svedberg kom i
mål som etta i damklassen och blev
riks- och distriktsmästarinna, Sune
Svedberg blev femma i sin klass
och Elof Rehn belade åttonde plats
i oldboysklassen.

I Frökindsnatta deltog för-
eningen med ett elvamannalag och
diplom delades ut till deltagarna.

. Mimgfupp
Kvällens hemliga gäster visade

sig vara en trevlig mimgrupp med
ungdomarna Karin, Helena, Ingela
och Christina.

Föredragshållaren Erik Kavlert
visade en vacker bildserie från Lo-
foten.

Ifinnafp rikstreu
i locT-täaling
I Ordenshuset i Väring hölls här-

omkvållen final i den karuselltäv-
ling, som IOGT-NTO-distriktet ge-

nomfört under vintern. Den har
gått i fyra etapper, och under 24

kvällar har man mötts på olika håll
ute i distriktet.

I Väring mötte två lag från varje
krets upp. Finaltävlingen leddes av
Börje Thor6n, Lidköping, och Äke
Sfidsman, Stenstorp.

Segrare blev MariestadsJaget
med för kvällen'23 poäng och totalt
under hela karusellen 166 poäng: I
övrigt såg vinnarlistan ut som föl-
jer: Arentorp 156. Broddetorp 150,

Kinnarp 142, Götene 140, Törebo-
da 130, Skarstad 130, Väring 114,

Skövde 103 och Skara 89 poäng.
. Kinnarp rikstrea

Kvällens karusell var också knu-

ten till rikstävlingen "DansANT",
där huvudtemat för frågorna var
ANT, d.v.s. alkohol, narkotika, to-
bak. Här blev Kinnarps-laget bäst i
distriktet med l7 poäng och gick
dårmed .också upp i riksfinalen,
som följd'ä omedelbart.

Med hjälp av den moderna tele-
tekniken, kopplades de 24 distrik-
ten samman pr telefon, så att både
deltagarna och lyssnarna kunde
följa tåvlingens förlopp i hela lan-
det.

I DansANT-finalen glorde Kinn-
arps fyramannalag bra ifrån sig
och stannade på 3:e plats.

Disiriktsordf. Ragnvald Ring-
qvist förrättade prisutdelning i di
striktstävlingen och KinnarpsJaget
hyllades för sin stronga insats i
riksfinalen' !ggl -ak i'..
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Det blev en målrik match mellan
Kinnarp och Grolanda på sönda-
gen. Hela sju fullträffar tillverka-
des och Kinnarp vann matchen
med 4-3 (2-1). Grolanda tog led-
ningen, Kinnarp gick fram till 4-1,
innan Grolanda kom tillbaka med
en stark slutperiod och reducerade
till 4-3.

Kinnarpsmålen fördelades på
Per-Ola Westerberg, Thomas Wes-
terberg (straff), Roland Jansson
och Roger Gustavsson. För Grolan-
da nätade Thomas Nilsson (straffl,
Conny Troedsson och Rolf Karl6n.

I ett jämnt Kinnarp var' Tony
Persson den främste. Bäst i Gro-
landa var backen Tommy Gus-
tavsson tillsamman med Michael
Svensson och. Thomas Nilsson.

Yå,ruind,ur

frislta . . .
I lördags tränades det sång, buk-

andning, avslappning och bra håll-
ning på Kinnarps pensionat och i
NBV:s regi, allt för att visor och
sånger skulle klinga bättre. Musik-
direktör Siv Hellgren, Stockholm,
skötte undervisningen med olika
stämmor och klarinettisten Gunnar
Burlin, också från Stockholm, kla-
rade av spelstämman för andra-
stämmorna.

På kvällen fortsatte sångardagen
i Lokal Frökind med offentlig all-
sångskväll ordnad av Kinn-arPs
IOGT-NTO och där sjöng ett 70-tal 7
personer av hjärtans lust. Siv Hell-
gren bjöd också på vacker sång
med Bill ur Teaterbåten och Gui-
detta: Meine Lippen sie kt.issen so

heiss. Gunnar Burlin spelade bl a
på sin klarinett Alicante-Fantasia
av Thiese och Tico Tico samba.

Marianne och Sixten med barn-
kör spelade och sjöng många PoPu-
lära bitar som blev mycket uPP-

Efter gott kaffe fortsatte den
trevliga samvaron med svängom.
där "Frökindspojkarna" Håkan &
Yngve, förstärkta med Marianne.
Sixten och Magnus stod för mu-
siken.

Det hiir diket - som blir allt diup&re och dEigare nör
snön nu böqar smdlta - uzll förtildrariw ttll barnen på,

Fastarpsorhrådet i Kinnarp att kommunen fgller igen,
så att d,e små. barnen inte ska g& och drunkna i det'

hansson, en av föräldrarna i områ-
det.

- Nu måste det hånda något för
nu börjar snösmältningen och tjä-
len går ur marken och diket blir
allt djupare. Det får inte hända en
olycka innan det blir något gjort,
menar föräldrarna.

Att diket år.djupt - en halv me-
ter eller mer på sina stållen - kun-
de FT konstatera tillsammans med
föråldrarna.

Siu Hellgren ocll Gunnar
Burlin. f;91.c'3-1g

))Iriket år en fara
för Yåra harnP)

- Vi år oroliga för våra små-
barns såkerhet, att de ska går
ner sig och drunkna i det dy-
iga djupa diket! Gatukontoret
måste göra något snabbt så
att inte något så hemskt in-
tråffar * fylla igen diket eller
skårma av det på något sätt!

Det såger oroliga föräldrar
på "Fastarpsområdet" i Kinn-
arp - det nybyggda villaområ-
det mittemot kontorsmöbler.

Några meter bakom husen rin-
ner nämligen ett djupt dike över en
sankång. När snön nu börjar smäl-
ta blir det allt mera vatten i det -
en lockånde lekplats för det nåra
50-tal barn som finns i området. Di-
ket ligger på kommunägd mark. 

.

- Jag har varit i kontakt med ga-
tukontoret flera gånger förra året
och påpekat riskerna med diket.
Man har sedan varit ute och tittat
på det hela men mera har det inte
blivit av det hela, säger Berit Jo-

skattade

Mariånne och Sirten medbarnkör'



Kinneveds
skvttar

O O or rpå årsmOte
Ärsmöte har hållits i Kinneveds

Skytteförening.
'Styrelsen fick följande samman-

sättning. Ordf. K-G Ahl, sekr.
Claes Akesson, kassör Hans Cen-
terstig, vice ordf. Lennart Blom
och vice sekr. Per Hermansson.
Bland beslut'en kan nämnas att'ammunitionspriserna och med-
lemsavgifterna blir oförändrade. " :

I Ur styrelsens årsrapport kan ut-
|åsas att medlemsantalet var 101,

varav 59 är 25 är och under. Redo-
llisade sammankomster till fritids-
irämnden var 197 st. I de olika
skyttegrenarna har deitagarantalet
varit följande: Banskjutning gevär
6,5 mm 32 st, fältskjutning 19 st,

korthållsskytte 37 st och luftgevär
84 st. Sammanlagt i de olika gre-
narna har föreningen anordnat 159

tränings- och tävlingsdagar med
2.305 starter. Detta tillsammans vr-
sar att föreningens aktiviteter yt-
terligare ökat sedan föregående år.

Roger Carlsson blev juniormäs-
tare vid Falbygdens Skyttekrets
banskyttemästerskap och även i
kretsens mästerskap i luftgevär tog
föreningen hem .mästartiteln i ju-
niorklassen genom P-E Joelsson
som segrade med 399 poäng. Luft-
gevärsskyttaina klarade sig bra
även i förbundets mästerskap med
föreningslag 2 på första plats och
lag I på andra plats i lagtåvlingen.

r Riksfinalist
Jessica Winggren gick vidare till

70-iadens regionsfinal i Uddevalla
och där gjorde hon ytterligare en
mycket stron! insats och segrade i
klassen flickor A. Därmed gick hon
vidare som Västergötlands enda

.representant i riksfinalen i Troll-
irättan där hon klarade en andra-
placering och försvarade för-
eningens fårger på ett mycket fint
sätt.

I serietåvlingen i korthåll ställde

t'i*q>a.q- 17.

Polisronden
Fyra extraljus av märket Bosch

har stulits från en bil parkerad
vid Kinnarps Kontorsmöbler. Ex-
traljusen, som stals mellan den
5-9 mars, är värda ca 1.500 kro-
nor.

föreningen upp fem lag i klassen
K11-15. Tre av lagen vann sina di-
visioner och de två andra lagen
placerade sig på andra plats. För-
eningens två lag i serietävlingen på
200 meter i klass Bl5 placerade sig
på första resp. tredje plats. Av sju
föreningslag kom sex på prisplats.

Förenings^mäsat4re i banskytte
1983 Claes Äkesson senior och Per
Brisbo junior, föreningsrnästare i
fältskytte Claes Äkesson, för-
eningsmästare i luftgevär Claes
Akesson senior och Jessica Wing-

.gren junior och föreningsmästare i
korthållsskytte Ola Hermansson
senior och Jessica Winggren ju-
nior' ;]91-. aJ- ts i

Storförlust
för SIutarP

Slutarp får godkant för sin första
halvlek då laget höll 1-0-underlå-
get, men sen kom raset mot ett
Herrljunga som var vårPiggt. 6-0
vann gästerna med' Matchen spe-

lades på Kinnarps utmärkta grusP-

ran' tq g4 -aj.-J,o

---l{';jr,_.r-ilj-*
Församlingshem
i Kinneved
för två milj.

Kyrkofullmäktige i Kinneved
beslöt igår kvåll att bygga ett för-
samlinglshem för nåra två mi[o-
ner i anslutning till Kinneveds
kyrka. Det inrymmer bl a sam-
lingssal för 150 personer, nåstan
lika stor som Lokal Frökind.

Ingen talade emot bygget, det
ställdes bara eri fråga om det
finns behov. Och det finns det,
svarade prosten Uno Mårtensson.
framförallt för ungdomsarbetet
och körverksamheten.

Vi återkommer med presenta-
tion av församlingshemmet,

Faqlarpsområdetr s/t-N.

,-

L and, e ry d,s u oi] u{i "-''
må,ste uppru.sfos

Centents komrnunorgenisa,tion uill rusta upp Falköping
- Landeryilsbanan.

Faruru src,&rt öaer
wtfr,ttm,e$ slcgu bcrt:

i,irr ska fnråltlrarn;r li[[ liarne*
pa l u:titr;r:ctttrldt't j Klr trarp in-
te befriiva lara riid*la långre lirr
alt {lera$rrt;tlr;rrfl .ka ga t,t r "ir
och drunkns i det djupa. d:'iqa'
cth vattenfylkla tiiktt alldele: ir:'
i.ill. licmnrunerr gtrtukont*r sL;:

sii lorl niin nag**sin L:r* r*nt;:
npp dikti lch lttl;r b{i!'t 1.alt}}*1.

l i h;,r ,li:krrit.ri,r lra*ir* i

dag i*lrsrlag) *ch rcrlart i nrt:rgt:;i
kan det hli iitgilrri*t - s;n vi lar
{:årluf lrJr \i!i't!fi \tiltl rt! iir:rta

lrarn en rnaskin f?ir dcl. såger ga-
inchef l-ars Rclldilr. Ilr:t kamrncr
i alla fall att ske de liarrlläile dag-
arn ä.

- Vi ska Lara kor:traliera aIt
nrarkrn år kclrnmunens clh r*iga
al diket {rrllft -}.a rn,!; tripä\\
hrä *li r':rtinf,t l'i)tsyinnel rirn t!'t
Nr{rs::s 1lFF,

Flikel dct iir ii;iga $i:r. ar *:tirt.
:t3 igtr. r'alte:rl"llli *th isctrl'årl
lcrt. I]ike{ ar ar'}*p1; t!rr r}i:grai-
ts* ir;jr* lirsrigh*rerna i Firslarps-

området *ch onrrarlel därintiil.
$. !1

Följande uttalande antogs vid
Centerns kommunorganiSations i
Falköpings kommun å'rsmöte nyli-
gen:

Falköpings kommun är av tradi-
tion en stor järnvägsknut, vilket
bl.a innebär att många månniskor
där har sin sysselsättning.

Regeringen har genom 1979 års
trafikpolitiska beslut ålagt Läns-
trafikbolagen att utreda möjlighe-
terna om att överta de olönsamma
järnvägslinjerna som finns. En av
dessa är Falköping - tanderyd.

Regeringen har till Länstrafikbo-
lagen gett två alternativ. Ett inne-
bär att om man övergår från tåg till
busstrafik är regeringen genom
transportrådet villig att betala bi-
drag till detta under fem år.

Det andra innebär att om man
vill behålla järnvägstrafik utgår in-
ga bidrag. Det borde vara ett rätt-
visekrav att bidrag utgår oavsett
om tåg eller buss blir det som
Länstrafikbolagen beslutar. Ge-
nom transportrådets ojämlika bi-
dragsgivning unnas busstrafik på
tågens beskostnad.

I en utredning om Falköping -
Landerydsbanan, gjord på upp-
drag av de fem berörda kommu-
nerna av Scantrack, redovisas bl.a
att det finns goda förutsåttningar
att öka godstrafikunderlaget. Detta
förutsätter dock att en upprustning
av banan sker så att godståg kan
köras med en hastighet av 70
km/tim. Man skulle dessutom vin-
na vid persontrafik en minskad tid-
såtgång, då hastigheten för motor-
vagnståg skulle kunna ökas till 90
krn/tim.

Jåmför nnan buss med tåg på
stråckan Falköping-Ulricehamn

skulle bussalterntivet ta ca 60 min
medan tåg skulle ta ca 40 min.
Dessutom innebär tågalterntivet
fördelar i form av båttre miljö för
samhållet,_ minskat oljeberoende,
bättre trafiksäkerhet och minskat
vägslitage. Om godstrafiken upp-
hör innebär det att ca 300 vagnslas-
ter / år på sträckan Falköping--
Landeryd istället skulle köras på
landsvåg.

Anpassas tågtidtabellen till ar-
betstiderna skulle ett ökat resande-
underlag troligen uppnås. Pend-
lingen redovisas i FoB 80, inpend-
lingen till Falköping från orterna
Kinnarp, Äsarp och Trädet är sam-
manlagt 282.

Ur ekonomisk synpunkt. skulle
kostnaderna för persontrafiken en-
ligt Scantracks utredning uppgå till
ca 14,5 mkr/år medan intäkten
skulle bli ca 6 mkr/år under för-
utsättning att Länstrafikbolaget tar
över ansvaret. För godstrafiken
skulle kostnaderna uppgå till ca
5-6 mkr/år medan intäkten ligger
på ca 17 mkr/år.

Centerns kommunorganisation i
Falköpings kommun anser därför
att en upprustning av Falköping -
Landerydsbanan måste ske
att bidrag till fortsatt drift bör utgå
oavsett om tåg- eller bussalteinativ
våljs
att en ökad godstrafik på banan ef-
tersträvas

I den händelse regeringen ändå
lägger ned persontrafiken på järn-
vägsstråckan måste de pengar som
där frigöres överföras till en upp-
rustning av Rv 46 i första hand från
Kinnarp och söderut.

CENTERNSKOMMUN.
ORGANISATION



Lördagen den24 mars 1984 V*ra,'bggdör
Berguven i Kinnarp

Nu har berguven kommit till
Kinnarp också!

Så blir för-
samlingshemmet
Som vi tidigare berättat

beslöt kypkofullmäktige i
Kinneved vid sitt senaste
sammanträde att bygga ett
nytt församlingshem för
nära två miljoner.

Församlingshemmet
skall uppföras i anlutning
till kyrkan. Byggnaden har
ritats av Mullsjö Byggkon-
sult och den innehåller
bl.a. en samlingssal för 150
personer.

Det var ingen debatt om bygget i
fullmåktige, där Birger Svensson
från. MB-Konsult redogjorde för
förslaget. De enda frågorna kring
bygget ställdes av ledamoten Birgit
Ek, som undrade vad byggnaden
kommer att användas till och hur
mycket den kommer att utnyttjas.
Hon förmedlade också en tvekan
mot byggnadens läge som finns hos
en del barnfamiljer.

r För ungdomar
* Församlingshemmet behövs

framför allt för ungdomsverksam-
heten, svarade prosten Uno Mår-
tensson.

För närvarande samlas ungdo-
marna tre gånger i veckan. Körer-
na kommer att öva där, där blir
barntimmar och konfirmandunder-
visning. Vidare inryms expedition

] för den församlingsassistent som

tillträder I augusti. Församlings-
hemmet kommer även att vara öP-
pet för ideella föreningar och an-

våndas i samband.med begrav-

,: ningar och andra kYrkliga arran-

€emang'
i.'

o ÖPPet hus
I - D.t skall inte bli ett allaktivi-

tetshus, men jag hoPPas det blir ett

öppet hus, sade Uno Mårtensson

it och avslöjade en drö1n: att man I

o Kyrkomiljön
Församlingshemmet bYggs i trä

lmed tak av lertegel och skall väl
smälta in i kyrkomiljön' Byggla-
dens högre del inrymmer foaj6 och
samlingssal. där Börje Svensson på
fasaden tänker sig ett kors. i an-

tikglas, och eventuellt ett altare.
"Vingarna" innehåller på enä s!

dan ungdoms- och barntimmeloka-
ler, expedition, pentry och förråd
och på andra sidan sammanträdes-
rum för 30 personer, avskilt från
stora samlingssalen med en vik-
vägg, toaletter och "kaffekök" vil-
ket innebär att det finns begräns-
ningar när det gäller servering av
lagad mat. Till köket finns en sär-
skild entr6.

SAMMANTRAOESRUM
- 30 PERS.

' SAMLTN-ISSaL -150 pEkS.

rrTT-rrrE:r trrrr;r[f]
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församlingshemmet skall kunna
samlas till öppet-hus-kvällar med

inbjuden gäst'

, lr0r.-/ FORFAC
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Interiören i det bltuande församh,ngshemmet.

o Finansiering
Församlingshemmet är kost-

nadsberäknt till 1.903.000. Då är in-
te instrument och konstnäriig ut-
smyckning inräknad men där hop-
pas man på hjälp från syför-
eningen. Vid årets slut kommer
1.150.000 kronor att finnas för for-
samlingshemsbygget och resten av
pengarna kommer församlingen att

K(+-\ 
|
I

ToNÄksloxaL EARNTIMMELOXAl

låna.

I torsdags meddelade Karl-Erik
Lindholm på Julles väg att han sett
en stor brunvit fågel på tomten. Att
det var en berguv lär det inte råda
någon tvekan om.

Våffelpromenad
i Slutarp

På söndag eftermiddag blir det
våffelpromenad i Slutarp. Härliga,
smaskiga våfflor ska gräddas. Det
blir med andra ord motion och
mat. Starten är från Fritidseården.

Du kommer väl till

Flilidsgården, $lutaru
på tisdag?

Då ska vi bilda en motions-
klubb! Vad ska den heta? Det
får vi se!

Motionärerna

Gudstjänster för stora och
små i

IfllIlIEUEDS PASIIIRAT
J. MARIE BEBÅDELSEDAG
den 25 mars.
KINNEVEDS KYRKA: 9.30 (obs

tiden), Mårtensson, flickkören.
VÄRKUMLA KYRKA: 11, högm,
Mårtensson.
BRISMENE KYRKA: 14, Mår-
tensson, sång av ssk:s barn,
utd. av BARNENS BIBEL.
Slå vakt om gudstjänstgemen-
skapen i de små församlingar-
na! t'18rl^oa- p-q
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PÄ BIBII(ETTERwm". ffi
Nu satsar Kinnarps stort på brånslebriketter. Till-

sammans med dottertrolaget Svensk Brikettenergi
(SBE) investeras-orrrkring 120 miljoner kronor i till-
verkning av trriketter i fabriker på flera platser i lan-
det.

Företaget har också börjat trygga egna fjärrvärme-
verk som skall leverera vårme i tåtorter. Där kan
också Falköping blir aktuellt.

I går visaåesifiir, f,örsta, gången,den nya brikettfa-
lbriken t S4*tiibaek* Smålaird, vårldens modernaste
brikettfatrrik.

4o33t

AUIffIl|N
lnre och yttre lösöre hålles lördagen den 14 april 1984 kl
11.00 då Siv och Mats Bemerhag, Kyrkegården, Kinnarp, tel
0515i335 29 låter försälja:

Yttre lösöre: traktor Ferguson bensin m lastare, fiäderharv
Hyringa, plog 2 sk Överum, dito mod äldre, ringvält 3-del,
konstgödselpr. "snurra", potatissprätt, kombivagn Tim 3.5
ton, slåttermaskin, slåtteraggregat Aktiv, sidoräfsa, löspress
Welger 350, balvagnar 2 st, självbindare, gummihjulsvagn,
traktorkärra, spannmålsskruv, gröpkvarn, tröskvberk, säck-
lyft,. fläkt, råghalmsverk, hackelseverk, kapsåg, el-motor,
slipsten, högtryckstvätt, farmaggregat 1500 I, div fat, elsvets,
smidesstäd, motorsåg, obetydl beg sugginrede galvat 20 plat-
ser,3 st moforgräsklippare, träplog, ox-ok, åktäcke, skrinda,
gamla cyklar, selar m m i stort antal, ett parti svart taktegel,
divmm,mm.
Inre lösöre: Matservis Rörstrand, teservis, Höganäskrukog,
armaturer, radio, kommod, lavoar, bobiner, trasrriattor, lin-
ne, div soffor, stolar, div bord, kistor, orgel, byrå, pelarbord
2 st, frysbox, symaskiner äldre div m m, m m.

Auktionsvillkor: Inre lösöre kontant betalning, yttre lösöre 3
mån, räntefri kredit mot äganderättsforbehåll, köpare som
önskar kredit och som inte tidigare är känd av auktionsför-
rättaren skall senast 3 daga'r före auktionen överlämna
bankgaranti eller annan säkerhet för kreditprövning. övriga
villkor vid auktionens börian.

- Er SIERIGE F/ISTIGAETR
önerrrcsaanxEils nsncxErsBynA

M&nga slags aufall kan anuiindas för briketti,lluerk_
ning, ui,sar Kinnarps koncernchef Henry Jarlsson.

Storgatan 5 A, Falkoping. Tel 0515/120 25
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JATTESATSNING
Ifrinno;rps inaestera,r

A brökettöllaerkni,ng
Kinnarps AB gör en jåttesatsning på

brikettillverkning. 120 miljoner kronor sat-
sas i dotterbolaget Svensk Brikettenergi
som nu har fabriker på fyra olika platser i
landet.

På fredagen visades för pressen den se-
nast byggda fabriken, belägerr i Malmtråck,
fyra mil söder om Jönköping.

brikettfabrik för träbränsle.
Teknologin är svensk och har

redan resulterat i åtskillig tek-
nikexport.

r Avfall
- Vi köper ris, bark, spån,

hyggesavfall, rivningsvirke och
snickeriavfall för att göra bri-
ketter av, omtalade platschefen
Jan-Oläv Strandberg. Till som-
maren ska.ll vi också börja an-
vända torv, som det finns gott
om nära fabriken.

- Skogsavfall finns det i oer-
hörda mängder - det är ingen
risk att det blir brist på råvara.

- Vi har också klart för av-
sättningen för några år framåt.

o Hetluft
Råvaran kommer med lastbi-

lar till fabriken, vägs och tippas
i högar eller i silo. Den blandas
för att få rått sammansåttning
och fuktighet. Efter krossning
och passage genom magne-
*qvclriliqro ecmf crnrl- nal".+--

o Dygnet runt
Hela tillverkningen är data-

styrd och den pågår 24 timmar
om dygnet. Genom automatise-
ringen kl-arar ett arbetsskift"
med tre personer av att sköta
hela fabriken.

Även om fabriken inte ger så
många jobb direkt så ger den
sysselsättning åt omkring 25

personer genom transPorter
och insamlingen av rämatert-
alet.

En märklig finess är våg-
ningen av briketterna. Den
sker så att lastbilarna kör över
en våg som väger varje hjulPar
för sig. Precisionen är så stor
att vikten bara kan slå.fel På
högst tio kilo. Vågen är krönt
av Statens provningsanstalt'

På briketterna tar ett opar-
tiskt laboratorium (Svelab) re-
gelbundet prov på fuktighet,
energiinnehåll och askhalt.
lorrhalten på briketterna är 90

procent.

Ny på banken

Som t.f. kontorsföreståndare för
Sparbanken Skaraborgs av-
delningskontor i Kinnarp har ut-
setts Anders Lundin, Falköping.

Lutherhjälpsafton
med paketauktion

tisdagen den 3 april kl 19.00 i
LOKAL FRÖKrND. Hiätp
oss att hjälpa!

Ornbuden för Lutherhjälpen,
Kyrkans Ungdom.

Svensk industri har
ibland kritiserats för att
foretagen hellre delar ut
vinsterna till aktieägarna
än satsar på investe-
ringar som ger nyajobb.

Detta kan ernellertid
inte gälla Kinnarps Kon-
to.rsmöbler, eller som fö-
retaget numera heter
Kinnarps AB.

Det är inte nog med att
Kinnarps har ökat anta-

har också två fiärrvärme-
verk.

; f ,..f\r Ä.lnnarps lnrresse-
rade av att överta det
planerade värmeverket i
Falköping?

- Samtal pågår med
komrnunen, säger kon-
cernchefen Henry Jarls-
son diplomatiskt.

På mindre än två år har
Svensk Brikettenergi AB (SBE)
byggt fyra brikettfabriker, som



verkningen frän 225 1982
till nära 300.

Nu har företaget ge-

norn sitt dotterbolag
Svensk Brikettenergi AB
också börjat satsa stort -
det talas om 120 miljoner
kronor på tillverkning av
bränslebriketter på flera
platser runt om i landet.

Fyra brikettfabriker är
redan i gång. Koncernen

des den nyaste fabriken, som
byggts i Malmbäck, omkring
fyra mil söder om Jönköping,
för första gångefi för pressen.

De andra tre brikettfabriker-
na ligger i Kalmar, Svenljunga
och Norberg i Våstmanland.

r Världens
nodernaste

I Malmbäck har man för 14

miljoner kronor byggt vad som
säkerligen är världens moder-
naste och högst automatiserade

fiil.+il1'.""t.*

rrdvsAuJrurlts' 5dr uerr lru srr l

rande torktrumma. Där torkas
massan med 500 grader varm
hetluft och går sedan vidare till
brikettpressarna. Mellan tolv
och femton procent av bränslet
går åt till torkningen.

På fabriken finns nu lvå Pres-
sar som under mYcket högt

tryck producerar omkring två
ton briketter i timmen. Ytterli-
gare två Pressar skall installe-

ras och senare tillkommer Yt-

terligare två. För dessa måste

Fr&n pressen kommer bri-
kettenra på. Iöpande band,,

otsar HenrY Jarlsson.
emellert id företaget ha rege-
ringstillstånd, och sådant tar
tid. Inte mindre än arton (!) re-
missinstanser skall yttra sig
först. Byråkratin är omfattande
på pnergiområdet.

Varför gör man briketter r

stället för att elda med avfallet
direkt?

- Erfarenheterna visar att
eldning med avfall inte funge-
rar sårskilt bra, säger Jarl Ma-
red, vd i Svensk Brikeettener-
gi. För eldning rned avfall ford-
ras dyrare pannanläggningar.
Det år svårare att transportera
och brånna 12-15 kubikmeter
vått skogsavfall än att elda med
motsvarande mängd torra bri-
ketter, er) volym På omkring tre
kubikmeter. Det år också svå-

rare att veta hur myckct energi
det finns i vått bärnsle.

- Våt flis klumPar sig när det
är kallt, kan mögla och orsaka
allergier.

- Om eldning med vått
skogsavlall inte fungerar bra är
det risk att man tar lill Prima
flis, den som behövs för våra
massindustrier.

- Eldar man med briketter
undviker man sådant slöseri.

- Briketlerna är lätta atl lag-

ra och de kan användas i vanli-
ga pannor med Iåg investe-
ringskostnad. De kan användas
både på vinter och vid låg-

belastning under sommaren.

o Miljön
- Oljan kostar omkring 40

procent mer när det gäller stora
anläggningar. Briketlerna är
vänliga mot miljön. De innehål-
Ier inte svavel och bidrar inte
till försurningen. Eftersom de

förbränns under hög tempera-
tur bildas inga giftiga kolväten.
Vi slipper den imPort av tung-
metaller som följer med kolet.

- Som bränsle kostar briket-
terna omkring 13 öre kilowat-
timmen medan eldrlingsolja nr
1'kostar 26 öre.

r Avsåttningen
Hur år det då med avsätt-

ningen av briketterna?

li:.1

I

- Efterfrågad år god och
även lör nästa virrtPl är avsätt-
ningen klar för'hela produktio-
nen i Malmbäck.,,

o Garanti
- Det år vikti$t ,att köParna

kan känna try;dret n-är de in-
vesterar för brifet[eldning. Vi
kan garantera att det alltid
kommer fram bri{<etter.

- Vi har nu i 
flera fabriker

och ingen äv dedr får sälja mer
än 70 procent av.lvad de kan till-
verka. Varje fabiik skall ha ett
bbtryggande hpredskapslaget
och ställa brikettpr till förfogan-
de för annan fallnk i händelse
av brancl elle. or{na^ störning.

- Vi har bygg! den här fabri-
ken och det visdr att vi menar
allvar och tror på briketteld-
ningen.

. Vårmeverk
SBE håller nu också på med

att utöka sin affärsid6 till att
även äga och driva värmeverk.

Fyra au nldnnen framför den nya fabrtken för briinslebriketter t. Malmbiick. Frän
uiinster platsch.efen J an-Olau Strandberg , koncernchefen Henry J arlssort , Kinnarp ,

J'abrikschefen Krister Mared och, chefen för SBE JarI Mared.

.1

'l

Text: Rune Nilsson
fi'oto: I)an Nilsson

l;!i.t,,ri#

- Som första provat privat-

ftltt': ; i, ffiF";.:$.' rY[ 't-' '
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Jan-Olau Strandberg utsar hur enfrirdig brikett ser ut.
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ägda företag i Sverige har vi nu
två egna Ijärrvärmeverk under
uppförande. ett i VimmerbY
och ett i Bankeryd vid Jönkö-
ping. Från våra verk skall vi le-
verera [ärdig värnreenergi en-
ligt mätare.

_ r I Falköping?
Med Falköpings kommun på-

går samtal om liknande arran-
gemang, omtalar koncernche-
fen Henry Jarlsson, Kinnarp.
Hur det går år ännu inte klart.

Teknoloqin för lillverkninqen
av SBE-briketter är svensk om-
lalar Herrrv Jansson. rressarna
i fabriken i Malmbäck kommer
fran Bogma i Ulricehamn. ett
företag som SBE har intressen
i.

Ito+
1.1

i

Redan har svenska maskiner
och kunskaper exporterats till
ett tiotal lånder. Här finns stora
exportmöjligheter. Hela vårl-
den ropar elter lösningar på
området.

Tillvaratagandet av skogs-
avfallet gynnar god skogsvård.
Det blir nämligen lönsammare
att röja i ungskogen och då får
man fram rnera prima virke på
iång sikt. Tillqången pa in-
hemskt bränsle innebär också
en trygghet för landet.

- Vi åmnar satsa på fler bri-
kettfabriker, omtalar Henry
Jarlsson. Var cle skall ligga år
inte klart, men de måste byggas
där råvaran fir-rns. I hela pro-
jektet skall omkring 120 miljo-
ner kronor investeras.
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Hembygdsforeningen
ökade med 68 medlemmer

I närvaro av ett 50-tal medlem-
mar har Kinneveds hembygds-
förening hållit årsmöte. Förhand-
lingarna leddes av Rune Lennarts-
son, som också omvaldes till för-
eningens ordförande.

I övrigt fick styrelsen följande
sammansätlning: Erik Gustafsson
(kassör), Thomas Pettersson
(sekr), Margit Andersson (v.ordf.),
Assar Karlsson (v.sekr.), samt Ma-
ria Abrahamsson och Gerhard
Frisk.

Av verksamhetsberättelsen
framgick att föreningen anordnat
en rundtur på Kinnekulle med
Verner Lindblom som.guide,

I samarbete med Vårkumla hem-

bygdsförening hade män inbjudit
Dag Stålsjö iill hembygdsafton.

Föreningens medlemstal har un-
der året ökat till 225 medlemmar.

Medlemskortet för 1984 inhehål-
ler ett fotografi, välkänt för många
Kinnevedsbor, nåmligen Lag-
erstorps folkskola.

Efter förhandlingarna berättade
Kerstin Arnesson om det.arbete
som bedrivs i Frökinds dräktkom-
mitt6.

Kvällen avslutades med att Josef
Jacobsson visade diabilder dels av
fotograferingar från insamlade bil-
der i Stockholm, deis en Presenta-
tion av arbetet med fornbYn i
Åsa.p.

Aktia
lryrlsokör
i Kinneaed

Kinneveds kyrkokör har hållit
årsmöte. Kören har arton medlem-
mar.' Körledare är kantor Marga-
reta Thor. Styrelsön består av
ordf. Göran Andersson. sekr. Brit-
ta Wilgotsson, kassör Bengt Klings-
tedt. Vid valet av styrlse blev det
.omval av de ovannämnda. Räviso-
rerna.Berit Samuelsson oeh Håkan
Silvander omvaldes.

Kören har under året haft 30-tal
övningar och medverkat vid guds-
tjänster i Kinneveds kyrka tolv
gånger, Vårkumla tre och Brisme-
ne två.

Midfastosöndagen medverkade
kören vid Falköpings . kontrakts
kyrkosångshögtid i Torbjörntorps
kyrka. Den 15 maj gästades kören
av Västrums kyrkliga syförening
från Västervikstrakten. Svför-
eningen deltog även i högmässan i
Vårkumla kyrka.

Valborgsmässoafton sjöng kören
för pensionårerna på Frökindsgår-
den och senare på kvällen vid val-
borgsmässoelden i Axtorp.

Arets höjdpunkt var återinvig-
ningen av Kinneveds kyrka dom-

Pensionärsträff
fredagen den 30 mars kl 15.00 i
Lokal Frökind.
Lårare Roland Nilsson: "Från
iskristall till korsspindelnät".

Välkomna från hela pastoratet!

Våffelpromenad
i Slutarp

Slutarps IF;s damklubb anord-
nade på söndagsmiddagen en våf-
felpromenad. Inemot ett 50-tal kom
till start i det gråkalla vårvintervä-
dret. Promenaderna fortsätter näs-
ta söndag med start från Fritids-
gården. Söndagspromenaden
vanns av Jan Ekman 1l rätt, tvåan
Thomas Pettersson hade också 11

rätt. Skiljefrågan avgjorde och den
var 762 sidor. Barnfrågan vanns äv
Håkan Ekman. Rätt svar: Beetho-
ven, Inter, Jönköping Blåklint,
PH, Ottawa, 1919, Spanien, 1957,
Dalby Söderskog, Luleå, Byggma-
terial. Raden: 2xx xx1 2l2lll.

Vem ska sköta
motionen. . .

I kväll blir det samling i Fritids-
gården för dem som intresserade
av.motion sommar och vinter. Pia-
ner finns på att bilda en motions-
klubb inom ramen för befintliga
klubbar eller en fiistående. Det är
detta som ska diskuteras i kväll.

söndagen. Kören medverkade
med ett stämningsfullt program.
' Körens årliga utflykt med buss
gick söndagen den 14 augusti. Det
blev en heldagstur i fager västgöta-
natur med Kölingareds kyrka som
första måI. Sedan gick färden förbi
vackra sjöar till intressanta resmål
efter Vätterstranden.

Middag var bestålld på resta-
urang Vättersro, Brandstorp. Efter
att ha åkt remmalag till konst-
närsgården Sågaretorpet var det
dags för kvällskaffet innan färden
ställdes hemåt igen. Kören sjöng
ocskå när pastoratet bjöd på lucia-
kaffe i Lokal Frökind.

tlsq-

Hos "Jarl'a" 19161

Kontorsmöblers personal för 3g
grabben tir Henry Jarlsson. . .

I Slutarp och Kinnarp jobbar

gänget som vet vad det handlar
om.

Möjligen kan utbölingarna för-
stå det när de ser den här bilden,
som togs en skön. solig dag 1946
på Jarl'a trappa. en trappa som i
dag bär dig in till posten i Kinn-
arp.

Jag har fått låna den här
bilden av en föredetting i före-
taget. På den finns hela arbets-
styrkan för 38 år sedan. Jas tror lä

&r sedan. Den litte

knappast att den lille grabben - l!-il
trea från vänster i övre raden - ;,ptrea från vänster i övre raden - :FT'.,
då kunde se den glansfulla fort- 'å3if
sättningen framför sig. Han 

X:?: t":,1de inte att pappa Jarl - tvåa från Srl'li
vänster - hade bestämt sie förvanster - nade bestamt slg tor
att bli störst och bäst inom-kon- ...nu en qD denx soln sta-
torsmöbler. Nu vet Henry det. kar ut framtid,en. Hiir med
Han har blivit en av dem i famil- yfi.rnstertal i den brikött-
jeföretaget som är med och sia- fabrtk son1, man nu inl)este_
kar ut framtiden.

På bilden finns också Ragnar rar i' (Foto: Dan Nilsson)
Johansson, Josef Karlgren, Olof Säg Kinnarps - det räcker. Vi
Andersson, Nils Gustavsson, kan väl mynta den sloganen nu..
Harry Engdahl, Göran Jansson BÅSSE JOHANSSON
och Rune Arp. (Slutarosbo)



FRöKIND I AFTOIV
DÄrys. . .Slutarpspromenaden

Söndagens tipspromenad i Slut-
arp vanns av Ulla-Britt Leifler,
som hade ll rätt och 95 g i skilje-
frågan. Fyra tior fanns också och
skiljefrågan avgjordes till förmån
för Inga-Britt Malmgren, 24 g.

Barnfrågan vanns av Jessica Pet-
tersson, som hade 9 rått och 97 g.

Svaret på skiljefrågan var 58 g och
rätt rad såg ut så hår: 1 x x, I x 2, I
2 x, 2 2 1., Svaren löd: August
Malmström, Isaac B. Singers, kål-
rabbi, åklagare, 3, Brunei, Karl-
Jan Granqvist, Voulez-vous, KIiPP-
domet i Jerusalem, växtfärgning,
Sparkad, hela Europa.

Nästa vecka blir det nY tiPs-
promenad från motionsstugan.

i 7g't- ttU - 03

FRöKIND
KinnarP-SlutarPs
Vägförening
har årsmöte i Lokal Frökind kl
19 måndagen den 9 aPril'

Ärenden: enligt stadgarna'Väl-

5:il:,i" "is'-

Målkalas
av l(innarp

. KinnarPs IF hade inga som

helst problem med att avancera -

* vidare till den tredje omgången
i Sportjohan CuP.

ia söndagen besegrade

Kinnarp nämligen division VI-
laget Bredared med 10-2 (5-2)
på bortaPlan.

Bredared inledde matchen

med att utnYttja sina två handi-
capstraffar och kunde därmed

. taiedningen med 2-0' Men se-

dan väl KinnarP fått hål På nol-
lan, var del kattens lek med

råttan.
Via 5-2 i halvtid gick Kinn-

arp fram till hela l0-2, sonm

alltså blev slutresultatet'

- I första halvlek sPelade vi
bra, sedan var det lite si och så

med skårPan efter Paus, då ju
matchen redan var avgiord,
summerar Anders Ek i Kinn-
arp.

Allra lyckosammast av Kinn-
arps-spelarna var Roland "Lol-
lo" Jansson, som svarade för
hela sex fulltråffar. Thomas

Westerberg svarade för två,
Per-Ola Westerberg och Tor-
björn Åkesson för var sin'

Hela laget får givetvis god-

känt, extra Plus till' "Lollo"
Jansson. tq€Ll-OLl41

Det var trevligt med Alvars i Lo-

kJirokind i lördags' Det tYckte

noq hela den fullsatta salongen'

ö"i J"t är ofta trevligt i denna lo-

k"l, .o* ju bjuder Frökindsborna

"f'." 
t"ir"t,ånde och varierande

Iätr...*rta omsPännande . 
det

mesta av människors gemensKap'

;;; ;. hembYgdsProgram' kultis-

d"nr."' nykterhetstillstållningar'
[å""f"t,"t' adventskaffe' kultur-'

".o*t"* 
m m' Så visst behövs Lo-

'n.i'F.or.i"al Men det blir ofta

,å*,, a* blir för varmt' luften

"a"t""t 
i"t" till' Ventilationen är

.,o* .a*t" ån i våra djurstallar'" 
R;;; kvrkan har ju anlitat lo-

k";;6. åna behov' Men såg i tid-

ningen att man nu skall bYgga eg-er

;:fä;iå;;;å.,n. "v"- 
bYggnad

"i" tå *ät.unten vid den gamla

fina^ kYrkan. Men Planlösningen

=Än "att." 
ut som den som nu finns

iT;ä Frökind' Varför inte då i

.tattut ut"iag. och förbättra vår nu-

rä""a" lok"al så att den kan fYlla

de sammanlagda behoven?

Församlingshemmet/Lokal Frö-

f.irrJ-tf."ff" funna bli en nyttig och

;ä;il satsning mitt i det nutida

;;;Ä av bebyggelsen. KYrkan

=i..ii" u".t tigtri då hamna mitt i

1"". 
- 
aat fö"rsamlingsborna finns

Ii"n. iirft.*-ans med biblioteket'

moiion"sPå.et och barnstugan

"r."fiä 

-fttf."" 
kunna medverka till

åri'u1*"'iie"." sammanfoga våra

[äaJ-it."iig" samhällsdelar Slut-

arp och KinnarP'*-tfått" 
allt bli vid det gamla? Nej'

B;;; ;" ut vid mosskanten! Sam-

tJJ-*it samPlanera Församlings-

l"nt*"t med Lokal Frökind!'-'öiin 
FRöKINDSKE ARGUS

't

Även det välbesökta och vålsköt-

t" bibliotek"t i Lokal Frökind' som

ilt;.; två växande samhällen'

U"itåuu. utökade lokaler' Så även

i. J"tt tYtPtttttten Passar det ut:

äaJi *åJt" utbYglnad av Lokal
-i'.of.i"a. 

Det frnns all anledning att

="Äo.a"" 
lokalerna och få en ge-

;;;; lösning - "mitt i byn"'

Där människorna finns'
Så även om kYrkan har resurser

-f;;; det antedning hushålla

med dem' 
RED' av FT

Vidare blir församlingshemmet en

lämplig samlingsplats före och efter
begravningsgudstjänsterna då par-
keringen kan anvåndas gemen-

samt. Byggnationen förbilligas ge-

nom att församlingen föfogar över
tomtmark, Prirna vattentåkt och
ovan nämnda ParkeringsPlats. Det

känns fint att färdas På den uråld-
riga slingrande bYvägen, som nu är
i gott skick, med asfalt och god be-

lysning ånda fram till kyrkan tack.

vare ortens vågförening och dess

ordf.
Att kyrkan är gammal och fin,

det är vi helt överens om.

-o-
Efter den anonyma skrivelsen

tar FT:s chefred., tillika ordf. i Fal-
köpings kommuns kulturnåmnd'
vid och påpekar bl.a. att att biblio-
teket i Lokal Frökind behöver en

tillbyggnad. Vi ifrågasåtter inte be-

hovet och kommer inte att försöka
förhindra detta med t.ex. insända-
re i någon tidning. LYCKA TILL!

Men när vi läser det sista stYcket
i red.skrivelse, blir vi både ledsna
och besvikna. Har kYrkan resurser
i en landsortsförsamling, så är det
till stor del beroende av arbete På
ideell väg med ringa kostnader för
förvaltning och adminstration.

Ska pekpinnen fram, hr. red., så

rikta den mot annat håll.
CARL-ARNE ADAMSSON

Ordf. i Kinneveds
församlings

kyrkofullmåktige

SlutarP
vann stort

Vårens bästa för SlutarPs fot-

boilsrpelare! 8-2 mot Timmele' Så

kan man kort och gott sammantar-

ta lördagens trivsamma tillställning

oå "Maithels" grusplan i Kinnarp
I en på våten uPPskattad arena'

SluiarP har tidigare i vår haft det

lite motigt med avSiutningarna men

,r., ,log 
-Ek-"tt, Skoglund och Jo-

h".nsJo. till rejält' Två mål var

siorde de och för en fullträfl var

tod Lindroth och Lund'
Tomas Karlsson svarade för gäs-

ternas båda' en vid ställningen 2-0
och en vid ställningen 4-1' I Paus

var resultatet t-t. 
r,;gnl-ör-,.g

Tisdagens ProPaganda.
Vinlerns tisdagsProPaganda Pa

,kidu. "u"lutades 
i god lid före

mildvactr.'t. Pristagare blev Petro-

.r"iL 
- 

situ".tt.o"a, RickY Ahl'

åi"-f.".a Svedberg' Pristagare "Va-

r.f.oo.t' Raynrond Carlsson' Tho-

-", b"U.i.ltton' Gunvor Anders-

loig*l- Orr- O?

Enighet i Kinrteaed,
t _ __i_^

orur, placen'ngen
Hade ej tänkt svara På den an-

onvma skrivelsen under rubriken I
Af'tOll DANS' men då den ford-

rar vissa förklaringar anhåller jag

att få följande infört i den s'k' in-

sändarsspalten.
Det är bra att få höra olika åsik-

ter om bl.a. församlingshemmets
placering, men är det inte väl sent

"tt ttr, tta. alla beslut är fattade

komma med awikande åsikter'
Beslutet om Placeringen togs re-

dan i kyrkofullmäktige 1983-10-24,

efter att först ha förberetts av en i
fullmåktige vald byggnadskommit-
t6, bestående av nio Personer'
varav en ledamot har anmält av-

vikande mening och ifrågasatt om

olatsen är den rätta. KYrkorådet,
som bäst bör kunna bedöma behov

och placering, har varit helt enigt i
sitt beslut.

I kyrkofullmåktige, som är Poli-
tiskt och demokratiskt valt i all-

männa val, anmälde en ledamot

avvikande mening. Ingen reserva-

tion begårdes. I stället uttalades

det tillfredsställelse över place-

ringen nåra kYrkan bl.a' kYrkokö-
rernas ordf. för deras övningar
med nåra tillgång till kyrkans full-
lödiga instrument' Vidare kan kon-
firmandundervisningen bli ännu

vårdefullare då och de kan alterne-
ra mellan salen och kYrkan med

dess bildsPråk.
I många församlingar ordnas

barnvakt för di allra minsta under
högmässah. Detta blir nu möjligt'

Tipspromenaden
i SlutarP

48 kom till start i söndagens trps-

o.o-"r,"a i SlutarP' Gösta Anders-

!."- *.a 12 rätt' Inga-Britt Malm-

gren med 11 rätt blev Prlstagare'
Barnfrågorna vanns av Rickard
-u"db"ig. 9 rätt sk.iliefrågan var

;d;t.;t.. Rält rad: x2x 121 2xx

iä,.. iart svar: gräsmånad' Zam'

Ul". eOO, 8, 1965, Thomas Wass-

[.ts. U."a. Grimmas' Karlskrona'

fri'.1r, Wilhelm Moberg' Hem-

ming. England-- 
iip.p"o.tu.t.dutttt fortsätter

kommande söndag

son' 
, fi "la



Knallhå,rt i Asle
'iii',i'irm

Arets förtrundsmäster-
skap i fältskjutning avgior-
des i Asletrakten i söndags
och spånningen var i topp
in i det sista.

Det råckte inte med 42

skott fördelade på sju sta-
tioner. Det visade sig näm-
ligen, att tre skyttar, Lars
Ek. Skövde. Lars-Erik
Svensson, Mullsjö och Bo
Wallroth, Lidköping alla
hade 39 tråff, så de fick
ladda om, så att en segrare
skulle kunna koras.

Bo Wallström sköt bort sig i lig-
gande medan både Lqrs Ek och
Lars-Erik SvenSson sköt fullt. Nu
gållde det knåstående. Inte heller
nu darrade.Lars-Erik Svensson på
handen utan radade upp den ena
tråffen efter den andra. Riktist lika

fin utdelning fick inte I.ars Ek, så
han Iick nöja sig med andraplat-
sen.

Bo Wallström kom igen efter den
mindre lyckade skjutningen i lig-
gande och sköt liksom Lars-Erik
Svensson fullt.

r Klara för SM
I och med segern kvalificerade

sig Lars-Erik Svensson till SM i
fåltskytte som.'avgörs i Sandviken
den 29 april. Aven följande nio {år
göra upp om SM-medaljerna: Bo
Andersson, Bäreberg, BritlMarie
Andersson, Levene, Mats Fre-
iholtz, Bäreberg, Jan-Olof Jannes-
son, Falköping, Per Strand, Marie-
stad, Torbjörn Svensson, Skövde,
Leif Svensson, Mullsjö, Lars Ek,
Skövde och Alf-Håkan Bergsten.
Skövde.

I veteran-klassen segrade Nils
Larsson, Fredsberg men han åker
inte till SM p_.g.a. skada. Till Sand-

önnorp iin en g&ng: \2/\- %

tvlq-fl.

En ktsintett sljutglqQq.Kinnq,u-edsungdomar uid för-
bundsmtisfpistapet i'f67-jutni'ig i Äsle: stående fr.u
Peter Ah[, Per Brisbo ochLars Göransson. Knristå,ende
Jessica Winggren och Roger Carlsson.

viken åker däremot Gösta Fält,
Odensberg, Ingemar Sjöstedt,
Odensberg, Gösta Lundin, Falkö-
ping, Hans Jensen, Skövde, Sven-
Yngve Gustavsson. Falköping. Stig
Eriksson, Skövde Gösta Brolin, Es-
sunga, Arne Abelsson, Essunga,
Ingvar Bergsten, Skövde och Arne
Fredin, Skövde.

o Roger nöjd
Men det var inte bara seniorer

som gjorde upp om medaljerna.
Juniorerna tävlade i två klasser,
och i vanlig ordning höll sig Kinne-
ved väl framme. I åldsta klassen,
F1?, Gnn Roger Carlsson @h han
var sornsig bör mycket nöid, pqed

ger och poängen blev alltså 24.
Tvåan An$gri Bore. Skörstorp
sköt 18 oCh klrrb.bkamraten Lars
Göransson 17.

o Nöjda skyttar
Skyttarna var mycket nöjda med

banan, och vi var i kontakt med
många av deltagarna, och samtliga
betonade att banläggarna Stig-Yng-
ve Ggstavsson, Sven Andersson
och Leif Gustavsson verkligen lyc-
kats med bansträckningen. Att se-
dan dimma försvårade förutsätt-
ningarna fcir de som startade tidigt
på morgonen kan ju inte arran-
görerna lastas för. Banläggarna i

sin tur riktade ett varmt tack till
berörda markågare. Trots att 240
deltagågårkom till start, gick -allt.
friktiosnfritt.. - Gamle storskytten
Hans Jensen; Skövde, som verk-
ligen vet hur en tävling skall arran-
geras hade också idel lovord för
Falbygdens Skyttekrets.

GORAN SVANBERG

uu. ,,'i.r r"a.ffi i
tävlingp.n.l

har inte

erskapet, och döt'var
att den kom nu, för det
något vidare i tävling-

arna i vinter.
Roger började_ lite dåligt. Bara

tre-.tläffar på
meii därefter

BYGG I CEI\TRUM!
Församlingshemmet bör samord-

nas med Lokal Frökind. Det finns
inga sakliga argument i ordföran-
dens inlågg som motsåger denna
uppfattning. Visst kan det vara lite
sent att nu ta upp denna fråga,
men ärligt talat så har vanligt folk
hår i bygden inte haft något som
helst tillfälle att ge sin uppfattning
till känna. Informationen måste be-
tecknas som undermålig.

Detta år givetvis särskilt all-
varligt när de beslutande kyrkliga
organen har valts med ett så utom-
ordentligt ringa valdeltagande att
det i andra sammanhang inte alls
skulle betraktas såsom ägandes nå-
gon större representativitet för
folkmeningen.

Låmpligt hade kanske varit att
ställa ut förslagen och ordna infor-
mations- och diskussionsaftnar in-
nan beslut fattades. Så därför får
man väl nu tåla ifrågasättandet av
beslutets förståndighet sett utifrån
den totala samhällsaspekten. För
det rör sig ju hår ändå om en av de
största satsningarna av skatteme-
del som skett här i bygden. Och då

' vill man ju gärna förvissa sig om att
en sådan offentlig flermiljonsats-
ning skall få optimal samhällsnytta.' Det borde därför för beslutsfat-
tarna vara naturligt att ta stor hån-
syn till behov som samarbetsvägen
kan lösas åven om de ligger lite
utanför de strikt kyrkliga domäner-
na. För även om kyrkan icke är av
världen så verkar den i världen:

-o-
Att bygga ute vid mosskanten -

mellan likboden och något gam-
malt stall - riskerar att isolera kyr-
kans verksamhet. "De fullödiga in-
strumenten" och "Kyrkåns .bild-

språk" finns ju kvar oavsett var
församlingshemmet är beläget.

Nog borde väl pastor kunna tala
med de sina och påminna om det
övergripande budskapet:

- Gån ut i världen. . . (Markus
16: 15 ).

För 800 år sedan låg kanske kyr-
kan bra till sett ur dåtida bebyggel-
se och.försvarssynpunkt, men idag
finns folket icke där. Dårför talar
mycket för en placering vid eller
intill Lokal Frökind:

l) Här finns människorna. Hår
finns behoven. Torget vid Lokal
Frökind är idag ganska exakt mitt-
punkten i våra moderna villa- och
industrisamhållen Slutarp/Kin-
narp.

2) Genom samordning mellan
Församlingshem och Lokal Frö-
kind borde byggnadskostnader och
de årliga driftskostnaderna kunna
bli lägre och detta är viktigt när det
gäller att vara sparsam och åstad-
komma effektivitet.

3) Här skulle ett bra centrum för
medborgarna kunna skapas. En
förstärkt samhällelig bebyggelse
här i centrum skulle försköna och
förbättra detta område och med-
verka till att banden förstärks mel-
lafi de båda samhällsdelarna.

4) Mindre trafikrisker att ta sig
hit både för barn och äldre.

. -o-
Gån ut i världen...! BYgg i cen-

trum! Bygg inte vid mosskanten!
Var generös och medverka till den
rejäla förbättring det skulle kunna
bli genom ett samarbete mellan
kommunen och kYrkan för att er-
hålla en framtida centrumbebYg'
gelse mitt i byn. Kan inte kommu-
nens och kyrkans Politiker och

tjänstemän talas vid härom? An är
det icke för sentl

DEN FRÖKINDSKE ARGUS

lt...

vilket räckte till en överlägsen se
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I brist p& annat kan man aUfia sieti flteeer)tuct<är ae
En kuintett skjutglada Kinneuedsury,,,,gdomar uid för-
bundsmösterskapet t, fiiltskiutning i AsIe': st&ende fr.u
Peter Ahl, Per Brisbo och Lars Göransson.,Knristå'end'e
JessicaWinggren och Roger Carlsson. lo/4' g.

luir Kinnarpsgrabbarna. Vr. triiffad,e d"* pi Äro*p,s :
Viirdshus, diir de också, tagtt stg en fika. De lAstrar tilL..
nqm.nbn Lars Erik Widberg, Robert Lindström och An. ,.:i

d.ers Bergkotst, och anser att det ftnns ciniiu mind,re att

Rekordoffer.
i Kinneved

När kyrkvärdarna efter Palm-
söndagens välbesöktä gudstjänster
skulle räkna innehållet i de många
fastesparbössorna fann de både i
Kinneveds och i Börstigs kYrkor
.tusenlappar i några bössor. Dess-

utom har under insamlingsPerio-
den anordnats paketauktioner, lot-
terier m m, som tillsammans med
det direkta offret nu På Palmsön-

dagen gjorde, att det i samtliga för-
samlingar blev högre belopp änl
förra året, sammanlagt över 9.000
kr mer.

Här följer resultäten för de olika
församlingarna:

Kinneved 16.721 kr (därav
1.925:- via postgirot);

Vårkumla 2.730 kr;
Börstig 6.346 kr;
Brismene 3.821 kr.

Det blir sammanlagt för hela pas-
toratet 29.619 kr.

VÄLKOMMEN TILL

pÄSxeNS GUDSTJÄNSTER
i KINNEVEDS PASTORAT

Klnneveds kyrka: Skärtorsdag, rc, HHN
Långfredag, 11, Mårtensson,
kyrkokören.
Påskdagen, 11, Mårtensson,
flickkören, påskprocession,
Kyrkb.
Skårtorsdag,20, HHN
Långfredag, 15, Korsandakt,
Mårtensson.
Påskdagen; 14, Mollving, famgtj'
kyrkok., utd. av b. bibel.
Skärtorsdag, 19, HHN
Påskdagen, 9.30, fam.gtj, Mår-
tension, kyrkok,, påskproces-
sion.
Skärtorsdag,20, HHN
Påskdagen, 11, Mollving, kyr-
kok.

Vårkumla kyrka:

Börstigs kyrka;

arrmene kyika:

IYftfrkt för
Falköpitrg
Landeryd

.Det ser mörkt ut när det
gäller framtiden järnvägen
Falköping-Landeryd. Och
inte blev läget speciellt
ljusare av det uttalande
som kommunikationsmi-
nister Curt Boström gior-
de i tisdagens TV-aktuellt.
Han nämnde där vilka av
de 2l nedlåggningshotade
bandelarna i landet som
har de största chanserna

:- sid

att leva vidare, och bland
dessa fanns inte Falköping
- Landeryd.
- Tywärr är nog inte möj-

ligheterna stora till fort-
satt tågtrafik, säger Håkan
Davidsson, Hjo, ordföraå-
de i Länstrafiken. Det ser
ut som vi får rikta in oss
på att frirbättra vägnätet
istället.

U - I1{r-eq-l*
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BygS vårdeentrum för
Frökind/Redvägshorna

Bygg ett vårdcentrum som togs upp vid center'
för invånarna i Frökinds kretsens årsmöte på tors-
och Redvägs f.d. kommu- dagskvällen.
ner!

Det föreslår Frökind-
Redvågs centerkrets i en
skrivelse som. Primårvård-
snåmnden får i nåsta vec-
ka.

- Det hår har diskute-
rats någta månader, beråt-
tar Ulf Eriksson, som till-
såmmans med Verner
Granlund förberett frågan

Slutarps Samhällsförening
har haft sin femtiotredje års'
stämma. Innan de egentliga -

förhandlingarna vidtog erin-
rade föreningens ordförande
Bengt Samuelsson, om de
medlemmar som avlidit un-
der året och deras minne hYl-
lades med en tYst minut.

Av verksamhetsberättelSen
framgick bl.a. att den största hän-
delsen i samhållet var att elljusspå-
ret färdigställts. Hela kostnaden
för denna beråknas uPPgå till
185.000 kronor. Anslag har erhållits
bl.a. från Falköpings kommun och
Naturvårdsverket. Dessutom ingår
frivilligt arbete, vilket uppgår till
29.400 kr. Föreningens totala kost-
nader för spåret var under 1983

6.346.00 kr. Förutom skidsPåret
har föreningen även ansvaret för
skötseln av isbanan till vilken även
kommunlt bidrag utgår.

12.0Zl auktionsresultat
12.021 kronor blev resultatet när

Slutarps kyrkliga syförening hade
auktion i Slutarir Missionshus På
torsdagskvällen. Pengarna man
fick in ska gå till mission, diakoni
och det kommande församlings-
hemmets utsmyckning. För ut-
smyckningen hnns en fond där
man redan samlat en hel del me-

4.1.

- Varför inte göra en vårdan-
låggning med sjukhem och läkar-
station när underlaget nu linns. sä-

ger Ulf Eriksson. Riniligtvis borde
det toalt sett inte. bli dyrare än att
satsa på motsvarande utbYggnad i
Falköping.

Primärvårdsnämnden har ju som

målsåttning att decentralisera
verksamheten och i vår skrivelse
oåtalar vi viktbn av att man i döri
iortsatta planeringen beaktar våra
synpunkter.

Tillsammans med F:a Bengt
Samuelsson och SlutarPs ldrotts-
förening siod föreningen som ar-
rangör för Slutarps-festivalen, vil-
ken blev en sucb6 och beräknas
återkomma vartannat år.

Vid val av ledarhöter till stYrel-
sen omvaldes Bengt Samuelsson,
Sven-Olof Johansson och Leif
Bergman liksom suppleanten Tage
Hellman. Kvarstående i stYrelsen
är Anders Pryssander och Ulla
Stenkvist jämte suPPleanterna
Gösta Eek och Sven Ceder. Revi
sofer år Inger Persson oCh Gustav
Gustavsson med Lars-Gunnar Cla-
usscin och Bror Gertner som ersät-
tare.

Ståmman hade också vissa sYn-
punkter på skötseln av kommu-
nens anläggningar bl.a. grönområ-
den och styrelsen gavs i uPPdrg att
avlåta en skrivelse till vederböran-
de.

Vad vill då centerkretsen att ett
eventuellt framtida våidcentrum
skall innehålla?

* Ett sjukhem med 20-talet Plat-
ser, tvåläkarstation och kanske
tandläkare, säger Ulf Eriksson.

Platsen för ett framtida bYgge

har man inte diskuterat närmare,
men Ulf Eriksson tYcker Personli
gen att ett bra läge vore vid Fiö-
kindsgården i KinnarP. Dår finns
redan distriktssköterskor och bar-
navårdscentral.

r Underlag
Tar man socknarna i Frökinds

f.d. kommun och de delar av Red-
väg som numera tillhör FalköPing
får man ett underlag På cirka 3.100

personer.
Ulf Eriksson Pekar också På att

det i lånet finns ett flertal brter av

ungefär samma storlek där man

byggt sjukhem och läkarstation i
den storleksordning som det hand-
lar om.

L.S'

ABG - 6 timmats
olycftslallskurs
Kinnriveds Rödakorskrets an-

ordnar ABC-kurs i KinnarPs
skola tisd den 17 och 24 aPril kl
19.00. Kursen avgiftsfri och öP-

pen för alla. Anmälan om del-

tagande kan ske På tel
0515/331 39 el 330 06.

Kinneveds Födakorskrets

Frökind-Redvägs c'krets i

har hållit årsmöte i Vårkumla byg- i

desård under ordförandeskaP av I

erne Åbtad. I

I styrelsen skedde en del nYval' 
I

Efter v ordf P G Granehed, som i
flyttat från orten, valdes Kur't Ber- 

i

'tilsson. Vårkumla. i

Styrelse för 1984: ordf Arne Ab- 
|

lad, Åsarp; v ordf Kurt Bertilsson, I

Vårkumla; sekr Elna Johansson' i
Åsarpr kassör Sven-Erik Eriksson, I

Luttä. Övriga ledamöter: Gurli I

Arvidsson, Brismene; Inga Lars- 
|

son, Kinneved; Ingemar Eriksson, 
I

Börstig (nyval); Leif Lennartsson' 
I

Kinneved; supPl Alf Andefsson, I

Kinneved tnyval): Inga Larsson, l1

Kinneved; Ingrid Olsson' Kinne- l1

ved; Kjeli Blank, Börstig (nYval); ll
Ingrid Thorstensson, Vårkumla; ll
Be-ng( Lennartsson, Luttra: Rolf ll
Lindberg, 

^ 
Kinneved: Märta ll

Bengtsson, ÄsarP; Stig Ragnars- | |

son, Åsa.p. I

t79,1-o'4'tll

Nlyr elspåret viktigast ifiol Vårarbeten på spåret
Motionsintresserade i SlutarP-

Kinnarp samlas på lördagens för-
middag vid elljusspåret för diverse
vårarbeten.

Påsken i Kinneved
Trots stark konkurrens från TV

med rikt utbud under helgen var
det överlag många som sökte sig

till resp kyrka i Kinneveds Pasto-
rat. I samtliga fyra kyrkor var natt-
vardsgudstjånst anordnad på skär-
torsdagskvällen. Traditionen att gå

fram vid årets viktigaste nattvards-
gång håller i sig. I Vårkumla var
det ungdomliga inslaget markant.

Långfredagens karaktår av sor-
gedag i kyrkan markerades av av-
klädda altaren och fem röda rosor
kring korset. Inga ljus brann och
den svarta skruden hämtades
fram. Kyrkokörerna underströk i
sin medverkan Golgatådramats in-
nehåll.

Påskdagen med sin ljusa, glada
stämning framhävdes inte minst
genom påskprocession med Påsk-
liljor i Kinneved och Börstig. I Kin-
neved sjöng flickkören under skol-
dir Bengt Kjellströms ledning' I
Börstig och Brismene sjöng resP

körer under Ella Torstenssons led-
ning påskens kända hYmner. - I
Kinneved och Vårkumla kYrkor
tjänstgjorde prosten Uno Mårtens-
son, som också i Vårkumla höll
korsandakt. I Börstig och Brismer
ne tjänstgjorde kh em Henrik Moll-

):? tlsy:g.!:LL-:
S lu tarp s prom e nade n - {!.St-r,

slutarps IF:s damktu#{'ir#
plonrenad Annandag påsk.

Rätt rad: lll 22x xx22x2.
Rätta svar: 1) Rosenskära, 2)

Öland. 3) Ken Kesey, 4) Frankri-
kes flagga, 5) vit, 6) fredag 13 april,
7) Gus, 8) Kungl. Svenska Aero-
klubben, 9) Nlerkurius, 10) Norra
Asarp, l1) 1971, 12) Gitarr.

Skiljefråga: 3i:50.
Vinnare: l) EIvy Svensson, Slut-

arp (11 rått). 2) Ingrid Abrahams-
son, Slutarp (11 rått).

Barnpristagare blev Annika
Svensson, Slutarp med 11 rätt.

Palmsöndagcn i Kinneueds Pastotat
Kinneveds kyrka 11 Mårtensson' Flickkören' Kyrkbuss'

Vårkumla kYrka 14 Mårtensson.

Börstigs kyrka 1l Mollving- Kyrkokören'

Brismene kyrka 9.30 Mollving' Kyrkokören'

Vi bär lram Lutherhiålpens fastebössor'

Tillsammans kan vi!

Ombuden för Lutherhiälp€t1.c: . t' j ! --J-:i.
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,I(innarp
ifiek besvår

Trots vissa besvär och i för-
såsongens sämsta insats lYckades
Kinnarp gå vidare i Sportjohan
cup.

Seger med 2-l (1-l) mot
Vånga, aom bara lyckades slå in
den första av sina två handicaP-
straffar.
- Hade de fått 2-0 trqr jag det

hade blivit besvårligt för oss, me-
nar lagledaren Anders Ek.

Istället kvitterade KinnarP om-
gående genom Per-Ola Wester-
berg, och efter en kvart i den and-
ra halvleken slog Roland "Lollo"
Jansson in segernålet.
- Mycket mer än så finns inte att

säga om den här matchen, tYcker
I Anders Ek, som dock menar att

vinsten, trots det dåliga spelet, ty-
der på en viss styika.
- Och så år vi ju kvar i cuPen.

iriS:/

Trädgårdstorv
naturell 360 l. fabrikspris en-
dast 38:-/st. 10 fritt hemkört.
Karbo Torv tel. 0515/355 40.

I dersson 186. 4) Mats n'ällström 188, Zj
Pelle Hermansson 187.

Luftgevårscupen
l) Lennarth Blom. 2r Karl-GusratAhl,

3) Joakim Winggren, 4) Peter Ahl. i
,Serietoppen
Seniorer:
l) Claes Äkesson 2823 p,2\ per Her- 

1

månsson 28f3, 3) Gunde Johansson j

2791.
Junior A+B:
l) Joakim Winggren 2814 p, 2) Tonmy

Berglund 2805, 3) Ola Hermansson 261U.

ening har Kinneved en imponeran- L14:
de bredd på sina skyttar. De om- l) Per-Erik Joelsson 31?6 p, 2) Ove
kring 50 aktiva år alla kapabla att Josefsson 3163, 3) Tomas Hector 3148.

göra fina insatser på de olika täv- k 1?:

l)Familjen Göranson 1335 p
Resultatfrånsäsongenmästerskap: Huvudskjutning

lingarna, 1) Hanna Bemerhag 3108 p, 2) Daniel
Andersson 3104, 3) Joakim Carlsson

I fåltskjutningen i Dala förra sön- 3065.
dagen t.ex. tog Kinneved hem tre
klassegrar. Ingen annan föreningl Juniorserien
lyckades vinna mer än en klasse- 1) Jessica Winggren, Tomas Hector,
ger i den fåvlingen. Peter Ahl L779,0, 2) Per Brisbo. Per-

- Alla skyttarna har skött sig fint, i Erik Joelsson, Niklas Ah-l 1779,0,3).Ove

på sitt skjutande under hdla Hanna Bemerhag. Eva Severin 1764,5.
säsongen,.framhåller Karl-Gustav I "iiä-iii"tä"päf

I Ahlr ': Final:

Kinneveds Skytteförening har i
år gjort sin bästa säsong någonsin.
Det visas inte minst av att för-
eningen har vunnit inte mindre än
fyra olika Skaraborgsserierr
- Vi har ståridigt gått framåt, sä-

ger Karl-Gustav Ahl, ordförande i
Kinneveds Skf. Om en av skyttar-
na faller ur ramen på en tävling
träder genast'någon annan fram
och gör toppresultat.

För att vara en såpass liten för-

Final senior:

325, 4) Bosse Johansson 322.
. Junior:

1) Per-Erik Joelsson 396 p, 2) Christer
Hermansson 395, 3)'Tomas Hector 3g5.
4) Ove Josefsson 394, 5l Patrik Carlsson
387.

Huvudskjutning senior: I

I t Bosse Johansson 164 p. 2r Karl-Gus-
tafAhl 157.

Junior A+B:
1)Joakim Winggren 181 p. 2) Ola Her-

mansson 171, 3) Tommy Berglund 170,
4) Anders Hermarisson 16?.

L 13-15:
l) Tomas Hector 200 p, 2) per-Erik

Joelsson 197. 3) Ove Josefsson l9Z. 4)
Patrik Carlsson l9?, 5) Christer Her-
mansson 197.

L ll:
It Niklas Ahl 193 p. 2) Joakim Carls-

son 192. 3) Daniel Andersson 190. 4)
Hanna Bemerhag_188,_,4).Weronica An-

Skaraboigsserien luftgevår
Senior A div 2. olac 1:a:
Claes-Åkesson,- Lennart Blom, Per

Hermansson,
Senior A div 4, plac l:a:
Gunde Johansson. Göte Lindgren,

LlorDtcrn Akesson,
L i4 div 1, plac l:a:
Tomas Heclor, Ove Jusefsson, Per-

Erik Joelsson.
L 14 div 4, plac l:a
Peter Ahl. Patrik Carlsson. Per Bris-

bo.
Serietävling korthåll
K ll - 15 div l, plac l:a
Jessica Winggren, Roger Carlsson.
K 1l-15 div 2, plac 2:a:
Patrik Carlsson. Per Brisbo.
K ll-15 div 3, plac 1:a
Per-Erik Joelsson. Hans Görarrsson.
K 11-15 div 3, plac 2;a:
Tomas Hector. Ove Josefsson,
K 1r-15 div 4, plac l:a :

Peter Ahl, Christer Hermansson.' Serietävling 200 m
B l5 div I, plac 1:a:

i{i:f,-:

j#'

- Alla skyttarna har skott slg ttnt, I LrrA duerssurr'| rrt(rds Äru r'rt'u, rf vve
och hållit en jämn och hög stan- ] Josefsson. Joakim Carlsson, Christer

, ; . , ;" Hermansson 1766,0. 4t Patrik Carlsson,oaro Da sltt sKtutende llncler hele

I Roger Carlsson, Patrik Carlsson, Peru""" 
irlgnr-av. rä

I

]i ,torn"o-enaden
i i Slutarp
I Rätta raden: 2x2 1xx x21 x1x.

I Rätta svar: Gök, Rädisor, Bamse,
Eskimåerna, Stilla veckan, Ulf Ly-
fors, Diabas, Film, 30 cm, Brasilia,
Hygrometer, 7. Skiljeuppgift: 83.

Vinnare: 1) 12 r Sune Svedberg
(97). 2) 11 r Inger Svedborg (85).

Barnvinnare: Mattias Johansson,
l1 r (77).

;ä,::.

Joakim Wingyen (t.o.) och Per-Enk Joelsson bleu se-

nior re sp. juniormiistare i luftg euiirs skAtte i' Kinneu ed,

d"en g&ngna siisongen.

I Arne knep
en stro.ff *i y,rn

I en rnatch med mestadis oord-
nat spel vann Kinnarp i går över
Herrljunga med 2-0 (0-0). Måleö-
rare för Kinnarp var Dan-Ola Sån-
ddn och Torbjörn Äkesson.

Målvakten i Kinnarp, Arne Ek-
bom, gjorde matchens presrarlon
då han efter 20 minuter gjorde en
fantastisk straffräddning. I övrigt
var matchen slätstruken.

Kinnarps kedja skapade måhga
chanser, men saknade den rätia
målinstinkten i de avgörande låge-
na.

Dan-Ola Sand6n i Kinnaro för-
tjänar överbetyg i en match som
vanns rättvist av Kinnaro.

t) Joakim Winggren 344 p; 2) Anders ..1.r l1m Göransson 890 p, 2) Fam K-G
|rrpnsson 836, 3) Ola He.-"r.*. Ahl 888, 3t Fam Winggren 884, 4) FamH,ermansson 336,-3) ola ri".-r;";; Ahl 888, 3r rtT^Iilgei"" 884. 4) Fam

Grupp 1:

Sten Carlsson 881, 5) Fam Sture Her-
mansson 874.

Grupp 2:
lr Fanr Gunde Johansson 879 p. 2t

Fam Svenstorp 877, 3) Fam Hector 861,
4t Fam Rolf Andersson 858. 5r Fam
Knutsson 858, 6) Fam Brisbo 858.

Familjekorpen individuelll:
Jessica Winggren.

Yrkeskorpen:
Bonnalaget (Bosse Johansson, Ronny

Claesson, Sture Hermansson) 1323 p. 2)
Kinnarps Kontorsmöbler 3 (Elof Johns-
son; L-G Knutsson, Hans Centerstig)
1323 n. 3) Kinnarps Kontorsmöbler 4
(Chrisier Sjölin, Äke Larsson, Claes Åk-
esson) 1320 p. 4) Lantbrukare (Christer
Johansson, Rune Abrahamsson. Conny
Johansson) 1313 p. 5) Holmbergs (K-G
Ahl, Benny Brodd, John Eriksson) 1306
p.

55 personer deltog i promenaden
som arrangerades av SIF:s dam-


