ommnröppet p& fri;tidsSå,rden
T saecö i Sluta,fp och Gudhem

S

I år har tillströmningen
varit mycket stor av barn
och ungdomar till sommarverksamheten

gård i torsdags kom också barnen
från Gudhem på besök tillsammans

med ledarna Gunnel Band

vid fritids-

gemensamt sommardisco.

i Slutary och
Gudhem. Ungefär 50 barn
har skrivit in sig på var
gårdarna

och

Lotta Ehn. Den här gången var det

Efter den där lilla osäkerheten i
början, som sårskilt brukar drabba

pojkarna, kom man snart igång

och en av de båda "som-

och det blev riktig fart på dansen.

margårdarna".

- Tidigare år har det inte kommit så många, men i
år har vi informerat genom
skolorna och det är tydligen det som giort verkan,
såger fritidsledarna Anette
Wass och Anna Johansson,'som vi tråffar på Slutarpsgården.
- Barnen är i åldern 5-13 år.
Det år bra att även små barn kommer till fritidsgårdarna så att de tidigt får låra sig hur man beter sig
där.

- Barnen kommer inte

bara

o Utflykter
På fredagen avslutades sommårverksamheten med utflykter. Slutarp åkte till Skara Sommarland,
Gudhem till pansarmuseet i Axvall.
Tidigare har också fritidsgårdarna giort små sommarutflykter. Bå"

da gårdarna hade en fin dag vid
Segelflygskolan på Älleberg. Slut-

arp har besökt fornbyn i Åsarp. I
Gudhem hade barnen från båda
gårdarna en jättetrevlig midsommårfest, då Lotta Ehn spelade fiol
och ledde lekarna. Fritidsgårdarna
har mötts i fotbollsmatch i Slutarp
och de har rest till Odenbadet en

samhet även i augusti.

..

- Vår-stora dröm år att kunna

gång i veckan.

ha ett läger i ett hus vid en sjö. Om

och Gudhem utan också

Föräldrar och fritidsledare har
ställt upp med bilar och skjutsat

vi får utbildning skulle vi kunna le-

har föräldrarna kommit hit

vid sådana tillfållen.

från tätorterna Slutarp-Kinnarp

från
landsbygden runt omkring. Ibland
med

barnen medan de själva jobbat
med höskörden.

-Sommarverksamheten har

pågått i tre veckor måndag-fredag
och det har varit fantastiska veckor
med fina barn, säger ledarna.
- Vi kommer gärna igen nästa
år, säger de barn vi talade med.

Når FT besökte Slutarps fritids-

o Behövs
- Vi

hoppas att det blir

da olika hantverk, typ tovning och
växtfårgning. Vi har erfarenhet av
hur värdefulla hajker och läger är
för ungdomarna i fritidsverksamheten,

sådan

här verksamhet även nästa år, säger de fyra fritidsledarna. Vi tror

RI]NI
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den behövs.

- Det vore kanske inte så dumt
att ha tre veckors'sommarverk-

I

|

Loutse Johansson, Rajmond. Bjöde och Cecilta Martinsson

frå.n Slutarp samt Ntklas Hallgren från Gudhem

hå.ller i.gång i, discod.ansen.

fitV-O?ai

Ifu nfiirnan d,er j ub ile r a de

Råttelse
I vårt lördagsreferat från en kon-

firmandtråff i Kinneveds kyrka

:ffi

'i*

ffi

fanns ett namnfel, Bland dem som
1934 läste fram för dåvarande kYrkoherden Olof Magnusson var
Harry Arvidsson och ej Andersson, som stod att låsa i referatet. Vi
ber om överseende'

ffi

1934-&rs konfirmander har uarit samlade tiII jubileum r, Kinneueds kgrka och sedan
pä Kinnarps pensionat. Hiir rir de tretton som d"eltog fotograferad.e utanför Kinneueds kgrka.

1934-års Kinnevedskonfirmander har firat sitt 50årsjubileum. Tretton av de
26 som konfrrmerades deltog - fyra av konfirmanderna finns inte längre i livet. Till dessas minne
skänktes en gåva till Kinneveds församling. Konfirmanderna deltog i högmås-

san med

nattvardsgång,
som förråttades av prosten

Uno Mårtensson. I guds-

tjänsten medverkade ockkörer med flera sånger.

tog i konfirmandjubileet var Vivan
Johansson-Ellström, Valborg An-

Efter gudstjänsten samlades kon-

Nord, Elin Nilsson-Rebane, Ulla

så

dersson-Järneklint, Vera Asp-

nat, varvid Elin .Rebane hälsade

Nilsson-Friggeråker, Karin Andersson, Dora Andersson-Johans-

vålkommen

son, som ses på bilden

firmanderna på Kinnarps pensio-

till högtiden. Prosten

Mårtensson höll tal till konfirman-

ilerna och jämförde bl.a

1934-års

konfirmandundervisning med den
som är i dag.
Efter förteckningen i konfirmandboken ropades de 13 upp. De
som låste fram för dåvarande kyrkoherde Olof Magnusson och del-

den, samt

i främre ra:

i andra raden Ivan

Johansson. Manne Rutrnan. Webster
Martinsson, Harry Andersson,
Gustaf Silvander och Äke Brodd.
Den trivsamma samvaron på
pensionatet avslutades med att Robert Rebane tackade på de inbjud-'
nas vagnar.
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FT påomue|r,en
Borta är den tid då man sprang benen av sig på
bensinstationerna frir att hjälpa kunderna att fylla
på bensin.
Sådant sköter kunden själv numer - för det mesta.

Men man måste vara en hejare på olika rabattkuponger och plastkort - det finns en hel djungel av
sådant.

Carl-Åke Ungh på Slutarps Bil & Motor hade tillråckligt med is i magen att låta en av FT:s medarbetare sköta bensinstationen.
Det gick inte helt utan besvär.. ' - Söd 4 FT:s specielle bensinmacks-pryo hjcilper Donald Martinsson från Slutarp att fglla på, bensin. Annars giiller
det nutner att uara duktig på rabattkuponger qch dtoerse plastkort.

f 54-e?-

Inte trodde jrg det
fanns så många ftl+-eolika rabattkuponger!
- Full tank? Jaha. Och
hur har vi det med oljan
då?

Mitt emellan strecken.

Det klarar sig nog.

Apparaten
svår

-

i

sig var väl inte så

men hade någon den mins-

ta aning om hur många olika rabattkuponger det finns? Eller att

Människorna jag mötte

det existerar så många olika plastkort?

betjånt.
Samtidigt var jag Kung
av Macken med oinskränkt
kontroll över bensinpumparna tack vare det
fj ärrstyrda råkneverket.

Min första kund var en man som
köpte fyra liter 93-oktan å 3:55 litern. 14:20 slutade det kalaset'på,

Det var Carl-Åke Ungh som hade tillträckligt med is i magen för
att låta mig pröva att arbeta på en

Växelpengar ska man räkna
fram så här: "femton, tjugo, trettio,

var mina kunder och jag
var deras tillmötesgående

r

Kardinalfel

och han råckte fram en hundralapp. Jag rafsade ihop växel ur
kassan, tryckte det i näven på honom, sade "varsågod" och begick
därmed en kardinalsynd.

bensinstation.

Carl-Äke Ungh äger tillsammans
med Kennet Rehn och Christer Johansson Slutarps Bil & Motor i
Slutarp.
Det var på deras mack jag lårde
mig att det är skillnad på olja och

olja...

Is i magen måste han haft gott
om. Carl-Ake. som utan att blinka
lät enjournalist, som knappt klarar
att byta däck på en bil, stå och ta
emot kunder på ett ställe där man
faktiskt r e p ar e r a r bilar.

Skyddsnät
' Nu hade jag -ju trots allt
jobbade

ett

skyddsnåt. Carl-Äke
ute i
verkstaden tillsammans med mekanikern Roger Andersson. Det
var Roger som instruerade mig i
hur kassaapparaten skulle skötas.

det hela galant.

Roger gick tillbaka till sitt, och

jag stod där ensam igen bland cigaretter, dajmar, läsk, fläktremmar,
bensinslangar, båttringsfärger,
rostlösare, bilvax och - schampo,
tillsatsoljor och - tro det eller ei reservhjul på burk.

.

Var är stickan?

De flesta kunder tankar själva borta är den tid då man hjälpte alla
vid pumpen. Men en dam ville ha
hjälp med tankningen, och sedan
skulle oljan kollas.
Var sitter oljestickan på en Renault?

Upp med huven, leta, leta. Till
sist hittade jag stickan. Upp med
den och så på med kännarmrnen.
- Det ser ut att råcka, sadejag.
Vi får hoppas att det var så. . .

Till lunch bjöd Carl-Åke

fyrtio, femtio och hundra, varsågod"

Efter några kunder började .jag
trots allt \ofnma upp i varv. Jag
behövde inte ropa på Roger var;e
gång - ånda tills det plötsligt stod
tre bilar dårute samtidigt. Rusch
kallar jag sådant.

r

o

Roger, som jobbat på Bil &
i åtta år, kom in och löste

Motor

Det tjöt

Två kunder gick galant, men när
den hedje skulle betala körde det
fast. Jag tryckte på knappar, apparaten tjöt i protest och summan jag
fick fram blev 9:70 fast han tankat
för 126 kronår!

-

Roger, hjääääälp!

på

Carl-Äke IJngh ser kritiskt på niir FT:s bensinmacksskötare-för-en-dag riiknar pengar. Vi, beundrar CarI-

för hans mod, men i,nnan arbetsd,agen udr slut kastade han nxed en liten brasklapp: "Jag sktckar en riik-

Ake

fruktsoppa och falukorv. Vi pratade semestrar. Alla andra på Bil &
Motor har ledigt utom Carl-Åke.
- Det är lika bra att man får dem
överstökade. De drar ut så på tiden annars, menar han (Roger har

lyckades kopp kaffe bekänner jag för Carl_
plocka fram en mopedglödlampa Åke att
;ag. helst inte vill vara med

också semester egentligen, men
hjälpte till några timmar just den

kille.

här dagen).

- Vi enades om att luften i Aten
år förskräcklig, och så tillbaka till
min post vid fiärräknarna.

o Internationellt
Nu började jag bli varrir på riktigt. Kunder med plastkort be-

ning"

tjänades elegant, och jag

ur stationens stora sortiment åt en

nar han kÄtiollerar dagens kassa.
- Vi skickar U"." u"".titiirrg titt

En norrman kom in och ville ha Falköpings Tidning, .ug"" d".t_
"fårskvann" till sin husvagn. Sam- Åt" o"tr""a är mina bekymmer ur
tidigt betjånade jag en dansk som världen.
tankat. Jag kohverserade då båda
Om ni lovar att inte berätta den

på flytande danska och norska.

När klockan börjar närmar

.

.

sig

fyra på eftermiddagen når'mar srg
också min karriär som bensin]
macksskötare

sitt slut. ö.,r..

".,

hemligheten for min chef, Jfira. . .
-PEOJÄ'NSON
'' 'Foto: STURE
ALEXANDERSSON
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Aktiebolaget Slutarps Kök,

Slutarp, Falköping, konkurs
har fordran efterbevakats. Anefterbevak-

jungffrue

märkning mot

ningen kan göras senast 1984-08.
15. Till dess finns bevaknings-

handlingarna att tillgå hos för-

Vid de sydfranska riddarhoven, framför

allt i Provence, utbildas under 1200-talet en

valtaren. advokaten Bertil

trubadurlyrik och en kärleksroman, som kom
att spridas över hela Europa. Dess ideal var

Kenne, Kyrkogatan 11, Skövde. Om anmärkning görs hålls
förlikningssammanträde inför

en hövisk, ren och mystisk kärlek ägnad en
dam av ädel börd; ouppnåelig för den älskande men med en dygd och skönhet som det
var hans plikt att besjunga.
Det är utifrån denna förebild den franska
gotiken på 1200-talet utformar den höviska figurstilen i sin skulptur, framför allt som den
möter oss i katedralerna i Paris, Reims och
Amiens. Sin högsta form når detta ideal i madonnakulturen. I 1200-talets katedralkonst intar Jungfru Maria nästan en lika frams\luten

konkursdomaren 1984-08-27 kl.
14.00 på Fredriksbergsgatan 1,
Falköping.

._-.----'

IfI
B.ydf"vlöii

I
I
till Asarp
I
Hembygdsåretsbudkavle
It kommer
til.l Asarps kyrka
lördagen
den 28juli.
I
Program: kl. 19.00 Sång_
1 gudstjänst;
l.
20.00 Budkav_.
len
anlander
rill kyrkI
i backen,.därefter kaffe i
I forsamlingshemmet.
gärna i hembygds_
I' qraKt.
T*

'plats som sin son.

Från omkring 1300 introduceras denna höviska stil även i Sverige. Från och med nu
möter vi Maria med barnet i stående ställning, en kvinnofigur pråglad av realism och
grace, ett aristokratiskt skönhetsideal som religiös symbol.
Fastän från 1400-talet d| det denna madon-

vi möter i Kinnevedsmadonnan, där
klarheten och måttfullheten paras med framställningen av en realistisk modersglädje och
ett barns naturliga beteende.
Madonnan från Kinneved har flera "medsystrar" i västgötsk medeltidskonst, bl.a. de i
Våmb och Götene, vilket måhända antyder
att mästaren bakom verket var en i stiftet
verksam skulptör.
natyp

t..

I
I
I

att se på den pågående utställningen

,t,r,:

,,r,,

r::,,
t:Milda madonna" på Falbygdens mu' ':i+i
seum i Falköping.

,5'3 - c3,l

Atta kilo
-il>-uflLtte...
-

nt'

Åttr kilo tung är han, en stor
lurvig hankatt med yviga mustascher, bosatt hos Karin Johansson i Kinnarp.
"- Han lär vara något så fint som
en I'I.lofsk skogskatt", säger Karin sorn kontaktat kättexpert. och

förhört sig och beskrivit Putdes
utseende. Riktigt säker kan hon

ju

förstås inte vara

- för Putte

har inte kommit den vanliga vägen via uppfödare

till henne utan

via Djurens Vänner som hittade
honom i $ol med brutet ben och i
dålig form.

- Jag läste om katter i en tid-

ning joch tyckte att Putte stämde

in på norsk skogskatt.

Därför

Kinneveds, Luttra
och Åsarps
F-

I hembygdsföreningar
------_

RG

Kinnevedsmadonnan och en rad
andra medeltid madonnabilder finns

ALLAVALKOMNA:

kontaktade jag en expert i

Stock-

seendet och beteendet stämde'

holm och hon höll för troligt att - Han är väldigt förtjust
han var. en norsk skogskatt. Ut- klättra i träd, till exempel'

i

att

i
I
I

I
I

I
I
I
II
I

I
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Råttor stora som taxar
i övergiven fastighet
Nu måste något göras!

Det är inte tillråckligt
att bara lägga ut råttgift.
En upprensning kring
fastigheten måste

till

för

Det handlar förstås om

den

vanskötta, övergivna fastigheten
Hallagårdsgatan 1, tidigare omskriven vid ett flertal tillfällen,
soin sarrhällsföreningen nu anser
vara en sanitär olägenhet.

att inte möss och råttor . !'astlgheten står öde sedan en
skall få ett fäste. Det längre tid och enligt de uppgifter
sarnhällsl'öreningen fått så
skriver Slutarps Sam- som
innehåller den "skalade',1ägen-

hällsförening i ett brev
till Miljö- och Hålsoskyddsnåmnden i Falköpings kommun.

heter från botten till tak. Den
omgivande trädgården är vildvuxen och har blivit en samlings_
plats för råttor och möss som bl a
livnär sig på kvarliggande fiol-

Brev fuån läsarna
Fram med lien

Det klagas då och då på att pri_
vata fastighetsägare inte sköter si_
na tomter, men åven kommunmarken sköts på olika sätt. Så år exempelvis fallet med området krihe
Vattenverket i Kinnarp som skulle

7'6['i'tt+

må bra av att få en klippning, vilket bilden i någon mån visar.
Aven utanför inhägnaden växer
gråset alltför vilt.
OBSERVER

årsfrukt.

Den kosten är det tydligen

inget lel på. Man skriver nämli-

gen vidare att man observerat
råttor stora som taxhundar och
att man nu vill gardera sig mot en
invasion av djur i den storleken.
Samhällsföreningen begär slutligen att det omgående vidtages
åtgärder bl.a. i form av klippning
och upprensning i trädgården.

eftersom ägaren

till

fastigheten

uppenbarligen in.te anser sig ha

något som helst ansvar för det
hela.

Slutar-ps Samhtillsförening uiII att kommunens Mtljö_
och Hiilsoskyddsnrimnd gör något &t den öde
fastigheien
uid Hallagå.rdsgatan.

Budkuule kommer
:
Anita
Nilsson
ledde
aftonbönen
anlände
och knöt i sitt val av bibeltexter

I lördags kvåll
Hembygdsårets budkavle an till lovsångstemat. Den avtill Asarp. På kyrkbacken slulande musikavdelningen innestod Bengt Fransson i höll några mycket vackra och
spetsen för en stor folk- stämningsfyllda orgelkompositioskara, kanske nåstan 300 ner, där Oscar Lindbergs l"äi ett ariengemang för
personer, och väntade, bodpsalm
fyrstämmig kör gärna dröjer sig
när Karin Badh från Var- kvar i minnet.
tofta red in i sporrsstråck
r Budkavlen
och överlåmnade budskapet, som nu nårmast kom.
kommer
från Falekvarna. Efter Man samlades så utanför på
uppehållet i Åsarp förs kyrkbacken, och i väntan på
ankomst beskrev
kavlen på onsdag vidare budkavlens
ordf. i Slöta hembygdsförening.
med veteranbil till Sand- Stig Johansson, mycket noggrant
hem.
ett

brett program inramade budkav-

lens överlämnande. Man inledde
kvällen med Sommarmusik i kvrkan. där Barbro Dahlstrand, Monica Oscarsson, Margaretha Thor
och Peter Dahlstrand sjöng och

spelade Negro Spirituals

och

kompositioner av Duke Ellington.

len tagit från Falekvarna till
Äsarp. Det var tre hembygdsföreningar som svarade för motav budkavle, förutom
Asarp åven KinneVed och Luttt-agandet

ra,och deras

representanter
Bengt Fransson, Margit Andersson och Kerstin Arnesson bildade moltagningskommilte när
ryttarinnan Karin Badh från Vartofta överlämnade budkavlen efter dess färd från Falekvarrra.

o Kungiorde
Bengt Fransson kungjorde för
menigheten det budskap bu.d-

kavle bringade och dår

den

bland annat förtäljde "I en orolig
vårld med en hotfull framtid skall
vi gå samman för att i frihet värna de värden, som formar
måhskliga samhällen". Budkav-

len undertecknades av

hembygdsföreningarnas representanter och skall på onsdag föras vi-

dare till Sandhem. I veteranbil

av gammal fin årsmodell komrner
transporten att ske.

''Arel

Soensson och lngBri.tt Fransson med med.al-

och d.tptom för
hembygdsintresse.

budkuule går

och detaljrikt, den väg budkav-

. En hembygdskväll med

jer

-

sitl stora

Sammalen råg från kvarnarna
i Falekvarna fick Bengt Fransson
mottaga som gåva i samband
med kavlens överlåmnande. Det

var den rikä och bördiga

bygden
kargare och kanske hårdare prö-

dens dela-me{-dig-gåvei

till

Bengt Fransson liiser upp budskapet i kaulen för den församlade menigheten p&
kyrkbacken. Till höger Kerstin Arnesson från Luttra och Margit And.eisson

Kinne

ds H e mby g dsför enxng ar.
vade grannen nåst intill. En symson från Smula. På olika sätt har
bolisk gåva med ett Iint budskap.
de alla tre verksamt bidragit till

frö.n

ue

På förslag från respektive
hembygdsföreningar delar För-

eningsbanken under Hembygdens år ut medaljer och diplom

tilt förtjänta

hembygdsmedlem-

att främja

hembvgdsarbetet

sina respektive

orter.

på

lära sånggruppen Skillingtryck-

arna, under Kerstin Arnessons
ledning, framförde ett antal av

si_

na gamla fina visor, där urvalet
Hembygdskvällen avslutades knöt an till hembygdstemat.
med att den välkända och popuHÅ-KÅ

mar. Medaljen är i silver och utförd av den världskände teckna.

ren EWK, texten på den ar
"Hembygd ger trygghet". per
Jacobsson, som repr. för Föreningsbanken, erinrade i några
ord om det nåra sambandet som
fi

nns mellan hembygdsföreningar

och Föreningsbanken i uppbyggnaden. i arbetssättet. i tankarna

och målsättningarna.

Hembygden är lika viktig för båda.
Tre hembygdsivrare hade utvalts att hedras med medaljen,
IngBritt Fransson från Äsarp.
Axel Svensson från Lultra (boende i. Falköping) och Erik Petters-

Margit And.ersson undertecknar budka,ulen, med,an
Rolf luarsson, Bengt Fransson och Kerstin Arnesson
ser till att allt blir rikttgt.
eJtr,r
_.åe:
I
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Så ludd,,u,r mfiruupp i sexutt
Slutury på, läger i Bohuslän
- Bra Pota, böj dig inte
bakåt Jonas, maska inte i
kön, stråck på vristen, ftirsök att komma upp högre
på höjdbollarna, nu verkar
:
ni sega...
Tillropen och kommandoorden haglar över idylliska idrottsplatsen i Ham.
burgsund, men det vi lyssnar till bår inte den bohuslånska accenten. Det är
våstgötar, skaraborgare
och Falbygdsbor som år på
fotbollsläger. Når Slutarps
IF for till Bohuslän fanns

Spelartruppen fr&n Slutarp: Roger Pettersson, Tong Skoglund, H&kan An.dersson, Stefan Ekman, Morgan Carl.sson,
Bengt Andersson, Roger Torstenssom, Jonas Hjortsiiter, Coqng Johansson, Tomas Dahlstrand,, Tomas Andersson, Jonny And,ersson, Magnus Johansson, OIa Johansson, Niklas Ölander, Anders Ced.er.

FT:s medarbetare

med Bengt "Bleckatt Georgsson
som ledare f<ir gånget. Ni med en rad framgångsrika
ska veta att även i de något fotbollsår som spelare
blygsammare fotbolls- bakom sig.
sammånhangen så laddas

det upp inför vad som
komma skall i höst. Slutarps IF har försäkrat sig

@,

om en profil som tränare
för gånget, nåmligen

"Blecka" skritser inte breuet frå'n kolonin. Han förbereder en au öuningarna.

lspåsen

stktet.

fram. "Pota" har f&tt en boll t' an-

{r/rk'
Klockan år 9.30 på torsdagsmorgonen. På.Tångavallen i Slutarp
pågår febril aktivitet. Materielen,
som plockats fram av en av för-

eningsveteranerna, Bengt Stenqvist, gås igenom en sista gång.
Bollar, väskor, spelardråkter lastas
in i bilarna och det är dags för av-

fård.

I ledarbilen åker FT:s

med-

arbetare tillsammans med trånaren

"Blecka" samt ungtupparna

i

gänget, Olle och Ingas Jonny och

"Dalis" förstås.
Trafiken är hela tiden tät på semestervägarna och vi har beståmt
oss för att ta det lugnt på resan till
Bohuslän. Vi talar om den senaste
tidens timade håndelser, vi talar
också om förmånen att ha tillgång
till ett stort företag därute där vi

så

bor. Flera av grabbarna jobbar hos
Kinnarps Kontorsmöbler - tråna-

ren "Blecka" har funnits där i
många år nu,

"Blecka" drar upp riktlinjerna

för träningspassen och vi

be.stämmer oss för att ta paus och äta
lätt eller "fika" på ett värdshus

utanför Munkedal.
Vi har tur med vädret

-

Tr,ö,naren

"Blecka" Georgsson har genomgång nxed. spelarttuppen.

o Mathållningen
Kent i gatuköket har lovat att
svara för dagarnas mathållning.
Jag får en lista på kökets maträtter

och utifrån den tar jag iedan upp
beställning. Snitsel och pytt-i-panna år de mest populåra råtterna
hos fotbollsfolket.

solen ski-

ner från en nästan klarblå

Personalen på turistbyrån som,

tillsammans med skolstyrelsen i
Tanum, fixat vår förlåggning har
tagit siesta några timmar, men jag
hittar en mopedkille utanför byrån.
Han lovar att lixa nyckeln till gymnastiksalen som ska bli vårt hem
några dagar. Här har Samhällsför-

eninlen iordingstållt rum

med

Greppet d,irekt. MåIuakten

skårmväggar emellan. "Blecka"
har under resan giort klart en för-

"Pota" fick bekiinna farg
ofto p& Iögret t, Hamburg-

vanliga fall håller ihop får nya

sund.

läggningslista. De grabbar som i

rumskompisar - "Blecka" och jag
tar en tvåmansvrå.

mot

pen.'
För sista gången blandar jag till
saft i medhavda dunkar och flaskor. Ett sista träningspass följer.
"Lårkakorna" och de "ömma fötterna" ingår i den skara som utgör

- Nu kan jag inte spela

Hamburgsund i kväll.

grader i vattnet, men det bekymrar inte fotbollsspelarna från Slutarp som kastar sig i det salta vatt-

burgsund.

Förläggningen

slipper grabbarna att tänka mer på

På middagen åker vi i samlad
trupp till Hamburgön. Det år 18,5

vågskylten som visar oss mot Ham-

.

Ingen rast och ro

Det blir ingen rast och ro för fot-

bollsspelarna. "Blecka" kör under
middagen och eftermiddagen hårt
med grabbarna. De nästan knäar
och ni ska veta att de under måndagen. tisdagen och onsdagen haft
träningspass på hemmaplan.

På kvällen plåstrar de om sina
ömma fötter,. någon.har fått en
"lårkaka", målvakten "Pota" två
kanonhårda bollar i ansiktet *

men det är'inga sura miner.
Gänget går till kojs tidigt. "Blecka"
och jag tar en tur till Hambuigön
och Fjällbacka.

Under senare delen av kvällen

Fredag morron är alla uppe med
i gatuköket. sedan
några timmars "gör vad du vill" innan ett nytt träningspass påbörjas.
Håkan får också han en "lårkaka"
och sänker blicken i marken.

tuppen. Mat 8

o Bad på "öa"

som-

marhimmel. Några föredrar dock
att sitta i skuggan inomhus. Snart
går färden vidare. I Dingle finns

.

o Avkoppling

o Uppe med tuppen

iiet.
Några timmar senare visslar åter

fotboll. Några åker till Hunnebostrand och lyssnar på Niels Jensen,
men merparten föredrar diskotek
Fjällbacka. Sent kryper mannarna
till kojs, men alla är uppe med tup-

städpatrullen. Vi lämnar Hamburgsund när vi sagt adjö till Kent i gatuköket, som så väl tagit hand om
oss och sett till så att magar måttats.

- Fina idrottskillar ni har med
"Blecka" och jag sträcker på

"Blecka" i pipan. Det år dags för
ett litet lekpass på idrottsplatsen.

er,

drabbning med Hamburgsund. Vid

oss. Bildörrarna slår igen. Hemfär-

Lätta bollövningar inför kvällens

småskavanker och det betyder att

I Vänersnäs tar vi
en paus. Når vi kommer till Tråvad
tar "Blecka" sin väska och hoppar

ny Skoglund gör båda målen. Jonny och "Dalis" får chansen
'Före att dematchen
butera i A-laget.
överlämnar vi vår klubbflagga i miniatyf,till våra värdar -- vi får ock-

och "de ömma fötterna"

en genomgång med spelarna visar

det sig att flera av dem

har

'"Blecka" hoppar in som spelare.
Det blir ändå förlust med 6-2! To-

så deras.

den kan börja.

av. Han ska titta till svärföräldrarna. Vi andra fortsätter hem till ett
lördagslugnt Slutarp. Efter några
fina solskensdagar, faller regnet, I
dag spelar Slutarp mot Valtorp
borta. Kanske kan "lårkakorna;'
spela.

Ring annars "Blecka".
BÄSSE JOHANSSON

T&get g&r
Tågklarerare Sven
Lundgren vinkar av tåget
från Ulricehamn mot Falköping på den nedlåggningshotade banan' mellan Falköping och Landeryd.

- hur linngn:,,.c?_J

Banan tas ej med i

Riksnåtet, vilket lämnar
ansvaret för trafiken på
lånsbolagen. SJ kör gärna, om länsbolagen beta-

Wffiffiffi

lar.

ffi

ffiffi

;$ri*Try

Vi åkte sträckan Falköping-Ulricehamn tur och
retur i veckan. Lås om

den nedlåggningshotade
järnvägen på sidan.

- llitten Soen Lundgren, Ulrzcehamn, oinkar au nilsbus-,'$11
sen mot Falköping.

Hör framg&r

banans

striickning mellan FaIköptng och Landeryd' Söder

om ÄsarP gå'r banan genonl
ÄLosborgs
J

liin, Kiilla,

51)

örntsiigsföteningens drs-

bolc.

Tomny Qutck f& förarstol.en.
kör, sciger han.

-

En mysLg och annorlunda bana

som

jag giirna

Ifritten

Tisdagen den 31

pprustnin$ ar- f' lrieehamnshanAn
.- ett måste:

'L

ffilUinr
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Det är behagligt att

åka tåg.

r

Om det avgår på en
passande tid.
r Om det avgår
punktligt.
o 0m vagnarna är
komfortabla.
o Om det går snabbt.
o Om, det ankommer
punktligt.
Då år det behagligt
att åka tåg!
Då kan man, med
lugn och tillförsikt lita
på att tåget tar en dit
man skall. Alltrnedan
man kan ågna sig åt att
låsa en bok, prata med
siir granne eller njuta
av den natur som passerar revy utanför ens
fönster.
Det är idag inte behagligt

Snitthastigheten stannar
därför vid dryga 40 km/h.
Och det tar en timma och 7
minuter från Falköping till
Ulricehamn.

o Gamla vagnar
De motorvag.nar som sköter persontrafiken vår säkert
moderna när de,levererades.
D v s någon gång på 50-talet.
Men de håller inte måttet nu.

De är bullriga, skaE-iga och
obdkväma.
Visst har en rälsbuss längre

livslängd

än en

landsvägs-

buss. Men på vilka linjer har

SJ bussar från 5O-talet? På
vilka linjer har man bussar
från 60-talet?

De gamla rälsbussarna,

kombinerat med den dåliga
konditionen på spåret, är definitivt inget plus i kanten när

!C

man står i valet mellan landsvägsbuss och järnväg.

o

Sämsta tiderna

Man tvingas dessutom konstatera att avgångstiderna är

märkligt fördelade

mellan

landsvägsbussarna och järnvägen.

Den tidigaste och den

se-

nasteturen,dvsdensom

passar folk som skall till eller
från aibetet, står bussarna

för. Pendlare från småsam-

hällen till Falköping eller Ul-

ricehamn har inget val. Det
är bara bussen som går.
De mindre attraktiVa turerna mitt på dagen, jämförelsen

gåller fortfarande sträckan

Falköping-Ulricehamn, lämnas åt tåget.

Delen mellan Ulricehamn
och Landeryd har i det fallet
bättre avgångstider och hög-

ÖPrN6S

att åka tåg mellan FalköPing

och Ulricehåmn. Vi skulle

egentligen ha fortsatt ända till
Landeryd, men det fanns, ta-

N-

Å
-.-f r

lande nog, ingen förbindelse
som passade.

Det var inte obehågligt för
den sakens skull att vi blev

I

försenade. Till Ulricehamn
kom vi före tidtabellen och

hem, till Falköping, anlände
vi med knappa 10 minulers
försening. En försening som'
för övrigt orsakades av vår

It

HALLA
t Ä

B € R.O S

I

Nej, tiden hölls. Ja, d v

t

o

ro

!ra!a tjd!@

,

s

a

N

?ti.

s

den tid som står i tidtabellen.
Och som är anpassad till att
föraren måste fälla bommarna manuellt, han måste köra

20 km/h vissa sträckor och
han får inte överstiga 70 km/h
någon gång-

så,g hela det gamla HNJ-systemet

ut' Idag

hiir
trafikeras striickorna, Falltöpt'ng - Land'eryd, Jönkö'
ping - Vaggeryd och Halmstod - Nrissjö. Den sistnömnila ttllhör riksniitet. För trafiken pä öuri'gabandelar suarar de respektiue liinsbolagen. KiiLLa, So Jiirn'

1926. Så

u

iig sför ening en s å'r sbok.

också

bussförbindelse.

Att ta sig ända från Falköping till Landeryd är emellertid svårt.' Måndagar till torsdagar går en tur, På fredagar
två.

-

avgångstider

och restider, med sådan turtäthet. med sådan vagnkomfort och med sådan standard
på spåret, då åker man hellre

I

o Långsamt

och Landeryd saknas

Med sådana

i

fotograf.

re turtäthet. Mellan Tranemo

buss. Omgivningarna må
vara hur vackra som helst,
tåget är chanslöst.

i

konkurr'.

rensen.

FalköpinglUlricehamn är
idag en döendö järnväg.

Vidta ordentliga åtgärder
för att få den att tillfriskna.
Eller låt den dö i frid.

Nedläggpingshotad i 20 år
Lasse Pettersson, den

förre SJ-chefen, började sin bana som lokföra-

re, stationerad i Borås.
Och som fårsk SJ-anstålld körde han åtskilliga gånger sträckan Fal-

köping--Landeryd.
Undras om han redan

då, i slutet av 4O-talet
och början av 5O-talet,
hade funderingar på hu-

ruvida bandelen skulle
läggas ner eller inte?

HTSTOBII(
Banan invigdes den 21 december 1906. Den kallades då
Västra Centralbanan och ägdes av ett aktiebolag.
1917 hamnade man i sådana likviditetsproblem att hela
banan utbjöds till försäljning
på exekutiv auktion. Halm-

stad-Nässjö järnvägar, med
.vilka man haft ett nära samarbete, inköpte banan för en

Lönn. traftkområdeschef på, SJ

t,

Falköptng framför rd.lsbussen

till Illrice-

summa motsvarande de skul-

der man hade att fordra av
Västra Centralbanan AB.

1922 integrerades Västra
Centralbanan i övriga HNJ's
bokf<iring. Fram till dess-ha-.
de banan varit ekonomiskt
fristående.
1945 köptes hela

HNJ upp

av Statens Järnvägar.
1967 krävde Lasse Petters-

son, dåvarande

SJ-chefen,

att banan skulle läggas ner.

1984 nekas bandelen till-

träde

till

Riksnätet, vilket i

praktiken äq ett

nedläggningsbeslut, av i alla fall vissa
delar.

tV+-w.

lGustaf Gustafsson, Slutarp, kiind. förespi&iare för jiimuiigens fortleunad. - TrqnsU"* kalkAter skrriddarsgs för att passa en nedliiggning, anser han.
lnort

Text:

Foto:
T..

Jörgen Gustafsson
^

Harald Karlsson

-,

Lennart Karl6n
IN MEMORIAM
Sorgen vilar tung över Slutarp.
En av samhällets profiler Lennart
Karl6n är borta. Under en semesterresa till Schweiz, som han sett
fram emot under hela sommaren,

Lennart Karldn

död :tÄ.

orkade inte hjärtat längre.

Mitt .första möte med Lennart
var när jag som 15-åring spelade
med IFK Falköping i reservsam-

F. bonaren Lennart Karl6n,
Slutarp, avled hastigt på söndagen
under en semesterresa i Tyskland.
Den bortgångne var född lg17 i
Kinneved, där han också alltid
varit bosatt och verksam. I unga år
började han arbeta på Möbelindustrin i Slutarp och var kvar dår
till dess nedläggelse, varefter han
under några år och fram

till

sin

pensionering arbetade vid Slutarps

kök.

Lennart Karl6n var fackligt och
kommnnalt engagerad och hade
många förtroendeuppdrag. Han
var bl.a. ledamot av arbetslöshetsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, brandstyrelsen och den lokala
taxeringsnämnden inom Frökinds
kommun. Han var vidare ledainot
av styrelsen för Frökind/Åsarps
hyresbostäder och av den lokala
tax.nämhden inom Falköpings
kommun. Han tillhörde åven kyrkofullmäktige. Inom Frökinds arbetarkommun/s-förening har han
varit styrelseledamot sedan 1964.
Lennart Karl6n har genom alla
åren haft ett brinnande intresse iör
idrott och då i allra högsta grad för
fotbollen och hemmalaget Slutarps
IF, föreningens journaler talar där
sitt tydliga språk: 1941 valdes han
som suppleant till revisorn, sedan
har han fungerat inom de olika
sektionerna på otika poster från

styrelsesuppelant till föreningsordförande och därtill verkat under

ll

år som lagledare.

Han har belönats med Västergötlands Fotbollsförbunds. lilla och
stora diplom liksom också förtiänsttecken i guld och i guld och Lmalj
- den senaste 1969. Han har även
fått Slutarps IF:s förtjänstmärken
och dess högsta utmärkelse guld-

medaljen samt

Västergötlånds

Idrottsförbunds förtjånstmårken

manhang i fotboll. Lennart höll då
på att "varva ner" i Slutarps IF efter en lång och framgångsrik
idrottskarriär, inte bara på fotbollsplanen. Når jag i slutet av 60-talet
tillsammans med familjen slog mig
ner i Slutarp blev vi nårmsta grannar. Otaliga var de gånger som vi
möttes över häcken - en häck som
vi senare rev och istället har där
växt upp vackra björkar, som blev
något av Lennarts vårdträd.
Kanske blev de också ött bevis för
en god grannsåmja. Vi träffades
hämligbn ofta. Skillnaden i ålder
fanns där, men den märktes inte.
Lennart sprudlade av vitalitet, han
var ung till sinnet och vaken för allt
som hände i världen. Han njöt
verkligen av sin pensionärstillvaro
sedan två år tillbaka. Han kunde

nu än mer rå om familjen, pyssla
om den stora trädgården och därtill kunna ägna sig åt sitt kära
Tångavallen - Slutarps IF:s
idrottsplats - soni han ömt våidade.

När Lennart bad mig bli ordförande i Slutarps IF, tvekade jag inte länge. Lennart fanns där ju som
en av stöttepelarna. Han lanns i
styrelsen vid sin bortgång, fortfarande lika engagerad. Timmar.

dagar och sena -kvällar har han
gett till Slutarpsidr,otten. Han trodde på den, han ville att det upp-.
växande släktet skulle ha något positivt att samlas kring. Hans kunskaper om idrotten var stora. Han
såg inte bara sitt Slutarp i vått och
torrt - han hann med många utflykter i grannskapet för att se and-

ra lag, andra spelare, andra idrot

/'.
| . ... - fi94-03-a{
rn rllupsgudstlanst
"diir bjarkarna sus&. . ."
"Där björkarna susa sin milda
sommarsång" - det behöver inte
cnbart föra tankarna till ett önskebröllop i en vitkalkad kyrka. Topelius välkända sång kirnde t ex stå
som motto för friluftsgudstjänsten i
söndags ute i bröderna Johanssons
idylliska sommarhage i Axtorps by,
nära Kinnarp.
Nära hundratalet församlingsbor
hade mött upp och fick först vara
med om dop under björkarnas kronor. En pojke och en flicka väl-

komnades som medlemmar i Kirineveds församling. Över huvud taget år den nya ordningen för dop
mera personlig och tilltalande, menar många, än den gamla och också mera profilerad.
Föräldrarna måste t ex svara .ia
på frågan, om de vill döpa sitt barn
i denna tro (sedan trosbekännelsen
låsts). Efter dopet följde så guds-

Kinnarps IF avslutade i torsdags eit fyra dagar långt träningsläger på hemmaplan. Innan lägret hade hela laget varit
i Aalborg i Danmark med fruar

och fästmör i två dagar.
Laget har kört två träningspass per dag måndag, tisdag

och torsdag, samt spelat. träningsmatch borta mot IFK Ulri
cehamn, såväl A- som BJaget,
på onsdagen.

A-lagsmatchen blev våldigt
bra, med högt tempo och fint
spel. Matchen slutade oavgjord,

2-2, efter Kinnarpsledning
med 2-1 i halvtid. Kinnarps
mål gjordes av Roland Jansson
och Thomas Westerbeig.

IFK Ulricehamn B-Kinnarp
B r-6

bileumsdiplom

Han var ledamot av SIF:s
idrottsstyrelse 1961-68 och av fritidsnåmnden 1968-73.
Under mer än 25 är totalt har
Lennart varit vaktmästare

på

idrottsplatsen, där han skött älla
sysslorna med stor glådje och med

yttersta noggrannhet. Han har
trivts med människorna och med
sysslorna och betecknade skämt-

samt idrottsplatsen som sitt andra
hem.

Närmast sörjande är makan Lilly
och sönerna Ulf, med familj och
Ove samt syskon.

AlgIanan
iAxtorp, Kinnarp hålles öppen

och 1978 Riksidrottsförbundets ju-

Tora Andersson. Gemenskapen i
"björkarnas skugga" avslutades
med läsnlng av några dikter av

skalden och biskopen Nils Bolan-

4""

Kinneveds

torpvandring 16/8. Samling vid
Prästgården Kinneved 18.30.
Tag med kaffekorg. Lämpligt
med cykel.

Kinnefp på Sång

och aktad.

BÅssE.röHewssox

den har sin stora betydelse i dessa
sammanhang.
Prosten tackade alla medhjälpare och inte minst Axtorps allt i ailo,

Uno Mårtensson. Han predikade

tiskt. I alla kretsar var han omtyckt

På söndagen vajade flaggan på
Tångavallen på halv stång. Fåglarna kvittrade inte längre.

angenåma samvaro, som också

tjänsten, som leddes av prosten

ter.

Lennart hade ett brett register.
Han engagerade sig också i det övriga samhällsarbetet, åven poli-

denna.söndag med temat: efterföl_
jelse. Aven denna söndag svarade
församlingskåren för denlttre fQrplägnaden med den gemytliga och

för träningsskjutning och kompetensprov lörd- och söndagar,
kl 9-11 under augusti och september. Medlemstävlingar bör-

jar den 1218.
Kinneveds'

Jaktvårdsförening .^
,-lgLl

I förrgår, onsdag,

spelade

Kinnarp så en träningsmatch
hemma mot Norahammar, ett
topplag i div V. Kinnarp vann

lätt med hela 8-3 (3-l),

och

bjuda upp till någon

rejål

Norrahammar kunde aldrig
kamp.

Kinnarp fick trots hårdtråningen förra veckan igång elt
bra och vägvinnande passningsspel, och hade många bud
på ytterligare måI.

- Vårt spel i denna match lovar gott inför höstpremiären
borta mot Karlsborg på lördag,
tycker Thomas Westerberg. anfallsspelare i Kinnarp.
Mål Kinnarp: Torbjörn Ak-

esson

3, Roland Jansson

2,

Thomas Westerberg 2 samt Tomas Karlsson.

Glada evangelister i Kinnarp '''v\-Qv^tv

Kinnarp skråillde
på Guldlrroksvallen
HJO (FT/VB):
Kinnarp varin med klara 3-1 (2*0) över IFK Hjo
borta och det var en överlågsen seger. Hemmalaget
var mycket blekt, samtidigt som Kinnarp spelade

- Oj, vad skönt. Det var en seger som vi var i stort
behov av säger en glad Anders Ek, lagledare i Kinnarp.

- Trots att Hjo gjorde 2-l

utan vi

borg.

- Hade räknat med att Hio
skulle varit bra mycket bättre
och särskilt då de vann över
TG&IF. Men nu hade vi inte

r

stod 20 minuter av matchen. Tomas Westerberg blev upphakad

promenadse-

ger'

'

Tre mål

Roland Jansson var för dagen
det stora namnet i KinnarP. Han
svarade för alla tre målen.

Straff

3-1 kom på straff når det åter-

några problem utan det var en

mer eller mindre

var
skakade på riågot sätt,
fortsatte att vara över-

lägsna.

r

med straff som följd. Roland
Jansson gjorde inte något misstag
utan giorde sitt tredje måI.
Stundtals var matchen tempofattig, mycket beroende på det
varma vädret.

minuter snappade Ro-

Anders Ek ville framhålla Tony

land upp ett misslyckat bakåt-

Persson och Roger Gustavsson i
försvaret. På mittfåltet var det
Urban Westerberg som beståmde och i anfallet får Roland
Jansson och Thomas Westerberg
fullt eodkänt.

Efter

15

1-0 var ett faktum. 2-0
kom på ett mycket bra skott som
Roland fick på strax utanför
straffområdet.

pass och

Ols-

predikan.

hela tiden och olika sånggrupper
kommer att avlösa varahdra undef
mötena.

Serien är planerad att pågå fram
söndagen den 2 september. På

till

De gemensamma sångarna från

torsdagseftermiddagen

funggrade som mötesledare. I lördagens möte medverkar den vid

"Önskesångernas kvä11".

Äsarps och Frökinds frikYrkor
sjöng, och pastor Bengt Landin

blir

det

barnmöte och fredagen den 24
augusti år det planerat att bli en

I 80 minuter såg jum- backspel fick matchen att väntrolaget i. norra fyran, da i nåstan seger för ett Kinnsom var ett förlorande lag
Mullsjö IF, ut som ett arp
hela matchen.
segrarlag på Kinnemo i
Kinnarp, men syndaren
o Tveksam domare
vaknade till sist och lycKarl Erik Grönbeck från
kades klara 3-3-resultat Sparsör var domare. Han kom
i en match dår gästerna snett in i matchen från början.
var det båttre laget, mer Hittade aldrig.rätta stilen utan
domslut blev en
aggressivt, snabbare på tveksamma
f<iljd hela matchen. De två
trollen och fysiskt båttre straffarna - en för Mullsjö och
rustat på den hala pla- en för Kinnarp - var, om inte
nen,. dår en del Kinn- skänker, så mycket, mycket
arpsspelare for som kas- . tveksamma.

Itrjo reducerade efter sex minuters spel i den andra halvleken,

vi aldrig

Det glada teamet, Gunnar

son, Gunnel Noreliusson och Lena
Gustafsson, som blev så omtYckt
under tiden på Mösseberg, medverkade med sång, vittnesbörd och

det hår laget välkända och mycket
uppskattade -ungdomskören Verkligt Liv från Äsarp. Teamet år med

Iftmarpssp*,T**,^
gav en poang

bra.

Kinnarp har spelat bra i de senaste matcherna, det är enbart
en seger man väntat På. Det var
nära i förra matchen mot Karis-

I går kväll började tåltmötena
vid Kinnarps Kontorsmöbler.

tade vantar.

Roland Jansson had'e lek-

stuga mot IFK Hjo och
Elorde Ktnnarps tre m&I'

q

o Målen

Spelmässigt var det ingen . Mullsjös båda första fullträfstoimatch: de *ånga -åien far,var nå8,ot av matchens beav först
gjorde att publiken trots allt hållning'
Fredriksson i l2:e mirr"t tit" valuta för eqtr6pengen. christer -Kanonmål

Mullsjö har plockat in "g-am- nutenoch,sen Peter Laveno i
lingarna" Bo Oskarsson och l3:e' Otagbara skott I'ör KinnJan Elf för att ge laget stadga arps-Ekbom Två straffar följde
och det är möjligt
att höstJn iZ0:eminuten resp' 23:e minukan ge några poångkap orn ten' Kinnarp, reducerade till
herrarna christei F..driksson l:2.q""t: Roland Jansson och
och peter Laveno även fortsätt_ Christer Fredriksson ökade till
ningsvis visar det kunnande de l-^3"1ör Mullsjö:
halvlek,
besitter. De två var planens do.siI::..9å.tt,andra
glorde ett par tvekminanter - ingen Kinnarpsspe- när Mullsjö
lare kunde måta sig t rui au-, samma byten' en Kinnäverr,om- jag ger. trion..Tony- alp-islPylt soln 89Y, elr

lefaeiUtl-

P..""or', räii:å" Åk;""..;"i B?ä"c c:":- mål av Torbjörn
Tomas carlsson bra betvg. Akesson i 32:a minuten och cle'
Framförallt den sistnämnde

vä

den som eenom sitt ollensiva

mentz Holbauer i 43:e minuten'
BASSE JOHANSSON

Teamet som med,tserkar i
töItserten Lena Gustafsson, Gunnar Olsson och
Gunnel Noreliusson.

Osis, Kinnafp

I(innarps_IF:

Man kan inte med
bästa vilja i världen på-'
stå att Kinnarps IF har
något speciellt flyt för

Kinnarpstrånaren Roger Gustavsson, inför söndagens borta-

på

möte mot

AV DE BASTA... i
Karlsborgs segermål EN
Kinnarp uar Roland Jansspelades in när bara 30
sekunder återstod av son.Thomas Westerberg spelade
Per-Ola

Westerberg finna sig i
att lämna planen - han
blev utvisad efter att ha

varnats frir ojust spel
två gånger.

.- Som matchen utvecklade
sig var vi absolut värda minst
en poäng. säger Kinnarps lagledare Anders Ek. Vi gioroe en
mycket bra match. och hade
minst lika mycket av spelet som

Karlsborg.
Per-Ola Westerberg fick sitt

första gula kort tidigt

i
matchen, och när han efter en

halvtimmes spel åter ruffade
hade domare Lars Sahlin från
Vara inget annat val än all visa
Per-Ola av planen Iör resten av
matchen.

)

gången mot, topplaget Karlsborgs

- Det har gått bättre

.

de.

Chansen

- Det känns oerhört bittert
att f'örlora i dag, säger Anders
Ek. Detta var det andra snöpliga nederlaget i rad mot Karlsborg..

o N'tåste lossna
-

Men trots allt fick vi kvitto

-{Urvisningen var riktig. er-' inoni,korl
kånner Andårs Ek. p""._Ot" Hela Kinnarpselvan ska ha
eloge för en,fin kämpainsats,
borde tagit det extra lugnt
.- efter en
som visar att laget besitter en
sin första varning.
Kinnarp bet iÄop efter utvis- hög lagmoral' AIla bäst var anningen, och svarade för en tallsduon, Th.omas Westerberg
tillverklig kämpainsats. Laget tog och Roland,
-Jansson,
Persson i
till och med ledningen &.. zi ::-tttl: med Tony
försvaret.
mlnuter.

till poäng på

sön-

dag?

- IFK Hjo år tydligen på
gång vilket de också visade när
de vann över TG&IF. Så vi får
se upp, men för den skull år vi
inte chanslösa på något

sätt.

Utan siktet är inställt på poäng.
I matchen mot Karlsborg spe-

framför

på att vårt spel fungerar, och
nu måste det lossna för. oss

Rätt visa ut

tet som inte är tilllredsstållan-

matchens absoluta slutsekunder. Laget pressade på ordentligt mot slutet, och 2-l-målet
Kinnarps målbur.

och

bättre. Spelet på pian stämmer
riktigt bra det är bara målskyf

kvittera omgående efter avspel.
- Vi stod totalt stilla. jag vet
egentligen inte vad sorn hände,
säger Anders Ek besvikel.
Karlsborgs segermål kom så i

kom efter kalabalik

slog

Karlsborg in segermålet.

nära håll satte bollen i måI.

Efter ledningsmålet hann

BK. Hade oavgjort länge

och först i slutminuten

fram Roland Jansson som från

Kinnarp aldrig samla sina styrkor. ulan Karlsborg trlläts att

IFK Hjo.

Kinnarp svarade för en
mycket bra insats i förra om-

bortaplan.

fick Kinnarps

jag

- En viktig match och

tror att vi har förutsättningdr
att ta minst en poäng, säger

I lördags fick laget
åter stryk av Karlsborg,
denna gång med siff-

matchen. Dessförinnan

lade Kinnarp med en

.

man

mindre under hela den andra

halvleken, vilket satte

utvisad efter två varningar. Utvisningen var lindrig och Per-

nlatch.

Westerberg, U Westerberg, T
Akesson, R Jansson. T Wester-

son. Samling Kinnemo 16.00.

l'iS",-c:9- l8

Axtorp s gamla mis sionshus
missionshus

byggdes 1925. Redan året innan

började man gräva för byggei,
men man kom under iiden underfund med att huset fick en
bättre placering högre upp på
kullen, varför man lade ner arbetet den gången. Nästa år började
man på nytt och huset uppfördes
på sin nuvarande plats. Efter att

ha tjänstgjort som missionshus
under många år' lades verksamheten ner där och huset
bjöds ut till försåljning. För att

nu kyrkans egendom och

an-

vånds åter för det ändamål som

Per-OIa Westerberg finns
åter med i. Ktnnarps lag.
Per-Ola bleu utrsisad i
nlatchen mot Karlsbotg,
men behötser alltså inte st&
ötser nå"gon ytterligare

Ola finns åter med i laget.
Laget: A Ekbom. K Bengtsson, T Persson, R Gustavsson,
T Karlsson. T Berglund. P-O

_J

detta Herrens hus inte skulle anvåndas som stall, vilket en köpare var intreSserad av att göra,
köptes den av några jordbrukare
i bygden. Sedan många år är den

sina

spår. Per-Ola Westerberg blev

Våra kvrkor och bönehus:
Axtorps gamla

11

"Siktar på poäng|'

nårvarande.

rorna 2-l (0-0)

l48u-a"6^

den tidigare byggts för. Huset är
grundligt renoverat och befinner

Einar Andersson i Falköping
har berättar för FT om missions-

sis i bästa skick.

huset.

berg, L Hofbarfer, T FredriksJAN KINDMALM

"R

eliefskulp

,'i 8v- ctf,-åt.1

ttrr" i na!#,ren

fl &;i

itry;!,F;

Derbyseger
för Slutarp
Det kom 127 personer till

iJ l

sön-

dagskvällens div. Vl-derby mellan
Sltrtarp rrch Åsarp - ett derby som
också var intressant för toppstri-

den. Det brukar jämna ut sig

l,#*'.1;

i

långa loppet och Slutarp vann den
här matchen med 3-2 och tog därmed revansch för vårnederlaget,
då Slutarpsgrabbarna var värda
ena poången.
Set var ett kampfyllt Slutarp som

kom till spel.med reserver för ett

par nyckelspelare, men

lyckades

trots hård Äsarpspress under andra halvlek rida ut stormen och stå
som segrare.

Ove Karl6ns återkomst i laget
blev en förstärkning. Han dominerade luftrummet i försvaret och var
tongivande. Två säkra kort var
också till anfallet uppflyttade Stefar-r Berger samt likaledes anfallaren Morgan Karlsson.

Lennart Larssons andra halvlek

var berömdvärd i ett
s-om

Axtorpsgubben - vi kallar "reliefen" som syns
i stenen så för skojs skull. Hoppas den syns -

dår finns halsen, hakan, munnen och ögat ganska tydligt med. Bilden har inte formats av någon

månniskohand utan bildats av naturen' Sterren
upptåcktes för inte så länge sedan av Ejnar An-

Äsarp led-ningen på straff inslagen
av Sven-Ake Larsson. Stefan Ekman kvitterade och Stefan Berger
gav hemmalaget 2-l före paus.

dersson i Falköping som var i Axtorp och hålsa'
'de på släkten. Stenen drogs upp för en tid sedan
ur åkern och kom att hamna så att "manshuvudet" blev väl synligt och står dessutom rått också. Två djupa fåror i kinden skvallrar om rått hög

ålder

- ellor vad

Åsarpslag,

inte gick på topp. Annars tog

I andra halvlek hånde inget i

målväg förrän en kvart återstod.
Påpassligt sköt Stefan Berger^3- l,
men glädjen blev kortvarig. Äsarp
reducerade genom Sten-Äke Nils-

sägs?

son.

Kenneth Fredriksson, Falköping, hade matchen i sin hand som
domare, även om gästerna hade
några synpulkter på offsider.
BASSE JOHANSSON

,"19E
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Slcräll av IGnnarP
Omgångens skräll i
fyran Svarade KinnarP för
som borta besegrade tabelltvåan IFK Skövde med

2-r (J-r>.
-, Vi brukar ha lätt för
tFK, så en Poång hade vi
faktiskt hoPPats På,

sade

en mycket glad Anders Ek
i Kinnarp efteråt.

Stor matchvinnare i

Kinnarp var förstås målvakten Arne Ekbom' som
inte bara tog en straff i

andra halvlek, han svarade
också för ett otal andra fina ingriPandeir.
- Javisst var han bäst'. inen
samtliga

i laget gjorde en

otrolig

kåmpainsats, menade Ek vidare'
Segern innebar att KinnarP tagit
full pott av IFK Skövde i årets .serie. men framför allt, att man nu
(för gott?) lämnade fYrans bot-

tenski\t. Kinnarp har l4

Poång

mot nästjumbon Mullsjös B.

- Och det avståndet skall vi
kunna hålla distansen ut, tror Anders IrK.

o Disciplin
Spelar Kinnarp bara som mot
Skövde lär det gå vägen. MYcket
disciplinerat försvarsspel, bra markering överlag och stor ärbetsvilja
bäddade för att få IFK:s bolltrillande lag ur rytmen.
- Skall man kunna vinna en serie, måste man kunna kriga till sig
poängen även när det går dåligt,
och det gjorde vi inte idag analyse-

rade en besviken Thomas

Gus-

tavsson i IFK.

r

Mekaniskt

- Det var oinsPirerat, mekaniskt och stereotypt spel från vår
sida. De som skall löpa i luckorna

ff
ffi

Jansson, på pass lrän Thomas
Westerberg. Två minuter sendre
kvitterade Skövde genom Bosse

H

Andersson.

r

ffi

Nick

Men Kinnarp gav inte taPPt utan
kunde återigen ta ledningen. Den

ffi

här gången genom Thomas Westerberg som nickade (l) in ett inlägg från Per-Ola Westerberg På
vänsterkanten. Då hade det gått ca
en halvtimme.

- Visserligen hade Skövde bollen mestadels, men de rullade den
sinsemellan utan att komma någonvart. Då var vi faktiskt farligare
på våra kontringar, fortsatte Ek.

r

Feldömd

Straffen som Skövde missade
kom efter 20 minuters sPel av andra halvlek. Feldömd, tYckte Kinnarp, men domaren Stig Ljung, Hjo
tvekade inte. Och inte heller mål-

ffi

1e
Kinnarps mäluakt Arne

hEkbom Dar dagens mdtchhjiilte, niir KTnnarp beseg'
9arade IFK Sköude p& borta-

plan.
grym om
ints grymt
om
n' vt
- Det hade känts
poångJ på den
,rribla
förlorat en
e
den horri
:ibl
straffen, sade Anders
rders Ek
Ek inte
:e alls
al
r

nöjd med domarnes
insats.
es rnsats.
många konst
nstrga
itrq
- Han hade många
domslut, tyckte han.
an.
Föruto:
utorn Arne Ekbom var
v
också
ocl
backen LUrban W esterberg myc
rycket

fanns inte på plats, menade han.

vakten Arne Ekbom som

Kinnarps ledningsmål kom efter
16 minuters spel genom Roland

räddade Stefan Nyströms välslag-

till sin ftfördel i ett
rtt för övrist
öv riot'tt Ibra

na stramare.

Kinnarp.
narp.

snYggt

Slut

1r$EC.1

fö, i å,r i simskolan'

Den andra omgången
av sommarens simskolor
har nu avslutats. I Odenbadet har nårmare 300
elever undervisats under
augusti. och tidigare har
en juni-omgång genomförts.

Vid fredagens avslutning tjänstgiorde kom-

Q;t

:

,

dl

i:iis

ffi.*ru

munfullmäktiges ordfö'
rande Äke Olsson som

lqlc4 -

"-;9 *4rg-Ås

KOKET
för dig
ställer

som
lite högre krav på
form och kvalitCt

s$

,

Rapid-Kinnarp
0-4 (0-0)

'li
ur, l"*

'#fff ,gR

;#l

Priset blir en glad
överraskning!

iliiiii
.ii,T:r

Just nu erbjuder vi:

promotor och hade nöjet
att promovera ett stort
antal kandidater och magistrar.

på monteringskostnaden

Mål: Ingela Ekåom 2, Caria Torstensson, Jessica Lindgren.
Rapid hängde med fint i första

i inledningen av andra tog ledningen orkade inte hemmaflickorna komma
halvlek, men när Kinnarp
lgen.

- Det blev en .reaktion, sade

Rapids Douglas Jansson. Men det
år inte myiket att säga om, för
Kinnarp var det klart bättre laget.
Annika Hermansson och Liile-

mor Andersson i försvaret

båst i hemmalaget, niedan Kinnarps bästa återfanns i kvartetten
Ann-Kristin Karlsson, Petra Bergman. Sonja Karlsson och IngeL
Ekbom.

lTtq

*Ag-.å"t
_

Efter den ceremonin var det
dags för en rad tävlingar och uPPvisningar. Det var livbojStafett, livräddning, sängstafett, sakletarstafett m.m.
Simlärare i den här omgången
av simskolan var Christer Rantala,
Christer Runesson och Åsa Persson. Här är de elever som fick utmärkelser som kandidater och magistrar:
Kandidaten: Torbjörn Mann. Mucus
Andersson, Camilla Persson, Anders
Holgersson, Andreas Martinsson, Stefan Kling, Jesper Linder, Fredrik Jo-

hansson, Peter Seveborg. Henrica

Carlsson, Jimmy Sjöström, Morgan Andersson, Håkan Ekman, Jessica Pet-

tersson, Reine Lundahl, Jenny Hultin,
Ann-Solte Martinsson, Äsa Johansson,
Fredrik Svensson, Nicklas Fredriksson,
Weronica Andersson,' Ronnie BIomdahl, Angelica Classon, Maria Dahlälv,
Anette Karlsson, Jimmy Palmkvist, Petronella Silfverstrand, Hanna Bemer-

hag, Mikael Larsson, Therese Holm,

Jolm Sahl6n, Angelika Sahl6n.

tlgq0g iE

samt

Karina KarlsSon på mittfältet var

,i{4.

a+_9,,

Kinnarp B.- Kättilstorp

Mjukt rundade höm
ek, bok, fur och vitlack
kombinerat med laminat
och äkta faner
En helt ny design
med bestående värde.
öppernoen
Månd-Fred 10-18

Det hiir laget fr&n Slutarp segrade i liaboistafetten. Inne i, bojen'fr.a. Helena Ert'ksson, Pernt'lla Hoheisel och
Lotta Bromör. Utanför bojen Tobias .Karlsson, Tomas
Gabrr,elsson och T obias Alebrtng.
Järnmagistern: Åsa Eriksson. Åsa Martin Karlsson, Andreas Karlsson.
Persson, Karl-Martin Karlsson, Äsa Jo- Silvermagistern: Malin Gunnarsson,
hanison, Ann-Sofie Martinsson, Robert Anna Karlsson, Magnus Larsson, MatBrolin, Fredrik Holmström, lVlarie Hul- tias Gunnarison, Viveka Persson, Magl

Lördag 10-13
Söndag 26 aug. 12-16

"

tini Peter Johansson, Mattias Lagesson, nus Lagesson, Kjell Josefsson;. Peter

Jessica Pettersson, Carina Blomdahl' Thederan, Christan Thederan, Sofia
Tomas Johansson, Ann-Marie Knuts- Dahlälv.
son, Heledne Persson, Henrik Torstens- Guldmagistern: Nina Kannius, Äsa
son, Helena Wernmyr, Markus Brisbo, Hultin, Lena Gustavsson, Mimmi SandMattias Brisbo, Weronica Andersson, lg1g.
Mattias Johansson.
Kilometermärket: Alexandra Sahlen,
Bronsmagistern: Marie Gabrielsson, Lisa Gertsson, Tobias Andersson, AnÄnna Nyberg, Fredrik Nyberg, Kjell gelika Claesson, Anette.Karlsson, Pet'Josefsson, Peter Thederan, Christianronella Silfverstrand, Ann-Marie
Th-ederan, Dennis Rylander, Johanna Knuttsson, Harald Strandh, Lars-Ake
Toftby, Måttias Lagesson, Martin Tode, Borglin, Erik Hesselmark,
Lars Nilsson. Viveca Persson, Karl
.

Vålkommen!
Vi hjäilper dig med

Uppmätning'Ritning
och Hantverkshjäp

dtntegqr
Kvarngatan 10'slutarp
f.d. Slutarpskök
Tel. 0515/333 94, gg3 90

0_3 (0_ l)
Mål: Mona Axelsson 2,

Ros-

Marie Stenvall.
. Kinnarps unga lag kämpade och
stretade emot, men var numret för
små för att kunna rubba Kättilstorp.
- Eftersom vi har flera skador i
AJaget, tvingades vi stölla upp

med flera 13- och l4-åring4r, och
de råckte inte riktigt till, förklarade

Ingmarie Ost i Kinnarp.
Målvakten Ulrika Johansson får

överbetyg

i hemmalaget, medan

svårstoppade Mona
märktes mest hos

Axelsson

Kättilstoro.

r

Div IV S:a Skaraborg

Kinnarp- Ekedaleir
8_0 (3_0)

Mål: Carina Torstenssori

gela Ekbom 2. Maria

Christina Andersson
Torstensson.

3. .In_

Svensson.

simt Karin

Ekedalerf har problem med sitt

lag. Många har slutat, en del flvttat

och man har svårt att havda sie

mot övermäktigt motstånd.
.Mot Kinnarp hade man knappasl
någonting i anfallsväg och över hu_
vudtaget svårt att freda sig bakåt.
* Jag tyckte vi spelade rått bra
fotboll och det var ingen som utmärkte sig speciellt, var Gösta An_

dersson
tar3r

i Kinnarps omdöme

llgq-e$ - r.l

ef_

.

Ilrwxt*mr
-iir.;i

tältkampanj i Kinnarp/slutarp
är inte bara en angeiägenhet för vuxna. För de yngre i för-

Missionsförbundets
r
I
|
I
I
I
|
il
II
I

samlingen har man giort det lite extra trevligt under två torsdrgr"ft..-iddagar - den förra och den kommande - då
av teamet Gunnar
-t" biuds på sång, musik och rollspel
Olttot-t och hans två medhjälpare Lena Gustafsson och Gunnel Noreliusson. En träff med barn och ungdomar till vilken
*"n kan få färdas med häst och vagn och med Leif Filipsson
körkarl. Teamet besöker även skolor med sitt program'

=.r-

/dr a ---- :--l-t--l^-^1
L^--+;Äff---y inkluderat barntiäffarna
ri \rrrrrqr
Kinnarp/Slutarp
y/ vrqlsr
--..
Taltk"*p.njen
I dllKdlrlPdrrJsrr
I
vill bjuda på lite annorlunda tältkvällar, d." T'".utan att-1
trrqu människor och I
nurrrdAL med
palrangarloe
komma Ii kontakt
vill
vlll [ulllrlrd
r vara påt.attg".rd"
världen
och
livel
diskutera
sätt
öppet
på
mer
lite
eti
I
I

iontrr dröjer bygglöt
i
ia

|

Hosse Tellemqr och Äke Thörn från l{innarp (till höger) reu au fartfUllda Aleranders Ragttme Band.

6l+144F
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yttrande. Bygget ligger nära kYrkan och läget kräver särskild hänsyn.

' rd rutntch
ouaglo
r>t'{?

'"rsq-tillställningar
Det behöver inte alltid vara tråkiga

men den igår eftermiddag på Kinnemo mellan hemmalaget Kinnarps IF och IFK Tidaholm var ett bottennapp och spelet gav inte valuta för entr6pengen.
Det var mycket sparka och spring och resultatet 0-0
får anses vara en rättvis utgång av matchen som heller
inte bjöd-på särskilt många målchanser.

i första halvlek bland.annat
fick Börje Hallin en jättechans effällen

ter 20 minuters spel, men sköt

utanför. Roland "Lollo" Janssons
frispark var Kinnarps främsta farlighet efter 35 minuter. Bollen tog
med rejäl kraft i överliggaren och
studsade bort från grannskapet.
I andra halvlek var det mest

plockbollar hos båda målvakterna
Mats Ljung i IFK och Arne Ekbom
i Kinnarp. Börje Hallin hade även i
den här halvleken sin och gästernas bästa chans strax efter 10 minuter når han på.mållinjen var.ytterst nära att slå in Kenneth Ostlunds inläggsboll.

IFK kom till spel utan tränaren
Arvo Kuusk och det fanns inte

Församlingshemsbygget i Kinne-

ved har gått till länsstyrelsen för

DålW spel i

IFK Tidaholm hade ett par till-

för försa

många ljusglimtar i laget. Arvo hade beröm att ge till Tommy Karlsson men även Arvo tvingades att
medge att det var mager fotbollskost som bjöds.
Förre FAIK-aren Thomas Medin
fick inte mycket ut av sitt spel och

inte heller gick rutinerade Börje
Hallin på topp.

o Utan spet!
Ingen skall helier höjas till skyarna i Kinnarpslaget, det var en kedja utan spets och det framgår ju
med all tydlighet av de få chansei
som skapades.
Ingemar Johansson, Skövde, hade en lätt domaruppgift i en snäll
match inför cirka 125 personer.

BÄSSE JOHANSSON

Byggnadsnämnden i FalköPing
är dock nöjd med förslaget som
ändrats i enlighet med nämndens
synpunkter. Byggnadsnämnden
har varit mycket kritisk till det
byggnadsförslag som församlingen
tidigare lämnat.
Va-frågorna är inte slutgiltigt lös-

ta ånnu och därför dröjer

bYgg-

nadslovet ånnu ett tag för Kinne-

veds församling.

ffi
IUa

-

POang

för Slutarp
Det blev en mycket tät match

mellan Håven och Slutarp på fredagskvällen. Men en fin spurt den
sista kvarten gav Slutarp två värdefulla poäng i Vl-stridens toppskikt.
Enda målet i första halvlek kom
genom Stefan Berger och därmed
Slutarps-ledning. En straffmiss av
Slutarp i ett viktigt skede var naturligtvis något som satte prägel på

aktörerna. Håven fick medvind i
seglen men kvitteringen kom inte
förrän i den 25:e minuten genom
Bertil Skog och det var i det skedet
ett rättvist resultat.
Christer Svensson, backspelare i

Slutarp, sänkte Håven med 1-2
mål

i

32:a minuten och sedan full-

bordade Conny johansson segerkvällen med 1-3 efter 37 minuter.
Vi delar den här gången ut högsta betygen till Slutarps mittlås Ove
Karl6n och Bengt Andersson, samt
till domaren Erland Persson. Hio
för en stark insats hela matchen.

Kinneveds
pastorat
Vår nya förs.assistent HELENA WITTING välkomnas I
samband med högmässan sönd
den 2 sept i Kinneveds kYrka.
Efteråt inbjudes alla till väl-

komstsamkväm

i

LOKAL

FRÖKIND.
Pastoratskyrkorådet

lKungötdlsef
Beslutochmedtlctanden

Konkurser
KONKURSBESLUT

Aktiebolaget Bröderna. Karls-

sons

Plastindustri,
556-090741-1, Box 3071, Kinnarp, 521 03 Falköping Q, har
1984-08-17 försatts i konkurs
vid Falköpings tingsrätt. Kon-'
kursen handläggs som ordinär
konkurs. Tillsynsmyndighet är

kronofogdemyndigheten i
Skövde distrikt, Box 224,
25 Skövde. Första borgenärssammanträde hålls inför
konkursdomaren, Tingshuset,
Falköping, 1984-09- l0 kl
14:00. Den som vill bevaka
fordran i konkursen skall göra
det skriftligen (2 ex) hos kon541

kursdomaren, Box 204, 521 02
Falköping, senast 1984-10-12.
Kungörelser om konkursen införs i Falköpings Tidning.

Triifigurer
L

)9

Einars
snickeboa"

i Kinnatp

Girkl an
Vävning, 60 tim.
240:-. Måndagar.

Tovning, 36 tim.

Ledare:
Märta Lyreborg.

Ledare:
Ethel Abrahamsson.
Bildvävning, 36 tim.

140:

Gamla textila
tekniker,36 tim.

140:

140:-. '

inneved får
y församlin
ssrstent

-.

-.

Sycirkel, 36 tim.
140:

Hembygdscirkel
Ledare:

_.

Trädgårdscirkel
Ledare:
Tore Gustafsson.

Sven Andersson
Engelska forts.

Annan verksamhet
Japansk sömnad

tim. 100:-.
Ledare:
Iris Johansson.

30

36 tim.

200:- inkl ram.

Tyska och Franska

Nybörjare. 30 tim.

120:

Sy lampskärmar
ggr 200:-.

5

Einar Andersson med en
så,gargubbe hemma på
Borgmiistart:ögen t, Fatköping.
Einar Andersson på Borgmästari Falköping tycker om att
tälja träfigurer. Ända sedan han
pensionerade sig för l0 år sedan
har han täljt gubbar och gummor i
olika sysslor och ibland har det blivit hela grupper som t.ex. en om
"auktionen". Einar har sina förebilder i tidigare r kändisars verk
d.v.s. han gör sina egna gubbar,
men har tagit lärdom av andra täljare liksom av andras figurer. Täljt
har Einar gärna gjort sedan han
var liten pilt, men det år nu först
som han fått tiden att räcka till för

Ledare:
Ethel Abrahamsson.
Anmälan o förfråqan:

Sven Andersson Göran Andersson
tel 0515/331 72
rel 0515/331 39

,

qlrA.

NBV:s EiPedition
tel 0515/804 75

vägen

NYKTERHETSRöRELSENS

BILDNINGSVERKSAi'HET

, t

{;.rrt

y
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E
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ungdomsverksamheten i
samlingen.

Som kommentar till sin ny
tjänst utbrister hon spontant:

spännande och

roligt.

Slutatps missionshus

- Jag ska försöka att

till-

sammans med barnen kornn
överens om vad vi ska göra.
samtal om fred, om Gud och
sus kommer absolut alt ineå.

Tjänsten som församlingsassil

tent innebär att Helena Wittin
tar hand om miniorerna, juniorerna och barntimmarna. Eventuellt kommer nya grupper
tillkomma. Det blir i så fall
tonårsgrupp, för de sorn är
gamla för att tillhöra juniorerna.

Einar rest några gånger och då tagit med dem som välkomstpresenter. Det finns också föreningar som
köpt eller erhållit figurer gjorda av.
Einar.
.l

I morgon välkomnas Helena
Witting, ny församlingsassistent,
av Kinneveds pastorat. Helena

- Det ska bli

.|gtJ-,(:l_,a)
f

Figurerna har Einar skänkt till
vänner och bekanta och många
finns i Canada och Amerika, dit

S

ueds församli,ng.

Witting ska ta hand om barn- och

hobbyarbeten.

! q81 c I

Helena Wxtting, ng för
samlingsassistent i Kln

Behov av att bilda mini-miniore
tror Helena Witting också att
finns.

o

Helena Wittins kommer

fi

Mariestad och har tidigare
tat i Mariestads församline
praktikant under ett år. Däre
arbetade hon som kommunal fri

ill

f.{,n 1*+u;p

tidsledare. Hon har också
nomgått Riksförbundet Kyrkani
ungdomsutbildning i Sigtuna
Den är två-årig och ger kompe

Slutorps missionshus.
Slutarps missionshus

vid

Af-

färsgatan invigdes i dec. 1923 och
är alltsedan dess i bruk om än i
mindre grad under senare år.
Tomten som kyrkan står på
skånktes 1922 av två systrar Maria och Charlotta Flod6n, som då

innehade livsmedelsaffär på Trekanten i Slutarp. År tSZi bildades en missionsförsamling i Slutarp och första spadtaget till det

egna missionshuset togs midsommarafton 1923. Pengar till missionshuset fick man genom att gå

runt i byn och be om bidrag.

Stinsen David Almqvist var en

som gick med bössan.

Idag används

missionshuset

sporadiskt. Många möten och
träffar' hålls tillsammans med
Kinnarp och Äsarp. Slutarps missionshus lyder under Äsarp,

tens till fritidsledare och för
samlingsassisten.

F l'|tv' 6"1^ a t

Unsdom en, storrrurr rram

Titta lite närmare på
nya LADA2107, den 1984-års modell 2105
perlekta stora små- Fabriksnx
bilen till fantastiskt
lågt pris !

På KinnarPs tennisbana avslutai lördags ungdomens tennistur-

des

nering. Under fiorton dagar har

Göte Andersson samlat den tennisintresserade ungdomen uPP till 15
års ålder kring sig' Under en lång-

31

re tid har Göte sett hur allt'Yngre
spelare från Fr,*ind sökt sig till
tånnisbanan. Han fick då en id6,
varför inte samla de här Yngre sPelarna till organiserad tråning vilket
också skulle innebära att Frökinds
Tennisklubb fick en återväxt.
Sagt och gjort. Göte satte UPP ett
anslag vid tennisbanan dår de intresserade ungdomarna fick anmäla sig. 14 ungdomar från Frökind
tog det hår tillfället i akt och på så
sätt fick man igång en turnering'
Under den här tiden har man hun-

.

nit med att sPela uttagningsomgångar, delfinaler, semifinaler och
i lördags var det så dags för finalomgången.
- Det är ett mYcket bra sPel som
ungdomarna Presterat, säger Göte
Andersson och det var så roligt att
ungdomarna kom. Frökinds Ten-

nisklubb som bildades l97l har

saknat ungdomar och därmed återväxt.
Vi har tidigare giort försök att

kats vända.
Om finalsPelet kan sägas att

Mi

,900:-

Bli medlem i Club Vaz Lada du ocksål Du tär 10 % på reservdelar och reparationer
deltar i utlottning av Penninglotter varje månad.

-

du

BRÖD LARSSONS BIL AB
KTNNARP

Ungd,omarna frå,n Frökins Tenntsklubb som nu siikrat
å,tertsärten ttll klubben: St&end,e fr.u. Björn Andersson,
Tany Karlsson, Oue Josefsson, Jan Anderssgn, Dantel

Andersson, Joakim Ahl, Henrik Torstensson, Markus
Thor och And,reas Sjögren. I förgrundrcn: Tomas'Hector'

och Mikael Thörn. Solcnos på bild.en gör Patrik Joselsson, Robert Letjon och Peter Johansson.
kael Thörn hade en svårare upp- Nu blev det Tomas Hector som
gift att nå finalen då han blev pres- vann finalen mot Mikael Thörn'
iad av Ove Josefsson i semifinalen. Tomas vann med siffrorna 6-2'
Tomas Hector hatlt: ett rr:igot ltitt- 6-2.
are uppgift mot Dirrricl Alrdersson

BENGT GUSTAFSON

-

samla ungdomen till tennisträning
men dei har varit fotbollen som tilldragit sig det största intresset' En
trend som nu Göte Andersson lYc-

UA;Z.LADA

vAz1500 Kombi
Sveriges billigaste
kombi!

Våtterflickorna

-

KinrrarP B

13-0 (5 -0)
Må1, Vätterflickorna: Carina Johansson och Vivian Norman 3, Ma-

lin Bergåker, Britt Elander och
Mona Norberger 2 samt ett självmå1.

Kinnarp kunde inte bjuda något
ordentligt motstånd, utan Vätter-

flickorna kunde vinna i utklassninpsstil.

Rune Nyd6n i Välterflickorna

kommenterar storsegern.
- Inte mycket att säga om' Vi var
allt för överlägsna för att det skulle
bli något riktigt spel. Stundtals spelade vi bra med många fina kombinationer. Men det är lätt att taPPa
skärpan i sådana här matcher.
Birgitta Dagman och Carina Johansson var bäst för dagen i Vätr^-fliaL

nrn a'

li9q-o:r.,r'l

Kinnarp

-

StenstorP

0-4 (0*2)

Mål, StenstorP: Maria Wahlsten
4..

Stenstoip var klart

vassare
framåt och tog vara på chanserna
som bjöds. Spelmässigt sett var det
en relativt jänn match, med ett
vissl överlag lör StenstorP.
- Det är inget att säga om förlusten. Även om vi hade tillfällen att
göra måI, så ville det sig inte i avslutningarna, säger Gösta Andersson i Kinnarp.
Maria Wahlsten var Planens do-

minant. I Kinnarp får Kristina Andersson och Petra Bergman ett extra plus'

JggV

- c5

-eL1

TEL 0515/330 32, 330 60
Öppet: Måndag-fredag 7-18, lördag 9-12

Överraskande
IffinnarpsPoän$
Kinnarp tog överraskande I och m-ed"den hår törlusten
tappade Ulvåker en viktig po'

med sig åt" päng"r, från sön'
dagens bortamatch mot "1t51'
teis lag" i division VI, Ulvåkers
IF' Slutresultatet blev O-0, aen
.;ai. -aiitir" matchen I rra ni"

i toppstriden'.Nu år det fråq9"- -om laget hinner ikapp
Karlsborg och. - IFK Skövde'

anS

Kinnarp å sin sida bör ha sitt på
det torra' Ett par poång till och
kontraktet är defi,nitivt i hamn'
Hela Kinnarpslaget gjorde en
bra insats ig-år' .Men allra bäst

'al.

:oi

SlutarP vann inte helt
utan Problem
SlutarP fortsätter att

Trädet och KåttilstorP i

skugga
sexans

toppskikt' På söndagen blev-det en
nv seger, nu med 2-1 mot RaPid
n!^*^ på Tångavallen' I Paus var
ställningen 1-0 till SIutarP'
- Vi gjorde en bra första halvlek'
men i åndra siäPPte vi till och som
helhet var RaPid bästa laget efter
paus, säger SlutarPs trånare Bengt

Kinnarpslaget
"Blecka" Georgsson'
SlutarP ledde ett tag med 2-0'
- Förrå 0-O-matchen va1 sn
a"t
men det var nära att man taPPat
dålig match' Dåremot
"ut ts1
hår betydligt bättre och
ena poängen. RaPid hade bl'a' ett
.itbskott av Ove APel,.som kunde
kunde vål blivit 2-2 istället, 5[- var Per-Ola Westerberg'
ger Kinnarps lagledare Anders _
gett gästerna ena Poängen'
käm"- Tvcker faktiskt att vi var värda
Han gjorde en häilig
E!'u-roturtt
lagledare
pui"'"it"-berömmer
år det ro'.r, pååttg, säger också RaPids lagl'K'
ledare Per-Olof Billman'
svarsspelet som klaffar fint hos
Kinnarp. Man markerar tätt Matchens båsta målchans ha- L Orr. Karldn och Ola Johansson
och disciplinerat, något som gi' de Ulvåker, som fick en straff
svarade för SlutarPsmålen' medan
Kiell Fredriksson tröstmålade för
vetvis år viktigt mot topptag efter 38 minuter, Denna missades dock av Magnus Tapper'
Rapid. I hemmalaget vill "Blecka"
som Ulvåker.
var
möjlighet
båsta
poången
Kinnarps
ena
värda
Vi'var
intå hola någon sPelare över de
idag, fortsåtter Anders Ek. ett skott strax över av Thomas
andra, medan P-O Billman håller
Iycker inte att Ulvåker spelade. Westerberg.
som ett topplag.
iCgL"l -A1 -O3

liberon Jan Arvidsson som sitt lags
bärt" till"u**ans med Kjell Fiedrikson.

Bo Segerfeldt, StenstorP' var sä-

kgrd'ory9r111j]!fu!g

Lördagen den 8 september 1984

Fonnsturkt /{frurary
spelad,e ut Fröjered
I-Kinnarps IF tycks ha hittat formen rejått

på höstkanten.

så hår

På något annat vis går det inte att tolka lagets
insats i går kvåtl, då det blev seger med l-f
1f1Oj
mot Friijered hemma på Kinnemo.
f _ Ijj, det fungerar jåttefint för tiilfäilet, såger
en slad lacledare- Andprs RL

len. Kinnarp hade 16 poäng,
Fröjered 15.
Av detta att döma borde det
alltså ha blivit en ganska jämn
kamp på ett kallt och blåsigt
Kinnemo. Men inte då, KinÄarp var för dagen flera klasser
båttre än sina gäster och vann
en både solklar och rättvis se-

ger.

- Inte så konstigt. det var ju
helt och hållet de som hade viljan i dag, konstaterar Fröjereds
lagledare Lars-Olof Hellqvist en
smula uppgivet.

o

Spelade resolut
Kinnarp tog tag i den hår
matchen redan från bör;an.

Laget spelade mycket resolut
och gav aldrig ett viljelöst Frö.jered chansen att komma in i
bilden.

Efter 18 minuter föll 1-0. Roland "Lollo'l Jansson och Thomas Carlsson svarade för ett
strålande förarbete och Torblörn Äkesson fick nöjet att

överlista gåsternas målvakt
Christer.Andersson från nära
håil.

Kinnarp fortsatte sedan att
dominera spelet, men det dröjde tio minuter in på den andra
halvleken innan 2*0 kom. Kent

Kinnafps missionshus
Missionshuset

till på

I

Inför den här matchen i division lV-fotbollen var Kinnaro
och Fröjered grannar i tabei-

Våra kyrkor och bönehus:

3O-talet.
såregen historia

;',;',,
ii

i Kinnarp kom
Den har en lite
till grund för

sin

tillblivelse. Pengarna till byggnationen insamlades vid en begravning. Den bortgångne sonr hette
Freemap och som var född i Kin-

i

?i.

neved och hade bott flera år i
Amerika, beslöt efter sin hemkomst att bygga ett missionshus,
men eftersom han avled hastigt
blev det minnesgåvor till honom

åå;

'|i

som utglorde medel

Bengtzon gjordes ner av Fröje-

till

missions-

reds-målvakten med straff som

huset. Han var sångförfattare

följd. och hår glorde Thomas

och predikant under sina senare

Westerberg inget misstag.

år.

o Gediget försvar
*dill
:T:?"1:1"'Tå'"'1,'ä

Dårmed var matchen

;:l"i:"

Kent Bengtzon en

au
många bra Kinnarps-spelaye,i--sesennatchen mot Frö-

lite Jerecl'
halvtamt, men Kinnarps verkligt svårflirtad den här
mycket gedigna försvar lät sig
ga.,gå DJ;;, bl.a. impone_
inte på något vis rubbas.
rande att se Kent Bengtzon
Istället blev det 3-0 tio r
mer eller minclre neutralisera
(er rore .r.rr.,. ,.o*.o r1t?^1:
anfallsstjärna Krister
Jansson slog in en b"ll f.å;'i';-.
il;:fi;tt
ger. Fröjereds målvakt Christer
o_"-__. sägande. Fröjered försökte

:ll

l:-l',::-n'-*i"--l'r9."*
rorDJorn åKesson ooK upp ocn
slog in sitt andra mål för dagen.

r

Sjålvmål

Alldeles

i

slutminuten kunde

så Fröjered reducera till 3-1.
Ja, i sanningens namn var det
Kinnarp som tillverkade även

det målet. Det var

Per-Ola
Westerberg som råkade slå bollen förbi Arne Elttrom i målet.
Ett olycksfall i arbetet, får man
såga.

Hur som helst, Kinnarp skall
ha en eloge för en fint genomförd match. Samtliga lagdelar
fungerade fint, med ett extra
plus för fyrbacksliqjen, som var

s*' I!ååx"oåi""'ä"ff:lulä
kar Anders Ek.

o Mycket blekt
Fröjered var som

redan
nåmnts mycket blekt I'ör dagen.
Den ende som kunde mäta srg
med hemmaspelarna var väns-

terbacken Lennart Djurberg. I
övrigt.skall alla kunna bättre.
. - Annu är inte kontraktet
klart. Vi måste ta ytterligare
några poäng och det gör man
inte med sådant här spe[, summerar Lars-Olof Hellqvist.
Domaren Rolf Ericsson, Sjötorp, skötte sig klart godkänt.
OLOF DARIUS

8,i.,aq*

te

Missionshuset byggdes ursprungligen för Baptistförsamlingen. 1956 övertogs huset av
Frökinds frikyrkogrupp och används nu såväl av Baptistförsamlingen som av Pingstförsamlingen.

Misst onshuset i Kinnarp.

lciFat-O?-

Kinnarp

Slutarpsjoggen

Alla välkomna till

Elljusspåret i Slutarp kommer atr
.vara i blickpunkten under tisdagskvällar i sept. Då det blir motionspropaganda på spåret. Den 2l okt.
blir det sedan "Slurarpsjoggen" gå, lunka, löp-arrangemang för hela lamiljen. Tidigare oktoberdatum
är alltså ändrad. Det ska bli den 21
okt

motionsgymnasl,ik för damer och herrar som börjar i skolans gym-

nastiksal tisd. d. 11 sept. kl.
20.00. Ledare Margareta Thor.
Kursavgift 25:-.
Kinnarps IOGT-NTO

i

_______l

iTfur
Välkommen till höstens

KULTISKURS
i LOKAL FRÖKIND, Kinnarp varannan söndag med start den
16

sept kl 19.00.
Tag med

fika.

lt

IFK Tidaholm-Kinnarn "
0-2 (0-2)

lr84

KinnarPs IOGT'NTO

Mål: Ingela Ekbom 2.
Förlusten innebar att hemma-

laget tappade serieledningen,
i nästa omgång ställs

men redan

man mot Stenstorp i en ren seriefinal.
- Vi får försöka revanschera
oss då, för idag stämde inget, sade Anders Hermansson.

Visserligen saknade inte IFK
chanser, men med tur och skicklighet kunde Kinnarp hålla målet
fritt från påhälsning. Och Kinnarp har ett duktigt lag, det har de
visat förut i serien.
I hemmalaget var liberon Madeleine Adollarsson mest till sin

fördel, medan samma betyg i
Kinnarp går till Karin Johansson.

Världsstj ärnor
Kinnarp får

ett

rnycket celebert besök i
början av oktober.
Hela det svenska
herrlandslaget i bordtennis har förlagt'ett av

. sina iräningslåger i
Kinnarps Kontorsmöb-

lers aktivitetshus.
Bland de tio spelarna
mårks v'årldsstjärnorna
Ulf Bengtsson (regeran-'
de Europamästare), J-O
Waldner (regerande

SOC-mästare), Mikael
Appelgren och förre
vårldsmåstaren Stellan.
Bengtsson.
Mannen bakom pingislands-

lagets vistelse i
7 -llll0
är Göran

Kinnarp
Einarsson

från IFK Falköping bordtennis.

Han var på en konferens med
svenska Bordtennisförbundet i
Sol våras, där förbundskaptenen Tomas Berner efterlyste
tips om billiga och bra träningslokaler.

.

-

Tomt på dagtid
Genom mitt arbete råkade

jag vara på Kinnarps Kontorsmöbler i våras och fick då se
deras aktivitetshus, berättar
Göran Einarsson. Jag kom då
att tånka på Tomas Berners

önskemåI. Aktivit€fshusef används ju mest på kvällstid, och
borde alltså stå tomt på dagarna.

Göran Einarsson kontaktade
Ola Jarlsson på Kinnarps Kontorsmöbler. Ola Jarlsson är f.d.
pingislirare i Kinnarp, och numera en av delägarna i företaget.
- Jag visste att företaget förfogade över tomma hus, och
min tanke var att landslapet

till lfinnarp

ger Göran Einarsson,

o Klartecken
Och så blir det, Efter ett par

veckors betånketid gav Ola
Jarlsson klartecken. och i maj i
år besiktigade Tomas Berner
och Göran Einarsson träningslokalerna.
- Hallen såg bra ut, konsta_ leraq Tgqlas Berner. Anlågg.
ningen är fullt i klass med vad
vi är vana vid. och dessutom är
avståndet. mellan tråningslokal
och förläggning behagligt kort.
Kinnarps Kontorsmöbler ställer alltså upp med gratis trä-

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen lovade tidigare i somras att
rnäta buller från trafiken över järnvägen i Slutarp. De kringboende
har länge störts. Men någon mätning har ännu inte utförts.
Varför dröjer mätningen?
- Vi har helt enkelt inte haft

ningslokal, logi och mat. Och

det år förstås en av

huvudanledningarna till att J-O Waldner & Co kommer dit.

o Förmånligt

Erbjudandet år förmånligt,

och i kombination med att vi
gårna rör på oss, och då gärna
till mindre samhällen, blir detta
såkert bra, tror Tomas Berner.
Landslagets förberedelser inför årets VM i Göteborg i mars
går inte av för hackor. Två lager i månaden om 4-5 dagar år

inbokade fram

slq-u.

Mätning dröjer

slq-8.a'

skulle kunna bo i en villa; träna
i aktivitetshusets lokal, bada i
poolen och äta i serveringen så-

-

Slutarp:

personella resurser under sommaren. Det kråvs tre man'för att
utföra mätningen.

till mars, och

Men under den nårmaste tiden

går det åt pipan kan man i varje fall inte skylla på uppladd-

skall det bli mätning av i Slutarp.

ningen.

'

o Uppvisning

JuSt nu-sittei reklari'rmäaafna

på Kinnarps

Kontorsmöbler

och funderar på hur företaget
ska kunna få ut mesta möjligt
PR av pingisstjärnornas besök.

Naturligtvis vill företaget få
igen en del av de kostnader det
lägger ut.
Planer finns på en uppvisningstävling mellan landslagskillarna i Odenhallen, men
det är ännu inte klart.
RALF BÖRJESSON

Mtkael Appelgren. f .d.

Europamiistare, iir en au
tio pingisstjcirnor som trii-

nariKinnarpioktober.

Förutsiittningen dr dock att

Mr,kael hinner bli frisk
fr&n den skada, han dras
med.

Kinnarps missionshus
en komplettering
I

lördagens tidning Presenterade
vi Kinnarps Missionshus under ru.
briken våra kyrkor och bönehus. I
artikeln saknades några uppgifter
och vi återger därför texten än en
gång kompletterade med dessa.
Missionshuset i KinnarP kom till
på 3O-talet. Den har en lite såregen
historia till grund för sin tillblivelse.
Fengarna till byggandet insamlades vid en begravning.
Den bortgångnc som hette Free-

man var född i Äsarp, upPväxt På
Långaberget i Kinneved och hade
bott i Amerika flera år.
Efter ett besök i hemlandet beslöt han att bygga ett missionshus,
t

men eftersom han avled hastigt
blev det minnesgåvor som utgiorde
medel till missionshusets uppföran-

6''m
i
regn
Iltfard
aa

onarerna

-

V.iilkomna på resan, siiger anrangörsklubbens Anita
tiII pensioniirerna Inez Boland.er och Lyd"ia

Ande_rsson
So nden.

Den 5ti:e upplagan av De Gamlas

de.

Freeman som blev blind genom
olyckshändelse, verkade som Predikant, sångare och författare under en lång följd av år.

Efter uppförandet av missions-

huset överlämnades detta till Falköpings Baptistförsamling som där
bedrev mötesverksamhet.
1956 bildades KinnarPs SAM-församling och där bedrivs nu verksamhet genom Fröl<inds FrikYrkogrupp som tillhör Asarps Missionsförsamling.

,,19v-,41-

){

Utfärd, arrangerad av Falköpings
Motorklubb, gynnades verkligen
ulle av vädrels nrakter. Rcgnet
vräkte ned när de fem bussarna
avgick från Mcdborgarhuset på
onsdagsförmidd agen.

Men vi.tror ändå att de 228 pensionärer som anmält sig till årets

resa, trivdes. Resan är ju en tradi_
lion sum tycks besta ännu i manga

år.

t ar jict

resan väster- och norrur.

Man körde mot r,äster på väg lg6

till Edsvära, där fdrden gick vidare
över Norra Vånga. Ardala, Syn_
nerby och Vinninga och Sävare,

där första uppehållet gjordes. Kyrkoherde Lennart Jacobsson höll en
andaktsstund i kyrkan.och därefter
bjöds det på förfriskningar.

Nästa mål var Billingehus

i

Skövde, där middagen intogs. på
vägen dit passerades bl.a Källby.

Västerplana, Hällekis, Götene,
Holmestad och Timmersdara.
Som brukligt är vid de här utfärderna hyllades de äldsta deltagarna. Dessa var makarna Einar och
Signe From, 195 resp. 90 år. Einar
fick kafl'e och Signe fick blommor.

Blommor fick också Ingvar Werner
i Motorklubben, som nu var med
om att arangera sin 20:e utfärd.

Iilenr

Församlings-

satsnin$ i GIIT:

assistent
välkomnades
församlingsassistenten, Helena
Witting, välkommen. Som ämne
för dagens predikan hade prosten
Uno Mårtensson valt "Det rätta
förhållandet i församlingen". Ett

blir det, framhöll han bl.a.,
när en får vara Herre, nämligen
sådant

och lekmän, tjånare, medarbetare
i Hans stora verk.

Helena Witting

välkomnades

med minnesordet "Trofast år han

även om det blir "amatörens" sYn

- Visst tror jag På Handelstidningen i den nya
form som den Presenteras

slutligen också medverkan några

gånger i

konfirmandundervisningen samt i Lördagsträffen i Bör-

stigs

prästgård.

o

t?8'1-t.ry.-a;&

- I stort tycker jag tidningen är
mycket bra just nu och jag hoPPas
att den standarden ska fortsåtta
4ned sjudagarsutgivning. De ev.
justeringar som behövs är mer av
teknisk art.

I oktober.
Oet säger Henry Jarlsson, vd på KinnarPs AB ett Kinnarps som finns
med som minoritetsågare i
ISl-invest, som står som
ågare av Göteborgs Han-

nar om den förväntan man känner
inför den nya medarbetaren,
och hur hon tänkt sig sin tjänst här.
Tillsammans med assistenten i
Gudhem startar hon en introduktionskurs för alla medarbetarna i
barn- och ungdomsarbetet. Vidare
ämnar hon förutom de nuvarande
grupperna, barntimmar, miniorer
och juniorer även söka startg miniminiorer, ja, det heter faktiskt så,
för 6-? åiingar och också en tonårsgrupp. Hennes tjänst omfattar

på tidningsfamställning.

den

som kallar Dig". Blommor överlämnades från pastoratet av tjänstgörande kyrkvårdar.
Vid välkomstsamkväm i Lokal
Frökind talade kyrkvärden CarlArne Adamsson å pastoratets våg-

Helena presenterade sig själv

I

r

Henry Jarlsson anser att det år

dels- och Sjöfartstidning.

I - Vår roll i den här tid'
iningshistorien år den att
ivi - alltså KinnarPs - lea'

ler de Stockholmstidningar

iligtvis också möbler av olika slag.

ningar på den inom det området.
Det finns kvalificerat folk på redaktionen, som kan "den biten".
Men naturligtvis ska tidningen ha
en sådan bredd i sitt innehåll att

L Vår avsikt har varit att tillföra

en

[vancerad teknisk utrustning, inte
minst på datasidan. Tidningen ska
ra bästa möjliga teknik för att kunna producera en bra tidning.
- Vi ser det hela som en affår.
GHT-bolaget hyr helt enkelt utrustningen - det ska betalas hYra

den tilltalar många läsare.

Henry Jarlsson har i dagarna
varit på besök på "sin" tidning och
bl.a. informerats om den samdistribution med Stockholmstidningarna

som sker i

betalningsplan.

TIPSPROMENAD
anordnas av Sörby Vävstuga
_

söndag 23 sept. Start från
Vävstugan kl. 13.30-15.30. Utställning och kaffeservering.
Välkomna!

o Tio miljoner
Runt tio miljoner har KinnarPs

satsat på endagarstidningen som
inom kort stiger fram i ramPljuset
som en tidning alla dagar.
Henry Jarlsson tar inom kort
lplats i tidningsföretagets styrelse
roch kan då indirekt Påverka tidningens utseende och utformning,

som

kommer ut i Göteborg är ju riktigt
lokala tidningar.
- I dag finns det bara en dagstidning som behandlar näringslivet
på ett informativt och bra sätt och
det är Svenska Dagbladet. Därför
kommer Handelstidningen att behövas och jag har höga förvänt-

lsar ut hela den tekniska
jutrustningen och natur'

$etr nya 7-dagarstidningen

Allsidig press

nödvåndigt att satsa på GIIT för att
få en mer allsidig press i väst-Sverige. GHT kommer att behövas som
motvikt till GP. Varken Arbetet el-

och det finns naturligtvis en av-

Kinneved!

i1f 4- lci .. tt

H alrr,dcl s töd,nöng en b ehöc s
som g,lterno/tna fill GP

Många församlingsbor hade mött
upp i söndagens högmässa i Kinneveds kyrka för att hälsa den nya

Jesus Kristus och alla andra, präst

ps

'"

Det iir nöd,oiind,igt cltt satsa på Handelstid.ningert för att
fä en mer allsidig press i orist-Suerige, Det siiger Henry
Jarlsson, ud i Ktnnarps AB, som sotsor tio miljaner i
GHT. Kinnarps hyr ut bl.a. teknisk utrustning, ptess
och datamaskiner,

till

tidningen.

Handelstidningens
packsal ute i Backa - granne med
storebror i tidningssammanhang
Göteborgs-Posten.
Vi kommer in på åmnet Presstöd
och andra stödåtgårder som be-

hövs för utvecklingen av det här
projektet.
Missar vi fördelaktiga lån eller
ev. stödpengar, så måste vi sjålva

-

nå ett ånnu bättre resultat. Vårt

föista steg är 20.000 Prenumeranter och jag vet att vi år På väg mot
en bra upplaga. Aven annonsutvecklingen har varit positiv och jag
tror på en god fortsättning.

o Industriman -

ansvarig utgivare

Handelstidningen är en oPolitisk
tidning. Ansvarige utgivaren Lars,
Ragnar Hellsten är industriman
och det är väl inte så vanligt att en
industriman iklåder sig rollen som

ansvarig'utgivaie för en dagstidning.

- Ta det som en markering. Vi
ska bli en nyhetstidning med näringslivsförankring.
- Jag tror inte heller Lars Ragnar lyfter ut någta artiklar i tid-

I praktiken år det JonnY
- med förflutet huvudsakligast på A-Presstidningar -

ningen.

Stamming

som svarar för det dagliga eftersom
han är chefredaktör, vd, stf ansva-

rig utgivare.
Tiomiljonerssatsningen på press'
datautrustning och annat år inte
det ett risktagande i en bransch
som redan har det besvårligt?

r
-

Bisk
Visst finns där en risk om inte

utrustningen kommer till användning - den år ju sPeciellt anPassad

till

branschen

-

men vi har glort

en affär som vi alla tror På.

Göteborgarna och folket

behöver ett alternativ till
borgs-Posten.

i

Väst
Göte-

GHT är det alternativet' Får det
lov att vara en Prenumeratron, redaktörn?
BÄSSE JOHANSSON

lcit'q-ef
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Förlust för IGnnarP
-

(FT/VB):
Det blev förlust för

rl

Når fem minuter återstod
att spela fick Tibro en straff
efter hands av en Kinn-

efter ett fint anfall som bvggmiitplan' Tommv

loq,t'å"

9'.=

Kinnarp borta mot
bro med '4-1 (2-f) på
i en match
lörd-gen
"egentligen
inte
som

ff5r?';"å1,J:1":5::TTiåi:l;

arpsförsvarare, och kunde

ten.

gållde

il'*:.'"":#:t'J:tå':::r:i:

Det blev lite stora siffror,
tycker Roger Gustavsson. Vi
höIl 2-1 länge och hade bud

någonting.

fastställa slutresultatet till 4-

flactt skott förbi ribromålvak-

Tilro .replikerade

dock

pä 2-2, och då hade matchbilden blivit dn annan.
I matchens absoluta slutske-

pen' men var inte intör Tibro
blandade i vare sig . ordnades
".orui*.r"a,.r
seneröst noq av
topp- eller bottenstri- Kinnarp "fL. u,r halvtimrne.
En bakåtpassning till Arne Ekden.
bom i Kinnarpsburen gick farArne hal- Jag hade på känn ligt nåra stolproten'
och bollen rullaatt aei stutte nti så kade ii blötan
mål - 2-l till hemmahår, säger Kinnarp'trå- å"":l
.-U.rde"
naren Roger Gusd.n inledande kvarten i andra halvlek hittade
tavsson till FT/VB. Vi
har giort en bra höst så Kinnarp sitt spel och produceharlånst och,kontrak- ::li,nlilill-iä.XTJii'[
tet är såkrat. Att det sie inte riktiet fämför måt.
Mot slutei av matchen skicskulle komma en reaktion i dag var inte över- kade Roger Gustavsson upp
i."J;ä'tä,'å?ä,'olå:::i::
genom
Tomas Karlsson. Målet kom
med 1-0 efter en kvart

.

ett handtag i bottenstriden aV fyran, och man

som

Vinst med 3-2 efter

2-1 i paus.

midabla inledning Kinnarp hade
när man visserligen tog ledningen

2-0 efter en dryg kvarts spel,
men det borde varit större utdelmed

mng.

,l')gtt- d?-'z,e
Vid ett inbrott i

Samuelssons

Livs i Slutarp stals cigarretter till
ett värde av 4.600 kronor. Dessutom stals en tipskassa och en,väx_

elkassa om sammanlagt närmare
kronor. Tjuven hade tagit sig in
genom att lyfta av en grind till ett
inhägnat område bakom affären
och sedan bryta sig in i huset.
950

Pensionärstråff
i KinnarP
Kinneveds Rödakorskrets

tl8rl -ar-.zs
na Särenholm och Carina Karlsson
1 vardera.

En fin avslutning av

svängdörren i

vi fick husera

Gustav

Adolf som inte gav KinnarP någon

som

chans att sticka upp.

vi ville, fortsåtter Ek.
Målen ombesörjde Thomas Wes-

- Vi var lite mer aggressiva,

fällde avgörandet, säger

terberg (straff) och Roland Jans-

'Gustavsson.

son.

Ingen fara

Men Kinnarp kom av sig och Ho-'

det

Hasse

I hemmalaget förtjänar alla godkänt medan Kinnarps främsta återfanns i målvakten Monica Svens. son och Jessica Vinggren.

om. Reduceringen genom Peter
Fröjdh kom också i den'35:e minu-

Ek.

ten.

Bra i Kinnarp var liberon Roger
Gustavsson, slitvargen på mittfältet
Per-Ola Westerberg samt kedjan.
, Utmårkt betyg förtjänar också

I

den andra halvleken gjorde så
Per-Ola Westerberg 3-l och Jan

Andersson reducerade

på straff

minuter kvar att spela.
- Men det var aldrig fara för att
.vi skulle förlorat poäng, betonar
med

17

TG&IF B*Kinnarp B
2-0 (r*0)
Mål: Petra Karlsson och AnnChsrlott Lundgren.
Här var det aldrig frågan om vilket lag som skulle vinna. Gifftjejerna var klart bättre och svarade för

en mycket bra match, enligt

lag-

ledaren Ewa Lilja.

Kinnarp var bleka och

hade

svårt att skapa något konstruktivt

fi&I-f.? -i

g

dömaren Bengt Arvidsson, Waig-

o"'

t'igl-rt-x*4
Div V'Iidaholmsgruppen
Kinnarp B-Gustav .{dolf B

Div V Tidaholmsgruppen

rramåt.

an-

ordnade nYligen en träff för Pen-

Gustav Adolf - KinnarP
5-o (2-o)
Mål: Yvonne Albers 3, Catari-

va fick mer och mer att säga till

Och det var fullt rättvist, faktiskt borde vi vunnit med större
siffror, säger Anders EK.
Han tänker då främst på den for-

-

och tillsammans med kontoret ska
Vägföreningen.se vad som kan gö-

sionärer På KinnarPs Pensionat'

- Det var rena

.

om

fullmåktige om en pulkabacke i
Slutarp. Gatukontoret har bollen

hemmaPlan På söndag'

3- l.

- Hovas försvar,

höll vad man lovat.

öga

tydligt bättre.
- Detta blev en nyttlg vackarklocka, säger Roger Gustavsson. Nu ska vi tända till
ordentligt och visa att-vi kan
spela fin fotboll mot Hova På

hjälpund,e hand,
ge Mullsjö och Fröjered

ket fått nej på sin begäran

övergångsmarkering vid busshållplatsen i Slutarp (riksvägen vid f.d.
billackeringen).
KDS har genom herrar Luttermark och Sigfridsson motionerat i

tavsson.
' Den ende som får överbetYg
i KinnarP år Kent Bengtsson t
försvarei. I övrigt kan alla be-

kunde kontra in ytterligare ett

riksvägen,

hetsågare diskuterades också'
"Vägföreningen har från vågver-

- Domaren verkade ha ett
ont öga till oss. och ville väl visa sin makt. tror Roger Gus-

Kinnafp gaa en,
Kinnarp lovade före
matchen mot Hova att

ont

på

bullret från järnvägsövergången i
Slutarp och problem med vattensamlingar hos enskilda fastig-

denne, men medan bollen var
på väg in i målet blåste domaren av matchenl

men som så många gånger

mål till

Vattensamlingar

de kom KinnarPs Torbjörn
Åk.ssot fri med målvakten.
fick till en perfekt lobb över

raskande.

bra, och tog också ledningen blev det motståndarna

l.

-

Båda lagen hade sitt off.id"lun"tilt t-1.
på åt torra inför kamr S'alvmåt

Kinnarp började matchen ret,

- Ansa buskar och tråd som äf
skymmande och skrymmande. Dcl-'uppmanar Kinnarps-Slutarps Vä$'
förening de boende i tätorterna.
Inte minst de som har höga träd,
vars lövverk slår mot belysningen,
bör se över träden nu när mörkret
faller så att ljuspunkterna får den
funktion de ska ha.
Problem med asfalten på Lånsmansgatan togs uPp och skall åtgärdas. Likaså stod en del belysningsfrågor på dagordningen. Nätet är nu väl fungerande och bYte
av åldre belysning och stolPar har
skett i den takt som planerats.

fö, litet

d,et gälld,,e

TIBRO

"Ansa buskar
och träd. . ."

z-o

(r-o)

uqq^NV

Mål: Gunilla Westerberg 2.
Inte heller här lyckades Gustav
Adolf språcka den förargliga nollan i målkolumnen.
, - Men de verkade inte ledsna

för det, säger Ingmarie Östh i
Kinnarp.
- Och de (Gustav Adolf) har
verkligen blivit bättre sedan i våras, fortsätter hon.
Men resultatet var hur råttvist
som helst och bra i hemmalaget
var Annika Kallenvik.

Benqt Fransson kåserade om gamla tåer på ett medrYckande och
oersonligt sätt' Allsång och kaffesamkvaÅ ingick också i träffen
som samlat ett 60-tal pensionärer'

I lördagens FT skrev vi att trä[fen skulle anordnas i morgon' ons-l
dag. Det var fel, träffen har redanl

hålits l?g|t,Og _ tg

Hat.triek

av Tony

S

Efter en tveksam inledning tog
Slutarp kommandot i.andra och
vann en odiskutabel seger mot F olkabo med 4-1, (1-1).
Matchvinnare var, som så många
gånger förr, Tony Skoglund.
- Gör man ett äkta hat-trick'så
är man värd ett extra plus, säger
tränaren Bengt Georgsson generöst.

Tonys mål kom dessutom alla i
andra halvlek. Slutarps första mål

gjordes av Morgan Karlsson och
Folkabos av Kent Johansson.

Segern innebar att Slutarp gick

förbi Trädet i kampen om andra-

platsen, och de möts förresten i sis-

taomgången-iTrädet!

Bra i hemmalaget var

Niklas

Hjalmarssqn medan Slutarps bästa

var Tony Skoglund, Morgan Karlsson såmt Stefan Ekman

-

'"".--' -isi'Y.olÅ!.

V iia stugetip

t i lGnnarp

Lörda$en tlen 29 septembel1984
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Historiskt kaserr:
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Präst i Kinneaed
begroa 5.OOO d,öd,u
Rubrlken ovan syftar på

prosten Jonas Ojebom,
som under åren 1744 till
1777 var kyrkoherde i Kinneveds pastorat. Om honom och tre andra medlemmar av samma familj

och Anna-Lena

Kan detta l)a,ra en Voluo tro? Anne, Siu

kåserade prosten Mårtensson vid församlingskårens
senaste sammankomst,

funderar p& ett btlmörke.
Damerna som förestår Sörby
våvstuga i Kinnarp hade i söndags

som hölls i Axtorps fiir-

ordnat med tipspromenad, kaffeservering och utstållning. I vävlo-

kalen visades prov på vad man
åstadkommit i vävstolarna under

Så $ch rlet

det senaste året.

Brygghuset var dagen till ära
upphöjt till cafeteria och i en slinga
runt byn fanns det 12 tipsfrågor att

samlingssal.

t

sam som en av många fältpräster.
Han blev då stationerad i Helsingfors. Han berättar i sina egna an-

FO'TBOttET{

svara på. Bäst med detta lyckades

-teckningar,

att han i fem veckor
var ensam präst i staden och under
denna tid besökt och vårdat 6.000
sjuka och begravt 5.000 döda.

Sixten Strandberg Äsarp, Lena
Seveborg, Äsarp, Susanne Jensen,

Kinnarp och Ingrid Gustavsson,
Fivlered, alla hade 12 rätt.
lxL 221 xZx x2l. Skiljefråga 485

Kinneveds
pastorat
Pensionärsträfl fredagen den
kl 15 i Lokal Frökind.
Prosten Erik Skagefors: "Med

28 sept

kameran genom Sverige".
Alla varmt välkomna!

Kinnarp-FKIK

. Efter kriget under regementets
vistelse i Dalarna fick han missiv

B

2-r (r-1)
Mål, Kinnarp: Ingela

Ekbom

och Carina Torstensson. FKIK:

Kinnarp började bäst, och skapade flera högkaratiga måltillfällen. Bl a hade Kent Bengtsson en
nick i ribban i matchens inledning.
Kinnarps ledningsmål gjordes av
Per-Ola Westerberg, och. sedan var
det Kinnarp som dominerade den
första hatvleken.

Skultorp inledde andra halvlek
starkt, och satsade stenhårt På en

Vårkumla, nämligen Jakob och
Olof, som båda dog relativt unga.
Namnet Ojebom emanerar från

till Kinneved, där hans far Anders
Ölebom var kyrkoherde sedan
1729. Efter faderns död fick han.

i Kärråkra församling.

'Från Baggegården där härstammade denna kända prästsläkt, som

varje tjänstgörande präst i Kinneved blir påmind om i sakiistian i
kyrkan, där dels porträtt av prosten Jonas Ojebom och hans maka
Anna Elisabeth Hellstadius

hänger, dels två tavlor

till

minnet

av de fyra prästerna Ojebom.

Det kan också omnämnas, att
församlingens åldsta mässkrud,
den i svart sammet, tillkom under
hans tid 1758 likaså en ljuskrona i
måssing från

1760.

Segern var rättvis då KinnarP

tog tillvara på chanserna, samtidigt
som man var något vassare framåt.
För övrigt böljade spelet fram och
tillbaka hela tiden. Målvakten Monika Svensson var Kinnarps båsta
spelare och i FKIK var det Camilla
Axelsson.som var något bättre än

.r|ry.

1jtV. i t

Ekbom höll nollun

det hala underlaget.

komminister i pastoratet och bodde
på komministerbostället Vårskål i

Susanne Hermansson.
Båda lagen bjöd på ett bra sPel i
en jämn match. FKIK var någol
bättre i den första halvleken, men
fötl tillbaka i den andra.

lagkamrateina,

Kinnarp skakade av sig
sitt SkultorpkomPlex i lör'
dags, då laget vann På
bottaplan med hela 4-0
(1-0).
Inget av lagen hade nå'
got särskilt att sPela för,
öch det blev en öppen och
händelserik tillstållning På

Två av prostens bröder teg.
halvbröder) blev efter varandra

Öjelunda

Det var under hattarnas iyska
krig som Jonas Öjebom var verk-

I}AIU.

i skrivningen, församlingens "glada och enhälliga
kallelse" till kyrkoherdetjänsten.
Med från Dalarna tog han bl a modellen till den loftbod, som han lät
bygga invid pråstgården och som
ännu står kvar, om än tillbyggd.

som det heter

kvittering. Arne Ekbom i Kinnarps

mål gjorde ett par

högklassiga
räddningar, och lyckades klara anstormningen utan baklångesmåI.

o Kontring
den värsta hemmapres'sen kontrade så Kinnarp in 2:0 genom

Roland Jansson i den 20:e minuten, och sedan var det Kinnarps
match.

genom

i tur

och ordning Torbjörn Akesson och
Roland Jansson.

- Skultorp spelade en

trevlig
fotboll, men ack så ineffektiv, kon-

staterar Kinnarpstrånaren Roger
Custavsson.

Bäst i Kinnarp var målvakten
Arne Ekbom, försvararna Kent
Bengtsson och Tony Persson, samt
P-O Westerberg och Tommy Berglund på mitten. errq_, .
;

ENTREPRENAD
Kinneveds församling utbjuder på entreprenad nybyggnad av
församlingshem beläget vid Kinnarps kyrka, Falköpings kommun.

Byggnadens bruttoyta

.:.................

397 kvm

Entreprenaden skall bedrivas som en av beställaren samordnad
generalentreprenad.
Byggstart beräknas kunna ske vecka.94.44.
Förfrågningsunderlag beställes genom insättning av depositions'
avgift enligt nedan på Pg 88 34 65 7, Mullsjö Byggkonsult,
Box 139, 565 00 MULLSJO, rel, 03921129 70.

-

I

3-0 och 4-0 kom

zq[q-m-

C,

åi

A. Byggnads- och målningsarbeten .................
B. Värme och sanitet
C. Luftbehandlingsanläggning
D. El-anläggning .........,

500:-

200.
200:-

200.

Handlingarna är klara att distribueras ir.o.m. 84-Og-27.
Depositionsavgift återbetalas då förlrågningsunderlag återsänts
oskadat skick och anbud har lämnats.

i

Anbud märkt "Kinneveds församlig-shem" skall vara För

samlingskommittön, Falköpingsvägen 23, Slutarp, 521 00 FAL.1
KÖPING tillhanda senäst 984-10-22.
Fri prövningsrätt förbehålles.
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den 6 oktober 1984
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M-besö|r hos lf:örnltn,o;rps

Vättervattnet rnissfärgat
- "nred tvekan tjänli#,"
gits dit. Dår hade vi inte byggt ut

tid har hushållen i Kinnarp/Slutarp
brunt vatten i sina kranar.
Vattnet är oaptitligt och
tvåtten blir färgad.
Vattensituationen har
vållat irritation i tvillingorterna, dår man trodde att
vättenattenledningen
skulle ge prima vara. TidiSedan en

för brandposter då, men sedan
detta skett har vattnet varit bra,
såger Kent Karlsson, driftsingenjör
vid gatukontoret.

r

Men kommunen är bekymrad

över vattensituationen i Kinnarp.
Det kan ta upp till fem år innan
ledningarna är så genomspolade
att alla avlagringar slåppt.

gare fanns problemen med

vattnet från grundvattentäkt.
Brunfårgningarna kommer då
och då, stötvis. Tyvärr kan inte ga-

Lennart Sundh vid miljö- och

'

att jobba med det

. här probelemt, spola igenom rörledningarna regelbundet. Vi gör så
gott vi kan. Mer kan vi för tillfället
inte göra, säger Gtiran Einarsson,

i

ping.

o Mjukt vatteri

- Det här inte något litet problem, konstatera Lennart Sundh.
Det kan bli aktuellt att bvta ledningar - en kåstsam histåria för

kommunen. Sannolikt kommer då
också att krävas av fastighetsägarna att de ser över och byter ut sitt

ledningssystem

u.N.

bakterier.

o Hälsovådligt?
Är vattent i Kinnarp/Slutarp hälsovårdligt?

- Nej,

-

soskyddsnämnden.

start torsd 18/10.

känt.

missfärgning
hushåll i Stens-

o Rörbyte
Vattenfrågan för Kinnarp/Slutarp kommer att ts upp på nästa
sammanträde med miljö-,och häl-

Klädsömnad: 36 tim,

från grundvattentäkt på landsbygden hade det fått klart god-

- Exakt samma

nart Sundh.

Det har tagits vattenprov som
analyserats av Kemiska stationen i
Skara. Järnhalten är mycket hög,
färgtalet - d.v.s graden av missfärgning - år högt och dessutom
Kemiska stationen gav vattenprovet från Kinnarp/Slutarp betyget "med tvekan tjånligt". Men
betyget gäller bara för kommunalt
'vatten. Hade vattenprovet härrört

Missfärgningen av vattnet orsakas paradoxalt nog av det nya, fina
vättervattnet. Detta sjövatten år
mjukt i motsats till det tidigare vattnet från grundvattentäkt som var
hårt.
Nu löses avlagringar i rören ut,
vattnet missfärgas och upptappat,
vatten får också en bottensats.

Svårt att veta. Kanske inte di-

rekt hålsovådligt. Bakterierna tillhör inte de coliforma, säger Len-

Bakterier

innehöll provet ett högt totalantal

Falkö-

drabbade en del
dra_torp efter det att vättervattnet

- Problemet äi mer utbrett i

.

närmaste tiden.

ingenjör vid gatukontoret

hälsoskyddsförvaltningen har giort
en enkåt i Kinnarp-Slutarp och besökfmånga hushåll.
Slutarp ån i Kinnarp, säger han.

tukontoret lova att brunstötarna
skall försvinna för gott under den

- Vi kommer

Fem år

-

Skaraborgsmoderater-

nas företagarråd

snarare hälsosamt eftersom det innehåller så mycketjärn,1
anser Kent Karlsson.

PLATSER KVAR

I

Värtfärgning: 24 tim, 95:-.
140:-,

Trädgårdscirkel: 36 tim,
140:-, ledare Tore Gus-

L

samlas

vid några tillfällen varje år
till besök på olika företag.
.På fredagen var turen
kommen till KinnarPs
Kontorsrnöbler, dår vd
Henry Jarlsson med hjålP
av Bo Dahlstrand visade
deltagarna runt i den stora
fabriken.
Med vid besöket var också en
grupp lokala moderatmedlemmar'

-- Förutom att vi beser

före-

tagen, tar vi också tillfället i akt att
diskutera olika ämnen med de företagare vi besöker, såger tiksdagsman lvar Virgin. Det kan
hahdla om skatter, löntagarfonder
och annat som är aktuellt.
- Fonderna år det hetaste åmnet just nu och vi konstaterade att
dessa innebär en betYdande avtappning av resurser för de något

mindre företagen, fortsåtter Virgin.

Något som intresserade besökar-

na var Kinnarps interna utbildningsverksamhet, som man till

Gunnar Thunberg och luar Virgin medlemmar i Skara'
borgsmod,eratert as företagam&d f'l,ankeras au Kt'nnarps
od, Henry Jarlsson och Sture Martt'nssoa
största delen får bekosta själv,
utan bidrag. De medel som ställs
till förfogande råcker till lärare,
men inte mer.

- De här frågorna driver vi

hårt. menar lvar Virgin. Vi menar

tavsson.

Nytt ämne:
Samtalscirkel kring: "Känn
dig sjäIv", 10 gånger, ledare

Märtha Sandberg,
gar.

onsda-

Anm. o fcirfrågan
0515/331 72,

erei sår s9.
NYKTERHETSRÖRELSENS
SILDNINGSVERKSAT HET

Slrohuset i Kinnaru
söker fler medarbetare.
betare. Vi behöver ett

kvinnligt affärsbiträde
deltid. Du får jobba med samtliga förekomåande arbeten i
en butik, vara beredd att arbeta även helger.
För vidare information ring Skohuset i Kinnarp, Stig Andersson, tel. 0515/331 80, tisdag kl. 10.00-17.00.

tqSr{

0q

il

'att det är värt att satsa På den hår
formen av utbildning och att ställa
penqar till förfogande för den' Som
äet nu är, drivs utbildningen av ett
stort mått idealitet.

50 å,r frr id,rottens utaeckting

Alliansen

iuhilerar

b{rc-9l..
I f934 bildades Falbygdens Idrottsallians.
I Det år alltså 5O-årsjubileum i år och detta firar
man i Lokal Frökind på lördag kvåll.
4
I Avsikten med bildandet för S0 år sedän var att
ge det spirande idrottsintressgt på Falbygden riröjlighet att utveckla sig och att få in verksamheten
under mera ordnade former.

1930-talet var en tid då många
idrottsföreningar bildades. Folk
började få alltmer kontakt med
I'stora världen" och kunde i tid-

ningar och på radio få veta r.rycket
om idrott. Det blev populärt att
. själv utöva olika idrottsgrenar och
idrottsutövande i mindre organise-

rade former på åkrar och ängar

våxte snabbt ut till bildande av för-

u.rrur":

o

_

_

Sex föreningar

Det var den 22 april

1934 som

idrottsalliansen såg dagens ljus.
Representanter för sex Falbygdsförepingar samlades på Fredriks, sons konditori i'Falköping för att
I

diskutera bildandet.

De

föreningarna var Kinnarps IF, Floby IF, Grolanda IF,
Luttra AIF, Gökhems IF och Broddetorps GoIF. Redan under bildsex.

ningsåret anslöt sig också Slutarps

IF, Stenstorps IF och Rössberga
IF. Sedan har föreningar kommit
och gått och i år är det sju fQreningar som ingår i alliansen.
Nåmligen IK Albion, Broddetorps
GoIF, Gudhems IF, IK Wilske,
Floby OK, Falköpings AIK och
Kinnaros IF.

.

'FAIK kom.med

Falköpings AIK:s inträde i alliansen i år är den senaste viktisa
händelsen. Från starten och frå

En btld frå.n Falbygd.ens ld.rottsallians första å"r. Bild.en föresttiller junktioniirerna
vid' det första Falbggd.smiisterskapet t, allmiin idrott t. slutarp den 12 augusti 1g34.

r Flera goda
idrottsmän

] a"a.r, blev der som bekant fotboll
^"""*' / _
Fredriksson, Stenstorp, vice ordf.
i för hans del.
I
reningar varit medlemmar i allianAllan
Larsson, o-densberg, sekr'
Inom alliansens föreningar har i
sen, vars syfte från början.Just var
ji Lars Fallgren, Gudhem, kasiör
orr nertar
flarrrl goda
d^.tö i.r-^+r.*Ä--;_::;:
F^tr..,-l^-^ r-_r
idrottsmä:j"j,::j: I r natbvsdens
ta tillvara de mindre klubbarnas lett
intressen. I och med FAIK:s inträ- och tävlat' Med vid
rluvga"* Jul ha"j1 ilålt o"". Kdrlsson, stenstorp,
I 'ridni.,c".,
de hoppas man att ge mer status åt Jt'ex' Evert claSon' *T"T::-'jl
en ä..,oÅea..'d" inkomstkäl-] Run? Karlin och Assar Andersson,
tiokamp. lyaryt
falbygdsmästerskapen och övriga r var distriktsmåstare i i::,::-1å
ia".our.ii."r";.-ii;;;eä"i ö.åäa""ro.
lu ro"
I
Han
var
också
allianse::^-1.::
arrangemång.
nr. g"t,,
rs år och deu,..iri_t, -'-I
ordförande'
Gösta
"i'i
Leandersson,
Skidor, orientering, friidrott och
vit
ei
traiiition
i många rr"n'
]
r.I- l' Flegt år i styrelsen h"r k-G Joterränglöpnlng är de sportgrenar Tiarp var 40-talets store,man..på lp"a""tiriiui.
"it
lhahsson, odensberg med hera 43
'
löpsidan med seger i världsberöm- j sr"trig""
som finns i alliansens verksamhet.
fakta runr allian- I #. ä;;; itti"r, flJuv har suuit 41
da Boston Maratonr Han fick också sen:
"agra
I a., urau,, de 35 senasie som kassör
ordforande
{allr:öpirrg: Tidnings första idrottsAndersson, Kinnarp

till i år har

utesh,rtande landsortsfö-

j

skorå-rs4r. BrödJrna

o.,lläli

Harrv Arvidsson, duktiga kulstöta,

IL

.;.

Jur

t"".r I ä"i.rl Göran
i å"l;,T:åi
- -nrars
'--- -'"-' ^Andersson,
$4s.74, iir, Ä"J".rrå"'öäfid, I
KARLfN
| ",3"H'ff;*t*r:"å:å"uffi.,'u;'åt
serrom-å.u.r,

IK,] Arne K*il;"- r9Z8_81 och
Wilskes höjdhoppare Karl-Erik tl n."a.if.rro" ig3r_.
Särndal var förste västgöte över - il;;;."Jty."1".,
Ordf.
två meter
re, tillhörde eliten på lg40-talet.

och Hans-Olof Gustafs. son från samma klubb var mycket
lovande diskuskastare runt

1g70.

;:::r'fi1äl?,"Xi."få;*ili"'1

Stig,
Stig

