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Vi träffade Einar Andersson när
han var på besök hos släktingar i
Sandhem, där han hade med sig en
försvarlig samling av sina slster.
Han berättade för oss att förutom
sina många år i Falköping har han
sysslat med lite av varje, han har bl
a kört mjölkbilen från AxtorP över
Börstig och Brismene till mejeriet i
Äsarp. Nu har han skaffat sig en
liten vacker stuga..belägen endast
nåsra famnar från Osterhavet.

Provkarta
Vid det här laget har han många

gubbar och gummor på sitt samvete
och detta fick vi se en liten provkar-
ta över när Einar besökte Sandhem.

- Jag har gubbar och gummor
överallt i min lilla stuga, säger han.
Det händer ganska ofta att folk
kommer in och vill se och köPa.

Det där med att Einar Andersson
råkade bli en lokal döderhultare i
Krokås hade väl sin egentliga orsak
i den dryga tiden. Det blev täljandet
i trä som flrck tiden att gå. Einar
sticker inte under stol med att de
första gubbarna inte blev något vi-
dare. Men skam dert som ger sig. I
dag har Einar ett helt litet galleri
med figurer och det är främst Yr-
kesmännen han gått in för att por-
tråttera. Fiskaren finns där, bonden

I lördags reste Axtorpsborna i
Kinneved sin julgran för 20:e året i
följd utanför församlingssalen.

Det var 1928 som missionsför-
samlingen byggde den lilla lokalen,
1965 blev det i stället en för-

samlingssal.
Då Axtorps by inte har någon

gat- eller vägbelysning så får jul-
granen vid församlingssalen delvis
ersätta detta säger lagledaren och
tillika kaffekokaren Ivan Johans-
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Einar Andersson hade en försvarlig samling gubbar och gummor - inte mindre än tjugo. stycken ...med sig, när

[." tt- på besök till sina släkiingar i 3än_dhem. På gubbarn-a kan man omedelbart se vilket yrke de

..pr".å"t.'... - där finns prästen, bönden, polisen, bagaren, smeden och många andra.

I det lilla undangömda fiskelåget Krok{1på Listerlandet har man sin egen "döderhultareoo. Han heter

Einar Anderssono är 62 år och fåid på .l*.p i Kinneved. Einar Andersson var i många år falköpingsbo

och drev då 6ensinstationen på Åll"t "rgsrög"n 
och var senare ägare till oljecenrralen. 1970 tog Einar

Andersson ut pension och ftyirade aa tiU fÅlras i Blekinge som ligger på det natursköna Listerlandet'

För att ha något att syssla med började han tålja trägubbar och gummor'

son,
Tolv raska karlar ser till att gra-

nen snabbt kommer upp och blir
försedd med lampor. Eftersom den
står på hålleberget har man fått
giuta en betongklump till fot och
dessutom stagas granen åt olika
håll.

När granen är rest är också kaf-
fet fårdigt och detta intages till-
sammans med julkakorna i för-
samlingssalens kök. Då är också
huvuddelen av byns manliga be-
folkning närvarande.

Hiir iir grqnen på. plats till-
sammans med sten Karls-
son, Erlk Suensson, Elof
Karlsson, Magnus Soens-
son, Bengt Anderson, Gus-
tau Aluön, Gunnar Johans-
son, Yngue AIuön, Rune
AIoön, RoIf Lindberg,
Mats Ltndberg och luan Jo-
Ir,ansson. { - I }.- lt? fY
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och muraren - målaren och sjö-
mannen saknas inte heller. En sPe-
ciell hedersplats intar prästen. Med
sin höga hatt och sin vita prästelva
under hakan.står han där mitt ib-
land sina undersåtar och ser myndig
ut.

Inga karikatyrer
Det vore fel att påstå att Krokås

egen tråsnidare gör karrikatyrer.
G-ubbarnas anleten är nämligen
synnerligen lika förebilden. Vad
som givetvis skiljer de olika figurer-
na åt är deras yrkesdräkter. Dessa
har han lyckats framställa på ett fuli
ändat sätt och det är just däri som
hans konstnärskap ligger. Han har
med andra ord blick för de oliha Yr-
kesdräkternas särPrägel och han
har lyckats fånga dem på ett mäster-
ligt sätt. Detta har gtort att Einar fått
månsa fina erkännanden och hans
subbår har inte bara börjat uppträ-
äa i Blekinge utan är kända långt
utanför den lilla byn Krokås.

' Täljer i lind
Einar täljer mest i lindträ. Det är

det absolut bästa virket när det gäl-
ler sådant hantverk, försäkrar han'
Han åker ända upp till Gäddviksås i
Smålandstrakten för att hämta rå-
vara till sina träfigurer. Det år näm-

ligen ont om lindar på Lister och de
få som finns skulle snart vara "utro-
tade" om "döderhultaren" i Krokås
gav sig ut på halvön för att göra
gubbar av dem,- Häromåret stack Einar över till
Amerika på en liten semestertriPP
och det var väl egentligen den trip-
pen som kom att göra honom till
Krokåsbo. I staterna träffade han
nämligen Krokåsfödda mrs Judith
Nelson och det blev trolovning av.

Judith kokar kaffe
Det bar efter hand av till Krokås

och dår sitter nu västgöten Einar
Andersson och täljer gubbar och
käringar alltmedan Judith kokar
kaffe och hjälper Einar att såtta färg
på gubbarna.- 

Einar Andersson har varit rePre-
senterad på ett flertal utställningar
under senaste året. På utställningen
i Uddeboda center utanför Lönsbo-
da, där de flesta av sydsveriges sni-
dare var med, blev Einars gubbar
mycket uppmärksammade

Han kommer också att represen-
teras med en samling gubbar och
gummor på en vandringsutstållning
i Japan som skall pågå i två år.
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Vi önskar alla
våra kunder
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Tedsdokument
frå,n l(önneued,
Den 20 oktober 1882 vig'

des i Kinneved hemmadot-
tern Matilda Johansdotter
från Kyrkegården med
hemmansägaren Nils Mag-
nus Svensson från Hög
Skräddaregåiden.

Då Nils Magnus var min
morfars bror och Skrådda'
regården numera heter
Backgården, har jag i rnin
ägo ett tidsdokument som
visar de äldres situation På
den tid det inte fanns ser-
vicelägenheter eller i vår
bemårkelse,ålderdoms'
hem.

För de mindre bemedlade fanns
möjligheten att gå på socknen eller
en trist tillvaro i "fattigstugan".

När en gård bytte ägare bYggdes

ibland en undantagsstuga och van-
ligt var att tre generationer bodde
tillsammans på en gård.

I detta fall är det Lena Anders-
dotter frå'n Kyrkegården som "in-

. gift" ett undantagskontrakt till
"Lagtima sommartinget med Frö-
kinds Härads och Ollebergs fier-
ding av Wartofta hårads tingslag i
Leaby" den 20 juni 1883.

r Undantagskontrakt
Wid öferlåtelse af min fasta

egendom ?/40 mantal KYrkegården
och 2140 mantal Klockäregården i

Kinneveds socken såsorn gåfva tiil
min tilltänkta måg Nils Magnus
Svensson förbehåller jag mig för
min återstående lifstid följande un-
dantagsförmåner nämligen

19 Fri bostad uti ett fulli möblerat
rum i manbyggnaden samt erfor-
derlig vedbrand sönderhugit och
inburit jemte del i kök och bakugn.
2 9 Tio tunnor spannmål årligen,
deraftre tunnor råg, en och en half
tunna korn samt fem och en half
tunna hafre samt rätt att utsätta 1

tunna potater i redi och gödslad
joid, med nödige förvaringsrum för
desse och spannmålen. En kanna
afskummad mjölk dagligen samt
ett skålpund smör varje vecka.
3 9 Ett får och en gris skall hem-
mansägaren vinter och sommar fö-
da, äfensom tillsläppa passande
jord för utsäde af en kanna linfrö
årligen.
{ e Qvsrkörslor och skjuts till när-
maste stad eller annorstädes be-
ståss af hemmansågaren då så på-
fordras.
5 9 Nödig Uppassning och vård,
då sådan behöfes, lemnas av hem-
mansägaren,
6 9 Af lösegendom förbehåller jag
mig nödiga sängklåder, möbler och
husgerådssaker som jag sjelf utser.
Kinneved Kyrkogården den 3Ojuni

1882

Lena Andersdotter

Ofanstående vilkor förbinder jag
mig noggrant uppfylla.

som ofvan
N.M Svensson

JOSEF JACOBSSON

Vi har också en stor
korg, full med

billiga stuual

Ptesentkoil!
är en bra
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for kontor och offentlig miljö

Vl utlör också alla slegs reparatlonqr
och elinstallationer till låga priser.

Kontakta oss när Du ska köpa

Hushållsmaskiner

INGUAR GUSTAF$SONS
ELEKIRISKA
SLUTARP - Tel. 0515/333 69



Climtar från Frökind,
Go morron och go jul!' Det var ett tag sedan vi träffa-

des i den här spalten. Lillgrab-
ben har hunnit att bli stor, mel-

'lantjejen är mer borta än hemma
och hästtjejen finns på andra si-
dan jordklotet. Hunden och kat-
.ten är borta - ja, mycket har för-
ändrats sen "glimtarna" kom till.
Folk har flyttat - och flyttat in.
Hus och lägenheter har bytt äga-
re, men i många stycken är sam-
hällena sig lika. Kontorsmöbler
har blivit ännu större.än tidigare,
byggt om och iill, engagerat sig i
tidningsbranschen och hoppat
av, sökt nya arbetsfält och är ett
företag härute som låter tala om
sig i en positiv bemärkelse. Kinn-
arps kan ni i dag se över nästan
hela världen - det år en fantas-
tisk utveckling, som samtidigt ger
en trygghet till alla som jobbar
där. Go jul "Jarlen" och alla ni
som fixar så att vi som sitter
mycket på ändan, sitter behag-
ligt.

,
Industrin, ja. Den är ju inte ba-

ra Kontorsmöbler. I Slutarp finns
Intega som blommat ut rejält och
nu skiner åter ljusen i verkstads-
rummen sent, sent på kvällarna.
Med sikte på nya kunder - nya
länder jobbar det gamla "köket"
vidare och det ska vi vara elada
för. Och i Hem och Fritid där
finns Egon "uppladdad" med ski-
dor och vinterprylar av alla de
slag. Varje morron går han sin
runda i lokalen, ut på trappan
och kollar vädret. Han väntar på
snö. Det år vi många som gör -
lite lagom, inga trafikhinder i
Luttra, men lite lagom julesnö.
Skidsnö eller lite mer som föll
häromdan och försvann. Ni har
väl sett elljusspårets "Prysse"
han är också lite rastlös nu när
det inte finns varken eller i spå-
ret. Han väntar på snön och sex-
timmars. Datum är redan be-
stämt. Det ska bli åka äv om en
månad. Före 24-timmars i sran.

:
Apropå Luttra. Ta det för-

siktigt över bron. Det är skyltat
70. Kör inte fortare. Jag har giort
det. Det kostade "en ny kostym,'.
Jag trodde det var fågelskådare
som stod långst uppe på brohöj-
den en dag i höstas. Det var det

inte! Polisens radar har där fun-
nit en alldeles utmårkt utsikts-
post och synar alla vid parke-
ringsfickan mot Slutarp några
hundra meter bort. Alla kollas.
borgare, bönder och journalister.
Egentligen borde Bengt Samu-
elsson och jag dela på beloppet.
Jag blev förhindrad i stan - hade
fem minuter på mig till stäng-
ningsdags i "affärn", men det var
ingen ursäkt, sa sniill, rutinerad
åldre polisman i kollen.

t

Under genomgången i polisbi-
len blev vi goda vänner och skilj-
des som sådana under angenäma
former, dår "brottslingen" och
polisen efter protokollskrivning
tackade varandra och polisen sa
så här:

- Ja, tack, - tack sa du ha för
det häringa då. Kor nu lugnt och
sansat och ha det så bra i fortsätt-
ninga.

På kvållen bjöd jag mor i huset
på bio i Skövde - ska det kosta
så får det väl göra dä. . .

I Luttra bor bra folk. Jag kän-
ner flera. Men det är ett uselt vä-
der dom har där. Häromdan när
jag var på posten i Kinnarp och
träffade en person som inte visste
om han skulle prenumerera på
FT nästa år eller inte - efter vårt
samtal var han mer rådvill än ti
digare - så fick jag veta detta:
Detär e t t väder härute i Kinn-
arp och Slutarp, e t t väder i
Luttra och ett i stan. Under
1985 kommer FT att införa ändå
lokalare väder. Jag ska också
ringa såväl lokal - som nårradio
och försöka få dem att närmare
precisera vädret härute. Jag
gjorde själv ett försök i närradion
lussekvällen, men då ringde dom
från Vårkumla och sa att det var
inte nollgradigt och risk för hal-
ka, utan minus -2. ..

i

Vad har mer hånt? Jo, vi har
haft en läcka härute. Säpo kom
med vatten till alla hushåll.
Egentligen är det ganska märk-
ligt hur vi fungerar - i varje fall
jag. Men det ska jag inte berätta.
Jag åkte till Inga och Olle som
hade vatten, duschade, bytte om
och gick på krogen och träffade

Bengt. Bengt i Asarp - för att nu
gå över vår Frökindsgräns - har
fått snurr på GuldHatten. Dår
träffade jag många som bor här-
ute. När vi kom hem fanns vat-
ten.

*
I FT-spalterna har mycket de-

batterats under sensommar, höst
och vinter. Nytt församlingshem i
Kinnarp har fått pressris. Jag har
inte hunnit engagefa mig i d e n
debatten utan bara konstaterat
att det "ligger lite utkastad" och
att kyrkoskatten skjutit i höjden.
Men det är kanske med det som
med allt annat. når det blir fär-
digt så blir det inte så tokigt. För
egentligen år detju så att kyrkan
ligger fel. Den ligger inte mitt i
byn. Har man facit i hand borde
den ligga nånstans i närheten av

. Tångavallen. Där finns närhet till
Lokal Frökind, skola, barndag-
hem.,.

Apropå Tångavallen så har det
gått väldans bra för Slutarps IF i
fotbollen i år. Det var ett tag se-
dan laget var med och tampades
i toppen av en serie. "Blecka"
hai agerat domptör ett par år och
det har gett resultat hos ett lag
som år en blandning av unga och
något äldre.

Kinnarps IF var något bekym-
rat inför året fotboll, men det
blev ett kanonår i fyran. En tre-
vande inledning och sen full fart
till sista bollen. Det var bra!

.t

På måndag har Bengt i affårn
julaftbnsöppet. Det brukar han
ha. Rose-Marie ska jobba. Det sa
hon när jag fick några julklapps-
kartonger (tomma) häromkväl-
len. Och Majvi äi förstås där. Det
ska hon va! Med luva och allt.

Go jul till alla hårute, men ock-
så till min tandläkare, som hela
hösten frågat, efter "Majvi i af-
färn", Lill-grabben" alla andra
tjejer, hundar och katter och mor
Signe.

Det mesta är sig likt.
Ha en skön jul - 6ch nyårs-

helg. Det finns tomtar, men slå
dom inte med glasen. Lev i övrigt
väl!

God Jul!
BÅSSE JoHANSSoN



Stonpa Sabbet - tävlins:

Kluss 6 i Kinruufp
nanm, lokal omgåry

De som g1ort klass 6 uinnande btld iir fr.o. Alexandra loarsson, Sofia Dahkilu och
Asa Marttnsson. Anntka Sueasson uar också, med men hon uan sjuk uid, F?;s besölc.
På.btldenh&Iler de i checken.
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Klass 6 a i Kinnarps skola har,
tillsammans med fyra andra klas-
ser, vunnit den lokala omgången
av teckningstävlingen Stoppa sab-
bet. De har giort en teckning som
visar hur det kan gå vid en bilolyc-
ka om telefonkiosken i närheten är
trasig. Stoppa sabbet år en tävling

som televerket utlyser och riks-
vinnarna brukar få pryda telefon-
katalogens omslagssida och infor-
mationstavlorna i telefonkioskerna.
Vinnarna-i den lokala omgången
får 500 kronor i belöning.

Klass 6 a deltar i januari i riks-
tåviinsen och deras bild tävlar då

mot 100 andra teckningar. Där har
de chansen atl vinna 7.000 kronor.
För de 400 kronor de hittills fått
ska de spara till en Gotlandsres:r
som de ska göra under Kristi him-
melsfärdshelgen i mai månad.

JULHELGEN
I KINNEVEDS PASTORAT

KINNEVEDS KYRKA: SöNd 11 i AXTORPS FÖRS.SAL,
Julbön, Mårtensson, sång.
JULAFTON, Julbön 13.30 på FRÖKINDSGÅnOEiV,
Mårtensson, julmusik.
JULDAGEN julotta 7.15 (Obs! tiden), Mårtensson, kyr-
kokören.

VÅRKUMLA KYRKA: Julafton 23.30 Midnattsgudstjänst,
Mårtensson, musik.

BÖRSTIGS kyrka: Julafton 23.30 Midnattsgudstjånst, Möne,
kyrkokören.

BRISMENE KYRKA: Sönd 19 Julbön med sång och musik.
OFFER. SE SÄRSKILD ANNONS!
JULDAGEN julotta 6, Mårtensson.

I|nÅer barntimmarna hade julkrubbor tilluerkats och
hör belcantar szg Jenny, Theresa och Lind,a Persson sr'g

med, personer och djur fr&n Betlehem.

Brismene kyrka

JULMUSIK
Sönd 23 dec kl 19.

Medv: Evy Hansson, orgel.
Alexandra Sahl6n och
Marie Hulthin, tvärflöjt
Uno Mårtensson, sång,
liturg.

Offer tilt de nödlidande i Etio-
pien.

Barnen från kyrkans barntim-
mar medverkade rned sång i Kin-
neveds kyrka på söndagseftermid-
dagen samt svarade även för den
äfterföljande luciatablån i lokal
Frökind.

Hår serverades förstås kaffe och
saft och när man sedan lekt en
stund kom tomten på besök. Med-
verkade giorde också prosten Uno
Mårtensson och för barnens pro-
glam svarade församlingsassistent
Helena Witting samt ledarna Ker-
stin Eriksson och Monica Prvssan-
der.
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Ktarade sig oshadd
ur kroek meqJa$et
Han hörde inte ljudsig-

nalen och såg varken den
röda ljuset eller tåget.

Kollisionen blev
våldsam, bilen totalför-
"stördes men den unge

bilföraren klarade sig
utan skador.

Olyckan hände i Kinnarp igår
vid 10.15-tiden. Vid Kinnarps
Kontorsmöbler korsar gatan
järnvägen mellan Falköping och
Ulricehamn, och den unge bil-
föraren skulle just korsa spåret.

Korsningen har både ljud- och

'ljussignaler, men föraren uPP-

täckte aldrig dem.
Han såg inte heller rälsbussen

söm kom emot honom utan körde
ut över spåren.

Det var nästan att han hann
över innan tåget tråffade bilen,
och kanske var det det som räd-
dade bilföraren. Rälsbussen tråf-

fade långt bak På bilen' och den

totalförstördes. Ur vraket kunde
ynglingen, som var ensam i bilen,
kliva oskadd.

Rälsbussen, som kör i ungefär
40 km/tim genom samhället, ska-

dades inte alls och kunde fortsät-
ta direkt efter olYckan.

Snöaal i Kfuuta,tps skola
5/rsr.

I Kinnarps skola har
man fått en ny teater-
grupp. På höstterminens
sista dag framförde nämli-
gen lärarna med stor kon-
centration och inlevelse
dån sorglustiga sagan om
Snövit och de sju dvärgar-
na. Succ6n var given av
elevernas reaktion att dö-
ma. Ett så proffsigt skåde-
spelaregäng kan säkert,
vänta sig många enga-
gemang i framtiden.

S t art fö, s ago stutttåäTrtä

Hiir cir det full fart på, Iekandet. Yngue Johansson och
H åkan S ilu ander mu sic erar. Inger Suedberg , " sagotant" i Slutarp sedan fEra å'r tt'll-

baka löste sagor för det unga Slutarp' nör man inledd'e

för u&rtermtnen på måndagen'

I dagarna har sagostunderna i Torbjörntorp, Vartofta, Åsarp och
Falköpings kommun startat för Äsle.
året. Under terminen kan man i I går var det dags för sagostart
Falköpings biblioteks regi lyssna på biblioteket i Slutarp där'lsago-
till sagor varje vecka i Broddetorp, tanten" Inger Svedberg läste sagot
Floby, Gudhem, Näs, Odensberg, för det unga Slutarp.
Falköping, Slutarp, Stenstorp,

Midvinternattens köld var hård
och stjärnorna gnistrade och glim-
made över lokal Frökind i lördags
når Kinneveds IOGT-NTO hade
sin julfest. Men inomhus var det
förstås varmt och skönt och julle-
kar och andra lekar värmde. Dock
trodde arrangörerna att någon mer
kommit till festen om inte det varit
så kallt.

Håkan Silvander och Yngve Jo-
hansson svarade för den musika-

liska delen Percy Aldebro och Be-
rit Karlsson från Varnhem ledde
lekarna. Efter kaffepaus visade
Lennart Sandberg Göteve ett bild-
program med musikaliska och lY-

riska inlägg med temat 'Jorden
vårt arv".

Tomtarna infann sig under kväl-
len, deras såsong år tYdligen inte
slut ån, men i stället för risgrYns-
gröt blev det apelsinris och det var
nog ingen som misstyekte till detta.

f ftrot t5



ta". Två spår ger skidåkarna chan-
sen att bestämma takteri sjålva. Ur
spårregeln gäller dock inte, men

åk i högra spåret, menar "PrYsse"
och Co i tåvlingsledningen. Och

deltagandet - ja, det sker På egen
risk. Till skillnad från exempelvis
24-timmars i FalköPing år sPåret
fritt från åventyrliga backar.

. Henry Jarlsson
startar

Servering finns, blåbärssoPPa
och värmande brasor' Möjligheter-
na till dusch och ombYte ges i
Kinnarps skola' När klockan slår
tolv på natten sätter 'natta" punkt.
Det varv som påbörjats'kl. 24 ska
fullföljas. Deltagardiplom kan häm-
tas når klockan är slagen och num-
merlapparna lämnade.

Henry Jarlsson, KinnarPs Kon-
torsmöbler, är starter och i vanlig
ordning har organisationen byggfs
upp kring rutinerade skidfunktio-
närer från KinnarPs- och SlutarP.

Om det skulle bli någon krona
över från arrangemanget, så går
den kronan till finansiering, drift
och underhåll i elljusspåret i Slut-
arp, som mycket tack vare en Pre-
miårnatt i marschallers sken,
mycket snabbt blev en verklighet.

Når funktionärslistan för tre år
sedan gjordes upp fanns en hel rad
marschalltändare och marschallpå-
fyllare med - det gick snabbt från
tanke till handling med sPåret i
Slutarp, vilket många ska ha ett
tack för.

. Lagen
Når det brakar loss i morron

kväll finns följande lag på startlin-
ien:

1) Polarna, 2) Inge Glid' 3) Gun-

de Svahns Rivaler, 4) Brödkörar'
na, 5) Josefssons, 6) Labito, 7)

Broddetorparna, 8) Skogsstjärnan'

9) Ida-Lottas, 10) Stolligan'
11) Team Carlsson, 12) Naglar-

parna, 13) Team Lund, 14) Hassla

eränd, juniorer, 15) Hassla Gränd,

ienio.ui, 16) Karlstedts. 17) BP-

laget Kättilstorp 18) Eckerlids' 19)

Susarna. 20) UV-kåren Frökind.
21) Valles Team, 22) StaPPla

Runt, 23) Gabrielssons, 24) KoP-
pargatan, 25) Jockes Gäng, 26) Bja-'
iowas. 27) Intega, 28). Mjölk år li-
vet, 29) Ströget 5, 30) Angsgatan.

3l) Lunnagården, 32) Pryssan-
ders, 33) M'sieur Dame, 34) Trä &
Bygg, 35) Skidpöjka, 36) Sparban-
ken, 37) Björkängsgatan 1' 38)

Björkängsgatan 2, 39) KinnarPs
IOGT-NTO, 40) Olof & Co.

4l) Turbo Svensson, 42) Fre-

dahls. 43) Team Urban, tt4) Volvo
Floby, 45) Skövdegårdens Team,

46) Motionärerna, 47) Berg-
s(g)lidarna, 48) Genvägen, 49) RY-

ninga, 50) Far & Son.
51) Fjaskman, 52) Perssons, 53)

Fastarpsgatan, 54) FalbYgdens El-

förening, 55) Västergatan, 56) Fam
Fransson, 5?) Qvicks Mode' 58)

Stort & Smått, 59) Ekboms' 60)

Kamraterna,
6l) Anders Anderssons BYgg,2)

Jordnåra, 63) Giftblandarna, 64)

Grenslundslaget,65) Ett + två' 66)

Vi firar den femte, 67) High SPeed,

68) Adamssons, 69) Lövängen' 70)

Familjen "Bull".

o Något att samlas
kring

Att kalla Frökindsnatta för en
tradition kanske är att ta i, men

"natta" är på väg att bli något som

folket härute samlas kring. Att gå

man ur huse ligger nåra till hands
når det bjuds på skidfest i Slutarp.
Väl mött. Ta med båsta fredagshu-
möret. Valla rått. Och framförallt
hetsa inte. Ha kul i sPåret' Snacka
med vånner och bekanta. KöP lot-
ter, köp korv, drick blåbärssoPPa

och njut av vinterlivet' Snart.kom-
mer sommaren - då finns bara
sågspån i spåret!

Två minuter innan den här tid-
ningen gick till Pressarna i Skara
ringde "Prysse": Säg till att vi sam-

las i eftermiddag i sPåLret, vid
skidstugan, en timme innan
klockan klämtar sex.

Vi hörs i morron.
BÅSSE JOHANSSON

I
I
I

Vid det hår laget har många
tyckt till i frågan om ett nybil-
dat kommunlag.

Men vad såger egentligen de
som direkt blir inblandade och
påverkade, spelarna sjålva?

' FT/VB-sporten ringde runt
till några av kommunens fot-
bollsspelare för att höra hur
tankarna går.

I

I
I

I

I

Roland "Lollo" Jansson, Kinn-
arps IF:

- Jag har inte satt mig in i för-
slaget i detalj, men jag ställer mig
klart tvivlande till satsningen.

- Framförallt undrar jag hur det
ska bli om kommunlaget ska kun-
na plocka spelare obehindrat från
smålagen, kanske blir det de mind-
re föreningarna som får betala
priset för ett kommunlag.

- Visserligen trorjag att detta år
en möjlig väg att få upp ett kom-
munlag i högre sammanhang, och
att det kan bli en sporre för unga
spelare att sikta på en plats i laget,
men jag tvivlar starkt på att små-
klubbarna går med på detta.

f)ugs fö, folkfest t SLutarP

7 OloS kör " F röhind,snatta"
På fredag kväll är det

dags för Frökindsnatta -
skidfesten av format i Frö-
kindsbygden. .Inemot 1000

personer ska under sex
litt m"" åka skidor i ell'
jusspåret i SlutarP, som
trots lite blötsnö ligger in-
bjudande för åkarna i alla
åidrar. Hela Frökind år På
benen den här kvällen och
natten' men åven till'
resande skidmotionärer
från bl.a. FalköPing tar
tillfället i akt att åka i el-

fiusspåret i SlutarP. Räk'
na alltså med en folkfest i
Slutarp På fredags kvåll.
Inte mindre ån 70 lag stäl'
ler upp i sPåret - det år
alltså ett rekord det hand-
lar om når tredje upplagan
av Frökindsnatta körs.
Och priser kommer att lot'
tas ut slumPvis under fär'
den.

Start sker i Parken vid llem och

fritid och en kvart före angiven

startid skall lagen vara På Plats'
NummerlapPar finns i skidstugan

och lämnas ut i god tid före "nat-

t/r -8S.



Miistarmöte i tunguikt

Mästarmöte i tungvikiskl"r."r, ur" det häromdagen hos
Börje Setterberg på Lillegården i Slutarp när hans båda
Simmentaltjurar rastades. Över två ton vägde de till-
sammans de båda tjurarna, men ingen av dem brukade sin
styrka, de repekterade tydligen varandra. (Foto: Josef Ja"
cobsson) /filfot l
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Anhörigt r äffar i Kinnarp

#
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Suen i Lofsgå,rden son" tidigare brakat tala om sin "gekt" Itar numera "kalla föt-
ter".
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På Frökindsgården i Kinnarp
har det varit anhörigträffar i dagar-
na två, dvs två lördalseftermidda-
gar i följd. Till denna träff får pen-
sionärerna bjuda in två anförvan-
ter vardera och alla bjuds på gröt

$:. .,if.:'l ilI
"t,:fiI' EffiF ärGt

med smörgåsar och kaffe med tår-

I lördags inledde prosten Uno
Mårtensson med en andaktsstund
och mellan gröten och kaffet un-
derhöll "Sven i Lofsgården" med

l*
:"-#

diktläsning och sång på bygdemåI.
Sociala centralnåmndens repre-

sentant Ivan Gustavsson tackade
avslutningsvis för den trevliga sam-
varon och personalen för den goda
gröten och tårtan.

J,J.



arnamen...
Lårarprao på Kinnarps

en sådan god id6!

tRF-årsmöte ifl,++
i Kinnarp * r7t rf

Kinneved-Vårkumla LRF-avdel-
ning har hållit ett välbesökt årsmö-
te. Ordf. erinrade i sin välkomst-
hälsning om jordbrukets över-
skottsproblem och dess konse-
kvenser.

Under året har hållits medlems-
råd angående skördeskadeskyd-
det.

Till styrelse för 1985 valdes ordf.
tr ennart Oskarsson, v. ordf. Sten
Karlsson, kassör Sture Olssön,
sekr. F{olger Kä116n, v. sekr. Jan-
Erik Gustavsson, övriga ledamöter
Inga Larsson, I.lurt Johansson, nu-
ne Gustavsson, ungdomsledamot
f.ars Gustavsson.

Två ledamöter avgick ur styrel-
sen - Lennart Pettersson, som
varit ordförande i tolv år och Åke
Andersson kassör i åtta år. Ordfö-
randen framförde ett tack med
blommor för deras mångåriga ar-
bete i styrelsen.

Efter kaffepaus utlottades vins-
ter på verktyg och husgeråd bland
närvarande medlemmar.

Alice Gustavsson, Skara, berät-
tade om och visade ljusbilder från
en resa i Afrika.

FRö]{lND
Kinneveds CUF
har haft årsmöte. Under det gång-
na året har avdelningen visat film,
spelat volleyboll och innebandy.
Dessutom vann avdelningens lag
distriktsfinalen i NoNu, Nordisk
Nutidsorientering. Till styrelse för
1985 utsågs Britt Göransson ordfö-
rande, Lars Göransson vice ordfö-
rande, Magnus Thor sekreterare,

eelT'6'
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Ltirare från Kyrkerör "jobbar" på" Kinnarps Kontorsmöbler. Fr.o. Birgitta Lundin,
Ing-Marie Larsson, Berndt Ber-ttlsson, produktchef på, Kinnarps, per-Inge carlsson
och Dan Elfuing. Bqkom dem Ja,n Sand"inge, Brita Andersson,lngpar Robertson och

$rt,

ir

Leif Nötesjö,
Samarbete mellan sko-

Ian och arbetslivet ses av
båda parter som allt mer
angelåget.

Skolan behöver kontak-
ten med samhället och den
arbetsmarknad dit deras
elever kommer. och nå-
ringslivet år angeläget om
kontakt med de grupper
som skall bli framtidens
anställda. Samarbete finns
i många former, prao och
SSA-verksamhet är
kanske de mest kända.

I Falköping prövar man det här
låsåret något nytt, möjligt tac\ vare
pengar från industridepartemen-
tets rekryteringskampanj. Lärare
går ut i arbetslivet "på riktigt"
d.v.s. tillbringar flera arbetsdagar
på en industri, får information men
deltar också i produktionen.

Den hår veckan har lärare från
Kyrkerör representerande olika
ämnesgrupper jämte rektor och
studierektorer deltagit i arbetet på
Kinnarps Kontors-Möbler. De ha-
de från början tänkt sig hela
veckan men efter tvekan från före-
taget som inte var såker.på att man
kunde sätta åt så mycket tid och in-
te heller var övertygad om att man
skulle kunna fylla så många dagar
med vettigt innehåll stannade man
för tre dagar. En fiårde dag kom-.
mer till tillbringas på Gummessons
Boktryckeri och två halvdagar an-
vånds för förberedande informa-
tion och utvärdering.'

Inte minst från lärarna själva har
prao, praktisk yrkesorientering
åven för lärare efterlysts. Man har
t.o.m. talat om en rullande prao så
att varje lärare med t.ex. fem års
intervall skulle tillbringa några
veckor i yrkeslivet. Endagarsprao
för lärare har genomförts vid flera
tillfällen men då har det rört sig om
information, inte praktiskt arbete.

r Stort intresse
De fyra högstadierna i kommu-

nen frck 19.000 kr var för projektet
skola-arbetsliv. Pengarna täcker
främst vikariekostnader. Intresse-
rade hck anmäla sig till kursen och
intresset var stort.

o Anknytning
till elever

Kyrkerör valde alltså att förlägga
huvuddelen av sin kurs till kommu-
nens största företag. Ett skäl var
att många av Kyrkerörselevernas
föråldrar arbetar på Kinnarps..
Samtidigt får lärarna på Kinnarps
den kunskap om näiiirgsliv och in-
dustri som är huvudsyftet med kur-
sen. Länsskolnämnden har tidiga-
re haft ett försök med lärarpraktik
på Volvo Komponenter i Skvöde.
På Kyrkerör var man angelägen
om att få fria händer att lågga upp
sin arbetslivskurs-för att få anknyt-
ning till skolan och eleverna.

r Fortsåtta
* Det har varit mycket positivt,

summerar lärare och rektorer. Så
positivt att rektor Per-Inge Carls-
son säger att även om man inte i
fortsåttningen kan få specialdesti-
nerade pengar så måste man för-

'söka fortsätta sådana här kurser.
Man kan t.ex. använda pengar för
lokal fortbildning.

- Det är i så fall vål använda
pengar.

Aven från företagets sida är man
mycket positiv till kontakterna med
skolan.

o Företaget
- Intresset från deltagarna har

Varit vida större än vi troddb, säger
produktionschef Berndt Bertilsson,
som hållit i kursen.

- Genom lärarna kommer ele-
verna att få nyttig information om
lokal arbetsmarknad, som före-
taget har glädje av när det i fram-
tiden skall rekrytera arbetskraft.
Kursen började med en halvdags
information om industrins framväxt
i Sverige och vidare talade Lars
Jormdus från Näringslivskommit-
ten om ortens näringsliv. De tre
dagarna på Kinnarps har bl.a.
upptagit presentation av företagets
produkter. försäljningsorganisa-
tion, fackliga frågor, dataanvänd-
ning,. ordermottagning och order-
behanding, produktutveckling och
lönefrågor._ Självfallet har lärarna
också fått information om dLn trä-
tekniska gymnasielinje som finns
på företaget, en utbildning som
fungerar mycket bra.

o Flisor...
Men det har alltså inte bara varit

information, frågestunder och in-
tervjuer utan lärarna har också
deltagit i produktionen -och lyc-
kades nästan komma upp i ac-
kordet. Fast det var många flisor
som fastnade i fingarna och föjde
med hem. ..

,ffi

Kinneveds
Hembygdsförening
håller årsmöte torsdag 7

mars kl 19.00 i Lokal Frö-
kind.
Årsmötesförhandlingar. Kaf-
feservering och filmförevis-
ning. - Välkomna!
Styrelsen l

gI/e 
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Taklagskransen, på, plats ogr,

Till församlingsbornas glädje
fortlöper arbetet med Kinneveds
församlingshem programenligt och
i förra veckan kom taklagskransen
upp.

Detta föranledde en enkel bjud-'
ning för dem som arbetar med byg-i
get.

I maj skall huset vara fårdigt. Ar-
betskommitt6n funderar nu över
textilier och annan inredning.

Den I september åir utsatt tid för
invigningen av denna lokal som
fint kommer att smälta in i miljön
kring kyrkan och prästgården.

CKF-årsmöte i Kinnarp
Kinneveds CKF-avdelning har

haft årsmöte på Pensionatet i
Kinnarp. Mötet inleddes med en
parentation över Rut Adamsson
och Märta Wilhelmsson som varit
trogna medlemmar i avdelningen
sedan starten 1943.

Styrelsen omvaldes och består
av ordförande lngrid Olsson, vice
ordf. Inga Larsson, sekreterare
Karin Hjortsäter, vice sekr. Birgit
Giiransson, kassör Birgitt^ L?gi ,erstrand, bitr. kassör Barbro An-
dersson. verksamhetsledare och
studiesekreterare Margot Petters-
son.

Under året har nio protokollför-
da möten hållits. Besök har gjorts
hos konstnär Harald Wiberg och
på Blombacken i Jäla. Vidare har
bl.a. ett fullmäktigemöte besökts,
valborgsmåssofirande, studieresa,
tipspromenad m.m. har anordnats.

I advent txjlls traditionellt kyrk-
kalfe dår kollekten inbringade
1.4-35 kr till Lutherhjålpen.

Ärsmötet avslutades med nomi'
nering av landstingskandidater
samt kaffesamkväm tillsammans
med center-avdelningen och CUF.

CKF-årsmöte i Luttra
Luttra CKF-avd. har haft årsmö-

te hos Ingegerd Larsson. Av-
delningen valde ny ordf. efter Gur-
li Sjöberg som skött klubban för-
tjänstfullt i många år.

Styrelsen består av ordf. Gun
Gustafsson (nyval), v. ordf. Gerd
Eriksson, sekr. Ingrid Kjell6n, v.
sekr. Barbro Lennartsson, kassör
Margareta Lindström, studiesekr.
Stina Blomkvist.

Avdelningen har under året hål-
lit sex protokollförda möten. Poli-
tisk träff har ordnats tillsammans
med centern. Kulturafton med be-
sök av författarinnan Anita Gus-
tavsson och sommarresa till Tur-
binhusön i Tidaholm.

Sång och vittnesbiird
blir det lördag kvåll i Kinnarps
Missionshus. Det kommer att bli ett
omväxlande möte, där alla,som vill
får medverka.

Lördagsträffen
har startat ny termin och samlas
varje lördag eftermiddag i Kinn-
arps Missionshus. Det är en om-
växlande timma med sång och mu-
sik, berättelse från bibeln m.m.
Ibland arbetar man tillsdmmans
med någon hobbysak. Det finns
plats för flera barn i förskoleåldern
och uppåt i åldrarna. .

ffi t irarpzir.
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Inbjudan till

Frökindsstafetten på slridor
Tisdagen 19 febr 1985 kl 19.00 på Frökindsspåret.

. Start från Skidstugan.

Klasser:
Öppen klass 3x5 km Start kl 19.30

' Företagslag 3x2,5 km Start kl 1g.00
Familelag 3x2,5 km Start kl 19.00

, Fri lagsammansättning. Priser utlottas!
Föranmälan till Bengt Persson tel 334'81 eller Rolf Gabriels-

son 330 90, senast söndag 17 febr. Startavgift 30:Jlag.
. ALLASKIDINTRESSERADEVÄLKOMNAI

SLUTARPSIF SLUTARPSSAMHÄLLSFÖREruIruC
KINNARPS IF

framme i
Frökinds-
stafetten
Det blev bara 15 lag som

slutligen kom till start i
Frökindsstafetten i tisdags
kvåll. Ifjol var det dubbelt
så många som stållde upp,
men kylan gjorde natur-
ligtvis sitt till för att dra
ner deltagandet.

Segrande lag i Fröki,ndsstafetten familjeklass bleu lag
Tiiming rned syskonen Mikael, Carola och Morgan p&
de tre striickorna.

I klassen Familj/företag vann
Team Tärning från Äsarp med sys-
konen Morgan, Mikael och Camil-
la. De var nästan en minut före
systrarna Sigfridsson från Åsarp.

Tolv lag ställde upp i klassen.
I den öppna klassen deltog tre

lag, och bäst var Utlastningen,
Kinnarps Kontorsmöbler, trion
Rolf Andersson, Bengt Persson
och Lars Holm.
. Resultat: Familje/företag: (3x2,5
km) 1) Team Tärning 24,14,2) Sig-
fridssons girls 25,02, 3) Fam. Lars-
Erik Johansson, Äsarp 25,57, 4)

Reidars trio 28,38, 5) Tre typer
29,24, 6) Sigfridssons mor, far och
son 31,58, 7) Team Gabrielsson
33,12, 8) Fam. Kling 38,12, 9) Team
Pryssander/Pettersson 39,15, 10)

Sven Kula & Co 40,59, 11) Fam.
Stig Svensson 41,10, 12) Roys team
43,40.

Öppen klass: (3x5 km) 1) Utlasf
ning Kinnarps Kontorsmöbler
51,24,2) Mobergs trea 56,09, 3) Po-
larna 58,20-

Lag Utlastarna med RoIf And.ersson, Bengt Persson och
I,ars HoIm uann Frölund.sstafettens öppna klass utlket
uar en fr,n prestation i det niira 20 grader kalla uinter-
arid.ret.

wi"
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inomhusfotboll:
Ungdoms-KM i inomhusfot-

boll inleddes den gångna hel'
gen, då åtta klasser alryerkades.

På pojksidan, dår P 8 och P 14

spelade, dominerade IFK Fal'
köping och vann båda klasser-
na.

Nåstan lika dominerande var
arrangörsklubben StenstorPs
IF på flicksidan. StenstorP
vann nåmligen tre av de fYra

klasser som spelades, närmare
bestämt F f0, F 12 och F 14.

Åven KinnarPs IF frck vara
med och känna segerns sötma
den första KM-helgen ute i
Stenstorp. Klubbens F 18Jag

vann nåmligen sin klass.
Här redovisar vi nu samtliga

KM-resultat från den gångna
helgen:

P8

Grupp 2

Åsarp-IFK Falköping 0-2
Tomten-Borgunda 1-0
Kinnarp-Qrolanda 0-0
Tomten-Äsarp 0-1
IFK Falköping-Kinnarp 3-l
Grolanda-Borgunda 0-l
Kinnarp-Äsarp 1-0
Borgunda-IFK Falköping 0-0
Grolanda-Tomten 0-1
Åsarp-Borgunda 1-1
IFK Falköping-Grolanda 3-0
Tomten-Kinnarp 0-1
Grolanda-Äsarp 2-1
IFK Falköping-Tomten 1-0
Borgunda-Kinnarp 0-1

IFKFalköping 5 4 I

I t;1.3'i:

P't4 .

Grupp 2

IFK Falköping-Tomten 0-1
Kinnarp:Rapid 1-l
Tomten-Kinnarp 2-0
Rapid-IFK FalköPing 0-6
IFK Falköping-KinnarP 4-0
Tomten-Rapid 1-0

Tomten 3 3 0 0 4-0
IFKFalköp. 3 2 0110-1
Kinnarp 3 0121-7
Rapid 3 0 1 2 1-8

Semifinaler
Kättilstorp- IFK FalköPing 1-2
Tomten-FBK 2-l

Final
IFK Falköping-Tomten 3-0

Match om tredje Pris
Kättilstorp-FBK 3-0

r' 10

Stenstorp-FKIK 3-0
Tomteh-Rapid 0-4
FKIK-Tomten 4-0
Rapid-Sienstorp 1-l
Stenstorp-Tomten 5-0
FKIK-Rapid 0-0

Stenstorp 3 2 |
Rapid 3 | 2

FKIK 311
Tomten 3 0 0

F18
Stenstorp-FKIK 0-0
Tomten-Kinnarp 0-2
FKIK-Tomten 3-0
Kinnarp-Stenstorp 2-1
Stenstorp-Tomten 0-0
FKIK-Kinnarp 0-l

z"lz-
-6,

5-0 8
4-0 7

3-0 6
1-15
0-3 2
0-9 z

Kinnarps IF, segrande F 18-lag. Bakre raden fr.o: Elsie
And,ersson, lagledare, Petra Bergman, Annika Callen-
oik, Åsa Ni.lsson, Karin Torstensson, Jessica Winggren
och Conng Qoist, trönare. Friimre rad'en fr.u: Viueka
Corlsson, Eua-Lena Suensson, Ulrt'ka Johansson,
Chnstina Anclersson oeh' T oue luersen.

d

o
4
I
I
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Kinnarp 5
Borgunda 5
Tomten 5
Åsarp
Grolanda

Semifinaler
FBK-Kinnarp 2-1
IFK Falköping- Stenstorp 2-0

Final
FBK-IFK Falköping 1-3

Match om tredje pris
Kinnarp-Stenstorp 3-2

F12
Stensiorp-FKIK 1-0
Vartofta-Rapid 0-0
Borgunda-Kinnarp 3-0
Vartofta-Stenstorp 0-l
FKIK-Borgunda 0-0
Kinnarp-Rapid 0-3
Borgunda-StenstorP 0-0
Rapid-FKIK 1-0
Kinnarp-Vartofta 0-0
Stenstorp-Rapid 0-0
FKIK-Kinnarp 0-0
Vartofia-Borgunda 0-0
Kinnarp-stenstorP 0-3
FKIK-Vartofta 0-1
Rapid-Borgunda 0*0

C-årsmöte i KinnarP
Planeringen inför det kommande

valåret 1985 Präglade årsmötet i
Kinneved-Brismene centeravdel-
ning nyligen. Diskussionen ang'

kommun- och landstingsvalet och

nominering till båda dessa val
skedde.

Den största Planeringen gållde

dock kyrkofullmäktig^evalet i Kin-
neveds församling. Arsmötet var
överens om att centern åven detta

val bör gå med egen lista.

Nominering'till detta kommer att

ske vid ett medlemsmöte den 18

mars, då kommer även riksdags-

man Bengt Kindbom att medverka
och då presentera 1982 års kyrko-
kornmittds betänkande. Av-
delningen hade under fiolåret en
studiecirkel i ämnet med anledning
av de förslag som framkommit om
ändrade förhållande för för-
samlingarna.

Under fiolåret hade avdelningen
traditionell verksamhet med val-
borgsmässofirande, tipspromenad,
sommärresa och medlemsmöte bl.a
studiebesök på Intega i Slutarp.

Styrelse för 1985 är följande:

0rdförande Ulf Eriksson, Kinnarp,
vice ordf. Ove Persson, Slutarp,
sekr. Jan-Erik Larsson, Slutarp,
kassör Tord Torstensson, Kinnarp,
övriga Sture Olsson, Alarp, Rolf
Svensson, Br-ismene, Gustav Sil-
vander, Sörby och Assar Karlsson,
Slutarp.

Ordföranden avtackade de två
avgående styrelseledamöterna Rolf
Lindberg, Slutarp, och Fritz
Landin, Brismene, samt välkomna-
de Rolf Svensson och Assar Karls-
son i styrelsen.

1

2
0
I

0 9-1
l4-3

J J_ b
3 2-6

9-1
5-1

0* 13

5-1
3-1
t-2
0-5

Kinnarp 3 3 0

FKIK 311
Stenstorp 3 0 2

Tomten 3 0 1

0

6

2
I

0
0
I

0
I
I
2

Jtl

Stenstorp
Rapid
Borgunda
Vartofta
FKIK
Kinnarp

5320
5230
5140
5{31
5023
5023
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Tomas Pettersson och, Rune Lennartsson bleu omttalda
som sekreterare resp. ordförand,e'

Omvalda som sekr. respektive
ordf. blev i torsdags kväll Thomas
Pettersson och Rune Lennartsson
när Kinneveds hembygdsförening
hade årsmöte. Omvalda blev också
övriga styrelseledamöter men Ma-
ria Abrahamsson hade avböjt åter-
val och ersåtts av Flemming Tor-
stensson.

Av årsrapporten framgick att
föreningen nu har 269 medlemmar
och har på kort tid blivit en av de
största hembygdsföreningarna i
kommunen. Inriktningen på årets

verksamhet är att genomföra minst
en torpvandring inom socknen,
fortsätta utmärkningen av gamla
torp, anordna tipspromenad eller
naturstig, bussutflykt och hem-
bygdsafton samt förbereda utgiv-
ningen av en hembygdsskrift av-
seende en del av socknen.

Under kvällen visades en film
som visade stenhuggeri på Kinne-
kulle, hår i något större skala än
de båda stenhuggerier som funnits
i Kinneveds socken.

JOSEF JACOBSSON

i Kinnarp
Kinneved-Vårkumla LRF-avdel-

ning har hållit ett välbesökt årsmö-
te. Ordf. erinrade i sin välkomst-
hälsning om jordbrukets över-
skottsproblem och dess konse-
kvenser.

Under året har hållits medlems-
råd angående skördeskadeskyd.
det.

Till styrelse för 1985 valdes ordf.
Lennart Oskarsson, v. ordf. Sten
Karlsson, kassör Sture Olsson,
sekr. Holger Käll6n, v. sekr. Jan-
Erik Gustavsson, övriga ledamöter
Inga Larsson, Kurt Johansson, Ru-
ne Gustavsson, ungdomsJedamot
Lars Gustavsson.

Två ledamöter avgick ur styrel-
sen - Lennart Pettersson, som
varit ordförande i tolv år och Äke
Andersson kassör i åtta år. Ordfö-
randen framförde ett tack med
blommor för deras mångåriga ar-
bete i styrelsen.

Efter kaffepaus utlottades vins-
ter på verktyg och husgeråd bland
närvarande medlemmar.

Alice Gustavsson, Skara, berät-
tade om och visade ljusbilder-från
en resa i Afrika.

"Åk ditt eget Vasalopp"
Motionspropagandan "Äk diit

eget Vasalopp" år avslutad. Ostpri-
ser gick till Christer Stenqvist, Su-
ne Svedberg, Gunvor Andersson,
Thyra Leifler, Harald Strand. I tis-
dagspropagandan fick följande kaf-
fepriser: Sune Svedberg och Elof
Rehn.

Klart sodttärut XinKåffiI
- Men det förringar ändå inte

vår insats, som var klart godkänd'

Speciellt nöjd är jag med mittfältet'

"åm 
s.rarade för fYra av våra fem

måI, säger Thomas Westerberg'
Just det, Torbjörn Akesson sva-

rade för två, Per-Ola Westerberg

och Eddie Gustavsson för var sitt'

Den ende "riktige" anfallsspelaren

som glorde mål var Roland "Lollo"
Jansson.

Slutlieen skall vi nämna att

eruspla-nen i Kinnarp fOr tillfallet
är i mYcket gott skick, vilket möj-

liggör hYggligt sPel.

LRF-årsmöte

Dam:Vit,n 139:

$gll.''un 139:'

l,xllåP'un119:
Skohuset

Kinnarp
Tel 0515/331 80

Frå,n den kyrkliga fronten
Kyrkans ungdom i Kinneveds

pastorat har även i år haft en sär-
skild försäljning av påskPYnt och
annat som barnen tillverkat i de
olika grupperna. Behållningen går
oavkortat till Lutherhjälpens faste-
insamling. I år hölls försåljningen
på Kinnarps pensionat. Prosten
Mårtensson talade i sin inledning
om vattnets betydelse både i vanlig
och överförd mening och gav ex-
empel från LutherhjålPens många
pågående projekt i Afrika och
Asien. Tack vare många generösa
givare och köpare blev kvällens
behållning inkl servering och lotte-
rier 3.500:-.

Kinnarps kyrkliga syförening
med nära tjugotalet rnedlemmar
har haft sitt årsmöte i Kinneveds
prästgård. Till ordf. omvaldes pro-
sten Uno Mårtensson och till vice
ordf. nyvaldes Gertrud Mårtens-
son. Kassören Ingrid Andersson
omvaldes också och likaledes Maj-
ken Johansson till bitr. kassör. Till
sekr omvaldes Brita Wilgotsson.

Årets församlingsresa ska ställas
till Ostergötland den 13 juni med
Gertrud Mårtensson och Ingrid
Andersson som fårdledare.

Kinnarps IF hade inga som helst
problem med att besegra AsPered
med 5-0 (0-0) i helgens trånings-
match.

- Vi tog över sPelet efter c:a 15

minuter. Därefter hade vi matchen
i vår hand, åven om det dröjde till i
den andra halvleken innan vi gjor-

de måI, berättar KinnarPs sPe-

lande tränare Thomas Westerberg'
Kinnarps seger underlåttades av

att Äspereds spelare hade lite pro-
blem med humöret i den andra
halvleken och mest sPrang och
gnällde på alla och allt.
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I(yrkomusilc i Börstig

Under temat kyrkomusikens år
medverkade i torsdags kvåll Kin-
neveds och N Äsarps kYrkokörer i
Börstigs kyrka med körledarna
Margareta Thor och Barbro Dahl-
strand och solisterna Monica
Oskarsson och Alvar Lidman. Pro-
sten Uno Mårtensson höll passions-

predikan över åmnet nattvarden.
Efter musikgudstjänsten var det

samkväm i Bygdegården med in-
samling till förmån t'ör Lutherhjål-
pen.

Kantor Barbro Dahlstrand diri-
gerar kören medan kollegan Mar-
'areta Thor ackomPanjerar

Kinneued,s slryttur
ruotera,r froryångar
Kinneveds Skytteförening har

nyligen hållit årsmöte på pensiona-
tet i Kinnarp. Styrelsen för 1985
fick följande utseende: ordf. Karl-
Gustaf Ahl, sekr. Claes Akesson,
kassör Hans Centerstig, vice ordf.
Lennarth Blom och vice sekr. Ben-
ny Olausson. Vidare valdes Ronny
Claesson till materialförvaltare och
Ola Hermansson som skjutbane-
chef.

Föreningens ekonomi är förhål-
landevis stabil trots några stöme in-
vesteringar under det gångna året.
T.ex. inköp av två korthållsgevär.

Ur styrelsens årsrapport kan
man låsa att medlemsantalet var
1984 97, varav 55 var 25 år och där
under. Föreningen har redovisat
164 sammankomster till förbundet
och fritidsnämnden med medlem-
mar under 25 år. Sammanlagt har
ca 80.700 skott förbrukats under
146 trånings- och tävlingsdagar
med 2.007 starter.

I 1984 års lagtåvlingar mot Var-
tofta Skyttegille segrade för-
eningen i såväl senior- som junior-
tävlingen. I seniortävlingen segra-
de föreningens lag med 649 poäng
mot Vartoftas 628 poäng, i den in-
dividuella finalen segrade Len-
narth Blom med K-G Ahl på andra
och Sture Johansson, Vartofta, på
tredje plats.

I juniortåvlingen segrade för-
eningens lag med 707 poäng mot
Vartoftas 672 poäng. Här belade
kinnevedsskyttarna de fem första
platserna i klass B15 och de två
första platserna i klass 817. Vidare
kan nämnas att Christer Hermans-
son blev juniormästare vid Falbyg-
dens Skyttekrets mästerskap i
banskytte.

Aven i kretsens mästerskap i
luftgevår för juniorer tog för-
eningen hem mästartiteln genom
Per Brisbo som segrade med 396
poäng. Vid kretsmåsterskapet med
korthållsgevår tog Per-Erik Joels-
son hem silver och Tomas Hector
bronsmedaljen.

Ärets förbundsserier blev
mycket lyckade för föreningen
med ett antal första och andraplat-
ser i både lgftgevär, banskytte och
korthållsskytte.

Sex skyttar bland de tio båsta i
klass K 14-15 var inget dåligt re-
sultat vid förbundets mästerskap i
korthållsskytte. Tomas Hector etta,
Per-Erik Joelsson tvåa, Peter Ahl
fyra, Per Brisbo sexa, Claes Fäll-
ström sjua och Ove Josefsson nia.

I finalen blev skyttarna i klass
Kl? för svåra så Per-Erik slutade
på femte plats och Tomas på sjätte,
båda endast två poäng från medalj-
plats.

I förbundets mästerskap i luftge-
vär lyckades föreningens skyttar
bra med många fina resultat. T.ex.
i lagtävlingen för tremannalag där
föreningens lag 2 segrade med lag
1 på andra plats. Föreningsmästa-
re i banskytte 1984 Claes Akesson,
måstare i fältskytte Benny Anders-
son, i korthållsskytte Lennart Blom
senior och Peter Ahl junior och i
luftgevär Joakim Winggren senior
och Per-Erik Joelsson junior.

ilsr oii 2s
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Sluturp töll aktion
för nA a iig str ii,ekning

Nu har Slutarps Sam-
hällsförening gätt till ak-
tion för att vägbygget förbi
Kinnarp och Slutarp skall
prioriteras.

Föräningen har skrivit en skri-

velse till vägförvaltningen i Marie'
stad, till landshövding Karl Frit-
hiofson och till alla partier i Falkö-
pings kommun.

- Det är mycket angelåget att
den här delen av FalköPings kom-
mun får sin efterlängtade vägs-
träckning, skriver samhällsför-

eningen som också understrYker
att denna del av väg 46 måste Prio-
riteras.

En trafikräkning borde också ge-

nomföras. Man vet redan att trahk-
bullret för de närmast belägna fas-
tigheterna överskrider rekommen-
derade gränsvärden.
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r Bättre för flertalet
Skoldirektör Bengt Kjellström

håller med om att föråndringen
kan uppfattas som en försämring.
- Men självfallet gör vi inte ett

förslag som försämrar. Det hår
blir en förbättring för fler[alet.
Det är nödvändigt att fler elever
tillförs Floby och Stenstorp om vi
skall kunna behålla fullvärdiga
skolor där. Med mindre än tre
paralleller blir skolorna s.k. fili-
alskolor, d.v.s. en utlokaliserad
del av en större högstadieskola.

- Vi måste se i stort. Skall vi ha
kvar skolor på landsbygden mås-
te vi också vara beredda att skic-
ka barnen dit, säger Bengt Kjell-
ström.

Han påpekar att det redan
finns barn som åker till Floby och
Stenstorp trots att det har betyd-
ligt närmre till stan. Markabar-
nen går i Floby för.att ta ett ex-
empel.

. Så få resor som
möjligt

I utredningen utgår man ifrån
att högstadieskolor utanför cen-
tralorten skall fyllas med elever
från landsbygden. Man räknar
alltså inte med att köra barn från
centralorten till landsbygdssko-
lorna. Visserligen skulle det vara
en tekniskt enkel lösning - och
dessutom billig - att t.ex. köra
en hel Mössebergsklass till Flo-
by. Men då måste ännu fler hög-
stadieelever resa till skolan och
det är en strävan att låta så få
barn som möjligt åka skolskjuts.

o Elevintressen
avgörande

- Man måste låta pedagogiska
och elewårdande intressen vara
avgörande när vi diskuterar ele-
vernas fördelning på högstadier,
heter det i utredningen. Och det
kan man ju tolka som en varning
för bypolitiskt tänkande.

. Fem områden?
I utredningen finns också alter-

nativet att även i fortsåttningen
ha fem rektorsområden. Då skul-
le Frökinds gamla kommun och
upptagningsområdet för Åsarps
skola utgöra ett eget rektors-
område. Nackdelen år att ett så-
dant rektorsområde blir litet och
endast har låg- 'och mellan-
stadium. Fortfarande skulle
Kinnarpseleverna på högstadiet
gå i Floby.

o Lika stora
högstadier

Det minskade elevunderlaget
är emellertid inte enda skålet till
en översyn av rektorsområden.
Den nuvarande indelningen har
brister, säger Bengt Kjellström'
Man bör sträva efter att låta alla
elever tillhöra samma rektors-
område under grundskolan och
så är det inte i dag' Vidare bör
man sträva efter att ha ungefär li
ka stora hogstadiei och skall man
nå dit måste Fredriksberg av-
lastas. Enligt förslaget får Fre-
driksberg 4 paralleller och KYr-
kerör 3-4.

t --ttrt, v).\t-

hyter högstadieort?
I Kinnarpseleverna till
högstadiet i Floby och .

Gudhemsskolans elever
till högstadiet i Stens-
torp.
i Oet föreslås i en utred-
hing om en ny indelning i
rektorsområden. Ännu
linns inga beslut men
klart är att en ny indel'
ning kommer. Ett av skä-
len är att Floby och
Stenstorp måste få större
rrpptagningsområden om
högstadierna skall kunna
förbli treparalleliga.
i lluvudalternativet i ut-
fedningen innebår att
'samtliga rektorsområden
får alla stadier.
Minskande elevunder-

lag gör att högstadierna i
Floby och StenstorP inte
kan förbli treParallelliga
om inte skolorna tillförs
nya elever' d.v.s. får stör-
r" upptagningsområden'
Det är ett av skålen till
att en ny indelning i rek-
torsområden håller På att
arbetas fram 'i komm-u- -
nen. Än så länge handlar
det om en utredning På
tjånstemannanivå men
politikerna i skolstYrel-
sen är informerade och
överens om att någonting
måste göras. Några be-
slut finns alltså ännu in-
te men det är inte osan-
nolikt att den nya indel-
ningen kommer redan
läsåret 1986/87.

Det huvudalternativ som låggs

fram i utredningen är att kommu-
nen får fyra rektorsområden i
stållet för nuvarande fem:
o Till FlobY rektorsområde förs'

Floby skola, Odensbergs skola
och KinnarPs skola.
o Till Centrala rektorsområdet

förs Fredriksbergsskolan, Cen-

tralskolan och Ättagårdsskolan'
o Till Kyrkerörs rektorsområde

förs KYrkerörsskolan, Mösse-

berqsskolan, ÄsarPs skola' Ylle-
stadi skola, Vartofta skola och

Åsle skola.
o Till StenstorPs rektorsområde

förs StenstorPsskolan, Gustaf Da-

l€nskolan, Bolums skola, Gud-

hems skola och TorbjörntorPs
skola.

r Gamla
kommungrånser

Förslaget innebär att samtliga
rektorsområden får alla stadier.
Områdena ansluter så långt det
är möjligt till kommungrånserna
före 1974. Gudhems gamla kom-
mun har dock sammanförts med
Stenstorps rektorsområde och
överensstämmer i stort med för-
utvarande "Norra rektorsområ-
det". Vidare har Frökinds och
Vilske gamla kommuner sam-
manförts till Floby rektorsområ-
de. Den nya Redvägsdelen och
Börstigs församling förs till Kyr-
kerör.

e Stor förändring
För eleverna i två skolor,-

Kinnarp och Gudhem betyder
det håir en stor förändring. Kinn-

arpsbarnen får, om förslaget går
igenom, i fortsättningen åka till
högstadiet i Floby i stiillet för till
Falköping och alla i Gudhems
skola får åka till Stenstorp i stäi-
let för till Falköping. I dag går
eleverna från Torbjörntorp i
Stenstorp och eleverna från Gud-
hem på Fredriksberg.

Redan år det klart att det kom-
mer att bli ett motstånd mot den
förändringen i Kinnarp och Gud.
hem, framför allt bland föråldrar.
De pekar på att de i alla sam-
manhang är knutna till Falkö-
ping, inte till Floby resp. Stens-
torp. För Gudhemsbarnen bety-
der det dessutom längre resor.
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synen år den planerade indel-
ningen i kommundelsnämnder.
Man strävar efter slörsta möjliga
överensstämmelse mellan rek-
torsområden och planerade kom-
mundelar.

En nedskärning av Frediiks-
berg överensstämmer också med
ekonomiska intressen. Friställda
lokaler där kan användas av
gymnasiet och Komvux.

. Samma
rektorsområde

Ett av de nuvarande fem rek-
torsområdena, Centrala, saknar i
dag högstadium. 45 procent av
kommunens elever måste alltså
byta rektorsområde när de bör-
jar i årskurs sju. Det är otillfreds-
ställande ur elewårdssynpunkt,
såger Bengt Kjellström. Elever
och föräldrar möter ny elev-
vårdspersonal, ny skolledning
och nya lårare som inte är så för-
trogna med rutiner och arbetssätt
vid avlämnande skolor. I ett rek-
torsområde med alla stadier blir
samarbetet över stadiegränserna
bättre.

Kyrkerör och Fredriksbergs
rektorsområden innehäler vis-
serligen alla stadier men domine-
ras av högstadiet.

r Färre skolledare
Det krympande elevunderlaget

gör att antalet skolledartjänster
kommer att minska från 12 till 10
vilket också är ett skål till nv in-
delning.

o Friggeråker till
Mösseberg?

Utredningen föreslår inga för-
åndringar i de enskilda skolornas
upptagningsområde med ett un-
dantag. Det ifrågasåtts om inte
hela Friggeråke'rs församling ska
föras till Mössebergsskolan.

s.L.

I
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För en månad sedan avled en
gammal svensk-amerikanare,
bördig från våra bygder. Det var
98-årige Oscar August Wanberg
som avled i Billings Montana,
USA.

Med anledning av hans från-
fölle har en brorsdotter till ho-
nom, Mildred Johansson i Nås-
tegfuden, Marka, född Wan-
berg, lämnat oss visst material
som det år av intresse att låta
våra låsare ta del av.

Oscar Wanberg härstammade
från Slutarp, där hans förädrar
Anna-Beata och Daniel Wanberg
ägde och brukade Lillegården
Hudened. De hade sex barn, av
vilka Oscar tillsammans med tvil-
lingbrodern Erik var yngst. Erik
emigterade först och 1907 var det
Oscars tur. Dagen före sin avresa
sände han ett foto av båten
Ariosto. med vilken han avreste
från Göteborg till det stora lan-
det.

En tid efter det Oscar rest över
kom Erik hem på besök. Han ha-
de då sparat pengar i Staterna
och köpte en cykel vid hemkoms-
ten. På fotot av hemmet i Hude-
ned står cykeln lutad mot hus-
väggen. På bilden finns också
med, från vänster, Erik Wanberg
eller Berg, som han kallade sig i
Amerika, Anni Karl6n - ett
barnbarn till Anna-Beata och Da-
niel och dessa två till höger.
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I Ltllegå"rd"en, Hudened,, i, Slutarp. Frå,n uiinster Erik
Wanberg, ett banr.barn Anni samt Anna-Beata och Da-
niel Wanberg. Bakon flrckan stå.r den i terten omtala-
de cykeln lutad" mot uöggen.

Erik antog, som ovan nämn- Oscar var dåremot envis och
des, namnet Berg under sin tid i behöll sitt namn i alla fall. Om
USA, eftersom han inte fick båra Erik kan vidare beråttas att han
namnet Wanberg på grund av att avled för några år sedan och att
det i Amerika fanns ett hol- han under sin tid i Slutarp var
ländskt adelssläkte med namnet mycket aktiv inom nykterhetsför-
Wanberg, och någon annan inte eningen och var bl.a. sekreterare
tilläts att båra det namnet. i den.
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Under god tillslutning av om-
bud och pristagare höll Falbyg-
dens Skyttekrekts sitt 46:e års-
möte i Skyttepaviljongen, Vartof-
ta.

Ordf. Kurt Magnusson hälsade
vålkommen och ledde förhand-
lingarna, vilka gick snabbt un-
dan, så när-sam på en punkt: för-
slaget oan att avgöra mästerska-

pet i fältskjutnlng på en tåvlings-
dag, vilket våilade en stunds dis-
kussion.

Stvrelsens förslae blev dock
.. t.t r-r i I

årsmötets beslut, med bårjan
1986.

Ur årsberättelsen kan nämnas
att kretsen har arrangerat, årets
Förbundsfältskjutning.

Kretsens skyttar har hävdat sig
vål i förbunds- och rikstävlingar.

Styrelsen fick följande sam-
mansåttning:

Ordf. Kurt Magnusson, Falkö-
ping, v.ordf. Krister Eidesten,
Sörby-Odensberg (nyval), sekr.
Bengt Karlsson, Vartofta, v.sekr.
Claes Akesson, Kinnered, kassör
Lars-Erik Svensson, Mullsjö (ny-
val).

Måsterskap 1984
Fåltshiutning: l) J-O Jannesson,

Falköping 59 tr; 2) L-E Svensson,
Mullsjö 57; 3) Leif Svensson, do 56.

Banslliutning: 1) Görm Persson,
Falköping 304 p; 2) Jörgen Linusson,
Mullsjö 303; 3) Leif Svensson, do 300.

Korthåll: 1) Robert Kjellstrand,
Falköping 326 p; 2) P-E Joelsson, Kin-
neved 324; 3) Tomas Hecktor, do 324.

Hpr Bans\lutning
Kl. B 66: Erik Johnsson, Sandhem

l0l p.
.. Kl. B 56: Harry Krantz, Falköping

124 p; Gösta Håkansson, do 124; In.
gemar Sjöstedt, Sörby-Od. 122; Allan
Broström, Falköping 120; Gösta Fält,
Sörby-Od. 120.

Kl. B 5: J-O Jannesson, Falköping
135 p.

Kl. B 4: Jörgen Linusson, Mullsjö
133 p; Sture Johansson, Vartofta 132;
Matti Hurri, Sandhem 132; Krister
Eidesten, Sörby-Od 129; Ingemar An-
dersson, Falköping 128.

Kl. B 3: K-E Wahlström, Falköping
133 p.

Kl. B 2: Stefan Gustavsson, Sörby-
od. 136.

Hpr Korthåll
K ll-K l5: Ove Josefsson, Kinne-

d94d-E9r srTp{nqs, Hpcktor' do 186;^
Robert Kielstrand, Falköping 186.

.
K U-K 56: Göran Fredriksson,

Sandhem 188 p; Jan Andersson, Fal-
köping 187; Benny Brodd, Kinneved
182.

Hpr Vinterfåltskjutning lg84
KI. F 66: Gunnar Gustavsson, Mull-

sjö 26 tr.
Kl. F 56: Gösta Fält, Sörby-Od. 2?;

Gösta Lundin, Falköping 24; Bror
Svensson, Vartofta 23.

Kl. F 5: J-O JannesSon, Falköping
29 Lr.

Kl. F 4: Matti Hurri, Sandhem 29
tr; Bengt Alfredsson, Sörby-Od. 29; L-
E Svensson, Mullsjö 29.

Kl, [' 3: Per Hermansson, Kinne-
ved 25 tr; Lennart Blom, do 22; Börje
.Carlsson, Vartofta 21.

Kl, F 2: Magnus Persson, Sörby-
Od. 19 tr; Lennart Johansson, Sand-
hem l9l Ove Johanssn. do 10.

Kl. F l: Benny Andersson, Kinne-
ved 24 tr; Joakim Winggren, do 24;
Hans Ahlin, Vartofta 23.

Kl F l7: Roger Carlsson, Kinneved
19 tr.

Kl. F 15: Christer Hermansson,
Kinneved 24 tr; Per Brisbo, do 24; Da-
niel Andersson, Falköping 21.

Hpr Höstfälts\iutning 1984
Kl. F 66: Gunnar Gustavsson, Mull-

sjö 19 tr.
Kl. F 56: Yngve Gustavsson, Falkö-

ping 24 tr; Sven Andersson, do 22;
Gösta Håkansson, do 22.

Kl. F 5: J-O Jannesson, Falköping
30 tr: Leif Svensson. Mullsjö 28.

Kl. F 4: Lars-Erik Svensson, Mull-
sjö 28 tr; Lennårt Torstensson, Sörby-
Od. 25; Claes Akesson, Kinneved 25.

Kl. F 3: Lennart Blom, Kinneved
22 tr; Anders Hermansson, do 22.

Kl, F 2: Stefan Gustavsson, Sörby-
Od. 29 tr.

Kl. F l: Joakim Winggren, Kinne-
ved 10 tr.

Kl, E 17: Lars Görmsson, Kinne-
ved l8 tr.

Kl. F l5: Mats Wahlström, Falkö-
ping 26 tr; Peter-Ahl, Kinneved 25;
Per Brisbo, do 25.-
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