
3-0 ILII Slutarp kom redan t, 24:e minuten. Det uar Niklas Andersson som skruoade 1.n en hörna. P& btlden har
just gcisternas måloakt Lars Johansson tappat tn bollen i m&Iet. Då såg det ljust ut för Slutarp. (Foto: Sture
Alerand.ersson).

Det såg så hra llt. . .

Slutary mot storseger

-
d& u änd,e ruurt chbild,ert,

KVALFOTBOLL.
Ordet innehåller dramatik, glådje, sorg och en del

annat.
Alla dessa ingredienser fanns med når kvalet till

division V inleddes i lördags. Slutarp spelade 3-3
(3-2) mot boråslaget Bergdalens IK - ett resultat
som inte kan kännas som något annat än en förlusf
för hemmaspelande Slutarp.

Eller vad sägs om:- 3-0led-
ning för Slutarp efter 24 minu-
ters spel, men ändå bara oav-
gjort.

Slutresultatet 3-3 fastställdes
bara en minut från slutet av
matchen.

Det är inte utan att man mås-
te tycka lite synd om SlutarP ef-
ter en sådan här matchutveck-
ling. Att få bOrja kvalet hemma
och därtill få en så snabb led-
ning, är givetvis en stor fördel.
Att inte kunna utnyttja den, är
förstås tungt.

o Skylla oss sjålva
- Men vi får i stort sett skYlla

oss själva, menade tränaren
Bengt "Blecka" Georgsson ef-
ter matchen.

- Vår snabba ledning var
kanske det som fällde oss' Det
gick hell enkelt för lättvindigt
att få 3-0. Vi slappnade av och
slåppte upp dem till 3-2 för
snabbt. Sedan var ju matchen
jämn igen, fortsatte "Blecka".

o Rekordsnabbt
Slutaips 1-0-mål anlånde

med rekordhastighet. Redan
innan matchklockan snurrat sitt
första varv hade Magnus Jo-

hansson nickat in ledningsmå-
let.

Stefan Ekman avslutade en
Slutarpspress med att distans-
skjuta in 2-0 efter 13 minuter
och Niklas Andersson blev
mannen bakom 3-0 i 24:e. Nik-
las slog en hörna, som med
hjälp av skruv och blåst över-
raskade Bergdalens målvakt
Lars Johansson så pass att-han
tapnade bollen i stolPen och in.

o 3-0 blev 3-2
Allt pekade på en säker Slut-

arpsvinst i det hår låget. Men
så knåppte det till i Borås'skal-
larna. Mest hos Jari Pojala,
som först sköt in 3-l efter 3l
minuter och sedan fortsatte
med 3-2 tre minuter senare.
Han var sist på bollen i en till-
trasslad situation. Ett minst lika
billigt mål som Slutar!s tredje.

Den andra halvleken blev in-
te alls lika öppen som den förs-
ta. Det blev mest ställningskrig
utan särskilt många målchan-
ser. Slutarps vassaste hade To-
ny Skoglund då han kom fri till
höger om målet. Skottet biev
dock för lamt.

o Sista pressen
Mot slutet samlade Berg-

dalen ihop sig till en sista press.
Slutarpsmålvakten Tomas An-
dersson fick göra en, som man
trodde, avgörande räddning
når Jari Pojala kom fri. Tomas
gick ner utmärkt och knep bol-
len framför Pojalas fötter.

I sin sista ansträngning fick
Bergdalen bl a tre hörnor. To-
mas Andersson fick rådda ett
nytt friläge, men då försvaret
inte kunde slå bort bollen, kom
3-3-målet i nästa moment. Ste-
fan Järnberg rullade in det
målet. bara minuten före full
rid.

. Boger skadad
Slutarp kom till spel med Ro-

ger Andersson i den anfallspo-
sition som han haft de senaste
matcherna. Nu frck han tidigt
en skada, och blev inte den jo-
ker han brukar vara.

Mittfåltet blev i stället bästa
lagdelen med Niklas Andersson
och Ola Johansson som toppar.
Som offensiv högermittfältare
uträttade också Stefan Ekmän
en hel del. Tomas i målet är re-
dan nåmnd.

Anfallsparet Jari Pojala och

Tomas Jonsson yar vassast hos
Bergdalen, vars försvar (liksom
Slutarps) inte var hundraPro-
centigt.

o Seger krävs
Trots denna poångförlust har

Slutarp kvalödet i egna händer.
Laget får nu vänta till 26:e okto-
ber på nästa match, mot Tores-
torp borta. Under tiden möts
Bergdalen och Torestorp. Slut-
arp har alltså resultatet i denna
match att spela på i TorestorP.
Det mesta pekar dock på att en
seger kommer att kråvas i den
matchen.

- Torestorp har jag inte sett i
år, men det brukar vara ett fy-
siskt starkt lag med tufft spel,
tipsar Bergdalens lagledare
Jerry Sandin, naturligtvis en
nöjd man.

170 personer såg matchen,
som gynnades av sol och lugnt
väder' Tångavallen ligger väl
inbäddad och nåddes inte av
lördagsstormarna. Leif Lars-
son, Skövde, var domare oqh
skötte sig utan större anmärk-
ningar.

MATS KARI,EN



arps IF. Efter 25 min. spel ledde laget med 3-01
Slutarpsspelarna såg kvickare ut, spelade båttri
passningsspel - ja det blåklädda hemmalaget varl
båttre i allt. Och målen lät inte vänta på sig. I

l-0. Listig skruvad frispark till en helt fristående,
Magnus Johansson, som elegant nickar i måI. I

2*0. Efter ett konstant tryck i Bergdalens straff-l
område spelas bollen bakåt till Stefan Ekman, somg
får kalasträff. I

-t1g*tg-g/.-

arp och tröstpris till Jimmiä Kzills'-
son, KinnarP. Vinsterna kan häm-

tas hos Samuelssons i SlutarP, som

tillsammans med KorPen och ICA-
handlarna var 'arrangör till Höst-

rundan.
Lufsaredagen var rätta svaret.

Vid sparbankspromenaden nåsta
söndag utlämnas vinnarnummer
på de blåa lotterna.

$i:,ri"+liii,t,,K

- Vi hopPas På att Roger

I

I

I

Rönnerdaltl i fo.m av Håkan Uddenstig gästade tillsammans

med fru och barn Frökindsgården i Kinnarp häromdagen' Det var

alltså Ållebergskören under ledning av Tore Svensson som framförde

sitt program "Från Rönnerdahl till Calle Scheven" för pensionärerna

det från Frökindsgården och dels från gästerna från Björktuna i

Stenstorp. Pensionärer från de båda ålderdomshemmen hade nämli
gen varii på semester tillsammans på Västkusten och blivit lite bekan-

ia. Nu åteiupplivades denna bekantskap med ett trevligt samkvåm på

bra bredd på anfallsspelet gjorde att Bergdalen ha-
de svårt att freda sig, Mittfältarna Stefan Ekman
uch Ola Johansson dominerade matchbilden stort.

Ö o e r r a sk olnd e rs iin dnin g
Bergdalen skall ha en stor eloge för att de inte

gav slaget förlorat. Trots den miserabla inled-
ningen arbetade man sig in i matchen. Innan paus-
vilan hade man reducerat till 2-3, och det var
match igen.

Andra halvlek fungerade inget för Slutarp. Man
slutade utnyttja kanterna, och istället spelades me-
ningslösa bollar mot centrum, där Bergdalen hade
sina två båsta spelare.

De resliga mittbackarna tog nu över, och de do-
minerade.rejålt under sista halvtimmen, såväl de-
fensivt som offensivt. Kvitteringen till 3-3 hängde
långe i luften, men Thomas Andersson i Slut-
arpsmålet såg långe ut att freda sirr bur. Två bra
räddningar på närskott fick Tomas göra, innan han
endast minuten före slut fick kapitulera. Snöpligt
naturligtvis men Slutarp har dock saken i egna
händer fortfarande. , at,t llij'ta-12'

Sparbankspromenad
Söndagens Sparbankspromenad

med Slutarps IF:s damklubb som
årrangör samlade 72 vuxna och 24
barn. Rätta svar: 0 kr, Rossini, epi-
lepsi, 40.000, Frankrike, Twisted
sisters, yen, lövsångare, 12,84
proc. 1982, Indalsälven, Z0 miljar-
der. Rått rad: 2x2 lx1 lxx 212. Skil-
jefråga 93 cm.

Vinnare vuxenpromenaden:
Lennart Helmersson, 2 Anna
Samuelsson, S.Anita Svensson, 4
Ulf Karl6n, .5 Tommy Larsson, 6
Margareta Malmros.

Barnpromenaden: Malin Malm'-
ros, 2 Caroline Angrimer, 3 Daniel
Svensson.

Priser jämte ej håmtade lottvins-
ter finns på Sparbanken, Kinnarp.
Från promenaden den 13 okt. finns
outhåmtad lottvinst, grön serie, B
nr 18' fi$ ! -;t'";7

M &le xplo sioru t S lu,tarp
Kvalet till div V kunde inte böriat båttre för Slut.

3-0. Vinden tar en inåtskruvad hörna lagd avl
Niklas Andersson. Bollen direkt i mål vid främre1
stolpen.

Under denna inledningsperiod visade Slutarpl
upp sig från sin bästa sida. Snabba passningar ochl

Frökindsgården.

Höstrundan r?ftr"/a"l"1| |

Teklapromenaden Höstrundan i
Slutarp i söndags vanns av Gunilla
Zetterlund, Falköping - en mat-
kasse, Siv Blom, Kinnarp - en
matkasse samt tröstpriser tiil Knut
Östberg, Kinnarp och Valter
Oskarsson, Vårkumla. Twistpåsar
lottades till Morgan Andersson,
Slutarp och Niclas Stenqvist, Slut-

Jan Elf tar öaer ttänar-
ansuaret i KinnarPs lF
efter Thomns W esterberg'

Ian Elf
tranar
Kinnery

KinnarPs IF har fått
klart med trånare för
nästa säsong. Det blir
.lan Elf, senast verksam
i Mullsjö men tidigare
tränare i Sandhem' som
tar över ansvaret efter
Thomas Westerberg.

- Vi år naturligtVis väldigt
nöjda, säger Gösh Andersson i
KinnarPs IF. Jan stod högt På
vår önskelista. Vi börjar med

ett år, men Jan brukar faktiskt
stanna ganska liinge i de klub-
bar han engagerar sig i' Ett be-

vis på att han är PoPulär'

o Alla stannar
Jan kommer att ha det tämli-

qen väl försPänt i KinnarP' Vid

!n spelarträff förklarade samt-

liga 24 sPelare att de ämnar

sånna i föreningen. Bland an-

nat gäller det Thomas Wester-

bärg.
- Ja, jag kommer att stanna

som spelare, bekräftar han' Jag

kommei att sPela minst ett år

till. .;

o Frågetecken
Det enda frågetecknet är Ro'

qer Gustavsson. Han tYcker att

i."o.rr" från Mullsjö börjar bli

tunqa. Men det år klart' Nu

tan- nan ju ha sållskaP med

Jan.

Låeka torrlade
Ifinnarps tåtort
Stöne delen av hushål-

len i Kinnarp blev utan
vatten under drygt två
timmar på måndagsför-
middagen.

Orsaken till vattenstoP-
pet var en ganska omfat-
tande läcka i en ledning
vid Falköpingsvägen mel-
lan Skolvägen och Indu'
strivägen.

f'alköpings kommuns gatukon-
tor såg till att samhället inte var
helt utan vatten så länge stoPPet

varade. En tankbil med vatten
rekvirerades och Parkerade vid
Frökindsgården, dit invånarna
hänvisades.

Läckan upptäcktes redan På
söndagekvällen. Den gav sig till
känna genom att vätan trängde
upp genom marken. Men läckan
bedömdes som ganska ringa och

man beslöt att inyänta morgonen'
innan man startade grävningsar-

betet ner till rörledningen.

o Måste pumpa
På morgonen hade det samlats

ganska mycket vatten och gatu-

kontoret tvingades stopPa vat-

tentillförseln till samhället' En
längsgående sPricka hade uPP-

stått på översidan av rörled-
ningen - 100 mm:s giutjärnsrör
av äldre tyP.

- Vi frck Pumpa UPP gansKa

mycket vatten, innan vi kunde
komma åt att täta läckan. säger

verkmästare Allan Gustavsson
vid gatukontoret.

r God marginal
Bland annat via lokalradion in-

formerades samhållsborna om

låckan och vattenstoPPet. Allan
Gustavsson tog till ordentliga
maiginaler för jobbet och lovade

att vittnet skulle vara tillbaka vid
16-tiden.

Men redan omkring 12.30 kun-
de KinnarPsborna se vattnet rin-
na i kranarna igen,

fortsåtter, avslutade, -);



Husse l$elt riåi* Glimtar fr&n F rökind, 
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Frökind,slnppet!
Hasse Kjell, Falkfiping,

blev suverän vinnare av
Frökindsloppet på sön-
dagskvållen. Tävlingen
gick över sex varv på el-
ljusspåret i Slutarp och
Hasse sprang de 15 kilo-
meterna pä 47.54.

Hemmasonen Urban Svedberg
noterades för en andra plats på ti-
den 53.04. Sammanlagt deltog 19 i
tävlingsklassen.

För övriga motionärer fanns två
klasser. 4 varv och 2 varv. utan ti-
dintagning. Sammanlagt deltog 72

motionårer i söndagskvällens gå-
lunka-löp-arrangemang i ett skönt
höstvåder:

Resultat tåvlingsklassen över 6
varv:

l) Hasse Kjell, Falköping 47.54 min, 2)
Urban Svedberg, Slutaip 53.04,'3) Ola
Turesson, Äsarp 54.10, 4) Rolf Persson,
Falköping 54.21, 5) Hasse Larsson,
Äsarp 54.35, 6) Arne Bernsand, Falkö-
ping och Bengt Andersson, Falköping
54.47,81 Inge Eriksson, Asarp 56.14, 9)
Ove Freiman, Asarp 56.32, 10) Lars
Holm, Kinnarp 57.02, lL\ Peter Blom-
gren, Falköping 57.06, 12) Hans-Olov
Sandelin, Falköping och Bo Johansson,
Falköping 57.51, 14) Rolf Gabrielsson,

.Ffosse Kjell uann triuli,ngsklassen i Frökindsloppet.
( F oto : Robert Löfgren).

Slutarp 58.03, 15) Hasse Karlsson, Fal- Torbjörntorp 58.46, 18) Stig Svensson,
köping 58.11, 16) Lennart Eriksson. Tor- Luttrå 62.48, 19) Britta Johansson, Fal-
björntorp 58.f9, l?) Rolf Andersson, köping63.50.

Go morronl
I dag är det två månader kvar

till julafton och det är dan före
dan före kvaldan för Slutarps
IF:s fotbollsspelare som ska göra
en lång resa till Torestorp, ett
par mil söder om Kinna. Slutarp i
fotbollskval har gett lite extra piff
åt hösten och åven om suppor-
terskaran inte alltid år så stor, så
är det en förhoppning att den bo-
kade lördagsbussen blir fylld
med påhejare. Det kan behövas
eftersom Torestorp vann mot
Bergdalen med 5-0 i förra om-
gången. Vinst är det enda som
gåller för Slutarpspojkarna om
det ska bli en fortsättning i kval-
spelet. Närradion har beslutat att
sånda direkt från arenan så de
Slutarpsbor och naturligtvis även
andra intresserade som inte kan
åka med kan följa en stor del av
matchen i radion. Ratta in 90,8
på lördag eftermiddag.

*
Om Slutarp fullföljer kvalspelet

med gott resultat blir det derby
mot Kinnarp till våren. Det år väl
något som båda parter ser fram
emot. Personligen tycker jag an-
nars att det är tråkigt att Kinn-
arpslaget flyttas ner en division.
Spel i fyran är eri liten fläkt av
"den stora världen". Gamla
Vilske gränsar till Frökind och
Slutarps och Kinnarps granne,
som är Grolanda, har en stor
chans att på söndag gå upp i den
serie ur vilken Kinnarp ramlade.
Det tycker jag år strongt giort.
Man ur huse från Skånums,
Skärvums och alla andra rotar
när det brakar lossl

Slutarps elljusspår var måtet
för många söndagsmotionärer. 70-

talet unga och äldre sprang eller
halvsprang 5 kilometer, 10 kilo-
meter eller 15 kilometer. Under
fina höstsöndagar har spåret
varit en utmärkt tillgång vid tips-
promenader som den aktiva
SIF:s damklubb arrangerat.

Två månader kvar till julaf-
ton.. - har ni tänkt På vad vack-

ra höstblommorna år i år och så

länge de står sig. Oktober har
hittills varit en sommarmånad
med klara, härlila dagar. Och
varma! Höstens svar På en något
trist sommar.

*
Höstens stora beqivenheter år

annars varken kvalipel eller mo-
tionslopp - det är för många älg-
jakten. En del skjuter till-
delningen redan innan hela älg-
jaktlaget hunnit samlas - en del
har problem med att hålla reda
på skillnaden mellan en älgtjur
och en vanlig tjur av den lantliga
rasen som promenerar omkring i
våra hagar. Det hjålper i en del
fall inte att skriva KO på en ko -
någon fölvirrad älgjågare kan ty-
da det till OK och brassar på. .

Ibland förvånas man inte heller
över att pantrar går lösa i sko-
gen! 

t
Kinnarp hade en låcka i mån-

dags. Det är besvärligt att vara
utan vatten. Vi i SlutarP var ock-
så vattenlösa för en tid sedan och
fick frakta vatten från tankbil'
Inget vatten, inget elektriskt -
man blir som förlamad. Vrider På
kranar trots att man vet att inget
vatten kommer, trycker På lYs-
knappen-trots att det är ström-
löst. . .

*
I Kinnarp bygger "Jarla " ut -

igen. Möbelproduktionen kräver
utrymme och nu står snart åtskil-
liga kvadratmeterytor beredda
att ta emot dem som jobbar i det
framgångsrika företaget. Det är
positivt att ha den hår möbeljåt-
ten granndörrs - det är många
som får sin försörjning där och
slipper tröttande resor. Inte
minst år resandet i vintertid ett
bekymmer. "Luttrapassagen"
blev bortglömd när väl järnvägen
försvann. Vi blev lurade på kon-
fekten därför att det hnns irga
pengar. Det var inte snyggt. En
annan sak som förvånar: varför
sätter inte vågverket upp någon

måtare just i Luttratrakterna,
som snabbt talar om vägbanans
kondition? Det är ju här som de
verkliga problemen finns. Det
kan jag försåkra som åkt på vä-
gen alla dygnets timmar och i
många olika väglag.

Avslutningsvis kan jag inte un-
danhålla er följande lilla historia
som jag läste i en granntidning
häromdagen.

Prins Carl låg på vattenkuran-
stalten i Falköping - dagens kur-
ort med andra ord. En afton upp-
Vaktades han av stadens sång-
kör, som senare det året faktiskt
sjöng på utstållningen i Göteborg.
Kören stegade upp på traPPan.
Ledaren höll tal och önskade att
"Ers kunglig höghet" skulle
"krua på sej och kömma ifrå Fal-
köping mä livet ibehöIl".

Prinsen var påtagligt rörd och
tackade av hela sitt $ärta för
framförandet.

- För all del herr prins, sa le-
daren, vi skulle ändå öva för Gö-
teborgsutställnin gen.

Ha en bra dag!
BÄSSE JOHANSSON



Höstaaslutning ru,ed
Frökind,smullur
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Ett 20{al barn från Skogs-
mulleskolan i Frökind hade i tors-
dags, tillsammans med sina frök-

nar, höstavslutning med ett besök
på djurparken på Mösseberg.

Det var den tionde och sista Mul-
leträffen i höst. Barneh som var
uppsluppna och lekfulla njöt up-
penbart i det soliga och sköna väd-
ret.

Vid ett. besök av Mulletrollet
med den stora svansen, Inga-tsritt
Skoog, fick barnen ta emot sitt av-
slutningsmärke. De fick också häl-
sa på hos djuren-

Dessutom fick de grilla korv och
äta upp den medhavda matsäcken.
Besöket avslutades med lek på den
fina lekplatsen.

Det är första gången Skogs-
mulleskolan i Frökind besöker
djurparken på Mösseberg.

1135* f c-L6

Kinneveds
Församlingshem
öpper HUS
Tisd 29 okt kl 19.

Kvällens gäster: Ulla o Helge
Andersson (Kåseri o sång-
program).
Servering - Aftonbön.
Hembygdslöreningen
Kyrkorådet

trfinnarps ur4;fu r
fiek I5.OOO kronor!
Kinnarps IF:s ungdomssektion

har hållit sin traditionella årsavslut-
ning i Lokal Frökind, under stor
uppslutning. Ungdomssektionens
ordf. Gösta Eek hälsade välkomna
och uttryckte ett stort tack till spe-
lare, ledare, föräldrar, företag och
Kinnarp IF:s Damklubb, från vilka
man fick inte mindre ån 15.000 kr
till hjälp åt ungdomssektionens
verksamhet,

Damklubbens insats är ännu mer
beundransvärd då man vet hur få
personer som idag arbetar aktivt
för att få in dessa medel. Dagen
fortsatte sedan med en prisutdel-
nlng.

Trånings- och uppmuntringspris dåla-
des ut enligt följande:

- 
F8 Tråningspris, uppmuntringspris:

Pia Westerberg, Annika Knutsson, So-
fia Helmersson, Anne Georgsson, Hele-
na Karlsson och Eleonor Svensson.

P8. Tränings- och uppmunlrings-
pris: David Andersson, Jonas Äker-
hagen, Henrik Johansson, Linus Jo-
hansson, Patrik Rehn, Martin Svens-
son, Mattias Bertilsson, Henrik Claes-
son, Johan Torstensson, Pål Johansson
och Kennet Weipitz.

Uppmuntringspris: Henrik Brolin,
Andreas Wernersson, Viktor Johans-
son, Johan Karlsson, Tomas Johansson,
Don Eckerlid och Alexander Sjöholm.

_ 
PlO Tränings- och uppmuntringsp-

ris: Fredrik Johansson, Martin Karls-
son, Raymond Björk, Martin Johans_
son, Daniel Svensson, Tomas De pablo
och Jimmy Lindblad.

Uppmuntringspris: Björn Åku._
hagen, Fredrik Karlsson, Robert Sah-len, Pontus Johansson, Daniel Gus_
tavsson, Rikard Olsson och Tobias An_
dersson.

Pl2--Tränings- och uppmunlrings-
pris: Niklas De Pablo, Mikael Larsson,
Jimmy Palmqvist, Tomas Johanson.
Harald Strand, Niklas Fredriksson.
John Sahlen och Daniel Andersson.

Uppmuntringspris: Kristoller Rehn.

å;
Martin Thor, Pelle Hermansson, Niklas
Ahl och Niklas Karlstedt.

Fl4 Trånings- och uppmuntringspri-
ser: Solia Jarlsson, Ulrika Jarlsson. Fri-
da Andersson, Annika Svensson, Vero-
nica Andersson, Helen Persson och Pe-
tronella Silverstrand.
. Uppmuntringspris: Äsa Bergman,
Asa Martinsson, Anna Nyberg, Viktoria
Eek, Jessica Pettersson, Maclelen pers_
son, Nina Kannius och Cecilia Anders_
son.

. 
Pl{ Trånings- och uppmuntringsp-

ns: Stelan Karlsson. Andreas Sjö{;e;,
Fredrik Ek, Christian Ek, Joakim
Karlsson, Mal.tias Btissbo. Markus
tslussbo. Maltias Johansson. Jan Callen-
vtk, Andreas Rehn och Johan Torgnys_
son.

Uppmuntringspris: Henrik Torstens-
son, Fredrik Holmstrand, Michael Bo_
linder och Garv Geztie_

fl6^ Tranjlgs och uppmuntrings_
prrs: Patrik Karlsson och Joakim Ahl.
. Uppmuntringspris: Ricky Ahl. Björn
Anderson. Kent LinCström, Jan An-
dersson, T-mas 

- 
Lillerskog. All Berg-

qvist. Karl Henrik Larsson. Fredrik Ny-
berg. Owe Josefsson, Tomas Hektor
och Peter Ahl.
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Stuturp f&r forls aitto- i scjäån
Slutarps IF återfinns

åven nästa spelår i div.
Vl-fotbollen. Laget lyc-
kades inte ta kvalchan-
sen på bortaplan mot To-
restorp utan det blev för-
lust med 4-3 (2-1) i en
bitvis intensiv och tuff
fight.

Matchen fick en för gästerna
från Slutarp mycket olycklig start
då laget åkte på två mål i baken
under de första minuterna. Inför '

matchen var förutsättningarna de
att Slutarp var piskat att vinna
för att ta hem kvalgruppen. för

Torestorp räckte det med ett
oavgjort resultat.

o Med i matchen
Slutarp var annars med i

matchen fram till tio minuter före
slut då hemmalaget återtog led-
ningen. Det var nåmligen så att
Slutarp efter l0 minuter i första
halvlek reducerat -till 2-l och
spelat in kvitteringsbollen redan i
andra halvlekens första anfall.

Två snabba Torestorpsmål i
andra halvans 34:e och 37:e mi-
nut blev avgörande. Sen hjälpte
det inte att Slutarp fem minuter
före slut reducerade till 4:3.
Laget nådde inte riktigt ända

fram i de avgörande situationer'
na,

r Våxlade
Matchbilden våxlade annars

kraftigt, men det var så att To-
restorp hade tre-fyra spelare som
var steget före Slutarpsspelarna i
många dueller och det var det
som avgjorde till hemmalagets
fördel.

Det blev som sagt en rivig fight
och det rådde fin kvalstämning
både på Svansjövallen och vid s!
dan om. Domaren Per Gunnars-
son, Borås, ådrog sig hemma-
publikens missnöje lite då och

då, men från Slutarpshåll hade
man inga klagomål på matchle-
daren.

o Dominant

Stig-Göran Svensson var domi-
nant i hemmalaget, åven om han
i kortare perioder av matchen
"försvann" något ur spelet. Men
när han väl kom in igen, så var
han den som visade vägen för an-
fallarna. Mittfältskollegan Roger

Georgsson samt anfallarna Mi-
chael Persson och Jan-Eric ,

Svensson var övriga toppar i.To-
restorpslaget, som nu får fortsät!
ta med ytterligare två kval-
matcher. Mitt tips är att Tores- .

torp går till femman. Slutarp får
ladda om i sexan.

o Bra insats
Efter kallduschen med 0-2 i

baken i matchöppningen gjorde
fortsättningsvis laget en bra in-
sats med Ola Johansson och Nik-
Ias Andersson som de genom-
gående jåmnaste spelarna.

Målen: l-0 Jan-Eric Svens-
son, 2-0 Mikael Persson, 2-l
Magnus Johansson, 2-2 Tony
Skoglund, 3-2 Mikael Persson,
4-2 Jan-Eric Svensson, 4-3 To-
ny Skoglund - straff.

BÅSSE JoHANSSoN

SVefigepfemiäf! - tör der nya rranska köket hos. . . gGl

n
Emt@gol
Slutarp (1.d. Slurå.p3robbk lql
Te1.0515-1lil3 !X
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A TBONEN
Äniligen nå,dd'e

Kinn'arP ända fram!

ffi
Ett nytt lag På tronen!
Eit"; stor- dominans från IFK Falköping och

Stenstorp i flera år, klev Kinnarp upp på måstartro'
nen nar^skaraborgsmästerskapen i inomhusfotboll
genomfördes under helgen.

Kinnarps IF har ofta nosat På
ädla medaljer i både Skaraborgs-
och kommunmåsterskaP. Men
fram tills igår hade laget inte nått
ånda fram någon gång. Nu vann
Kinnarp den finalserie som av-
giorde var måsterskaPsmedaljer-
na skulle hamna.

o Vår tur
- Visst var det vår tur nu, me-

nade KinnarPs Thomas Wester-
berg, som det gångna året funge-
rat som spelande trånare i klub-
ben.

Thomas klev fram i något av
en huvudroll i Skaraborgsmäs-
terskapen. Han fick nåmligen ik-
Iäda sig den ovanliga rollen som

målvakt!
- Det började med att vår or-

dinarie målvakt Arne Ekbom fick
bihåleinflammation. S-edan blev
hans ersättare Gert Osth feber-
sjuk och därför fick jag offra mig.

. Höll nollan *
nästan

Och Thomas var riktigt lYckad
i sin nya roll. Ända fram till den
allra sista slutsPelsmatchen, mot
Åsarp (2-l-seger) höll han målet
fritt från påhålsningL

Hans vanliga roll som målskYtt
övertogs nu av andra i laget' All-
ra målpiggast var Thomas Karls-
son, som gjorde fem mål under
turneringen och dessutom blev
utsedd till bäste utesPelare.

- I stark konkurrens av min

spel. Och det gjorde KinnarP!
Per-Ola Westerberg slog in det
avgörande målet i den matchen,

däi alltså KinnarP vann med

1-0.
Den matchen utnämner vi till

turneringens bästa. SYnd bara
att inte åven IFK fick chansen att
qå vidare. De blåvita hade utan
ivekan förhöjt standarden På
finalspelet.

. 0-0 i "finalen"
Kinnarps svåraste hinder i

slutspelet blev inte ovåntat fiol-
årsmåstarna StenstorP. De' här
båda lagen möttes redan i final-
seriens första match och den slu-

tade 0-0. Sedan vann de båda

lagen sina matcher, ända fram
tills StenstorP taPPade ena Po-
ängen mot FlobY (1-1).

Det gällde andå for KinnarP att
vinna den avslutande matchen

mot grannen ÄsarP. StenstorP
hade nåmligen den bästa mål-

skillnaden. Matchen Kinn-
arp-Äsarp blev en tuff 'och tåt
tilLtällning, som fick extra krYd-
da av att Sören Wilhelmssor re-
dan efter en minut gav Asarp
ledningen. KinnarP kåmPade

frenetiikt för att vånda På
matchen och under den avslutan-

de femminutersPerioden lyc-
kades också detta. TommY Berg-
lund kvitterade och Per-Ola Wes-

terberg avgjorde med ett skott
mellan benen På Sören Kling i
Åsarps måI. Per-Ola blev alltså
avgörande målskYtt både i

verkligen inte låmnade något
handicap till KinnarP.

I övrigt kan vi från Skara-
borgsmästerskaPen bl a notera:

att StenstorP tog hand om and-
raplatsen, en Poång bakom Kinn-
arp. Floby, som får utnämnas till
turneringens överraskning med
piggt spel, inte minst i gruPPsPe-

let.
att StenstorPs Jonas Lundgren

bl'8v bäste målvakt och KinnarPs
Thomas Karlsson bäste utesPela-
re.
'att turneringens skYttekung

blev Jan Ahlqvist, ÄsarP med åt-
ta måI. Närmast kom Roger Ab-
-^L^*--^n S+anc+^rh ooh Mro-

Kinnarps uinnand,e lag i slcaraborgsnxösterskapen: R&kre raden fr u: Anders Ek,

lagled,are, Per-Ola Weiterberg, Tommy Berglund, Roland'-Jansson' Urban Wester-

AJri "in 
Lars Westerberg,Iaited,are. Frönxr_e raden fr u: Ro.land Karlsson, Thomas

Kallsson, Thomas W esterberg, Clemens Hffiauer och T orbjörn Akesson.
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jåttefin insats rakt igenom, kom-
menterar Thomas Westerberg.

o Värdiga
Något snack oln att KinnarP är

vårdiga vinnare behöver det inte
bli. Lag6t var tvingat att slå stor-
favoriterna IFK FalköPing redan
i gruppspelet för att gå till slut-

o Utvisningar
Nu tlek KinnarP sPela med en

man mer i sammanlagt två minu-
ter i slutet, sedan ÄsarPs Leif
Kal6n fått två enminutersutvis-
ningar för Protest. Detta giorde

det givetvis lättare att försvara
ledningen mot ett AsarP' som

nus Rehn, FlobY med sex samt
Thomas Karlsson, KinnarP, Jör-
gen Malmström, StenstorP, och
Pär Larsson, FlobY, med fem
mål var.

att det blev en riktig målexPlo-
sion mellan Örslösa och Låckö i
gruppspelet. Efter 25 sekunder
var ställningen l-1. Läckö vann
sedan med 2-1 och råddade ar-
rangerande FAIK kvar i turne-
ringen.

att Roger Abrahamsson i
Stenstorp giorde tre raka mål -
åkta hattrick - mot ÄsarP' Tid:
Fem minuterl

GRUPPSPELET
GIUPP I

Essunga-StenstorP 0-2
IFK Skara-MellbY 1-2
Stenstorp-IFK Skara 3-1
Mellby-Essunga 0-2
Stenstorp-Mellby 1-0
IFK Skara-Essunga 2- I
Stenstorp
Essunga
IFK Skara
Mellby

GrupP 2

Falköpings AlK-Örslösa l-0
Såleby-Läckö 2-0
Läckö-FalköPings AIK 0-0 .

Örslösa-Saleby 2-0
Falköpings AIK-SalebY l-1
Örslösa-Läckö 1:2Kinir,lrp p& uöS nLot seger! T9**A Berglund' gör

förbi Sören Kling t. ÄsarPs må'l'

S|rcuruborgs siffror
Kinnarp-Skånings-Äsak-a I - 0
Främmestad -Skånings-Äsaka I -0
IFK Falköping-Kinn4rP 0- 1

Kinnarp-Främmestad 6-0
Skånings-Åsaka-IFK Falköping 0-6

Kinnarp 3 3 0 0 8-0
lFKFaiköping 3 2 0lrr-1
Fråmmestad 310 2l-fl
Skånings-Äsaka 3 0 0 3 0-8

GruPP 5

Tomten-Rapid 1-2
Vartofta*Gustav Adolf l-1
Rapid-Gustav Adolf 0-0
Tomten-Vartofta 2-0
Vartofta-RaPid l-3
Gustav Adolf-Tomten 1-2

Rapid 3 210 5-2
Tomten 3 2 015-3
GustavAdolf 3 0 2 | 2-3
Vartofta 3 0 I 2 2-6

Forts På nästa sid

Tre d.uktt'ga spelare: fr o Jan Ahlquist, Asarp (btiste

Åhtttattli loios Lundgren' Stenstorp (biiste m&lvakt)

och, Ti.omas Karlsson, Kt nnarp (biiste utespelare)'

att Skaraborgsmästerskapen rekt fråga till division III- och IV-
blev ett Falköpingsmästerskap. lag i Skaraborg: Vill ni 'vara
Endast lag från Falköpings kom- med? Ett telefonsamtal kanske
mun gick till slutspel. Vi saknar säger mer än en inbjudan.
bra lag från andra delar av länet. Text: MATS KARLEN
Varför inte gå ut och ställa en di- Foto: DAN NILSSON

FalköpingsAlK 3 I 2 0

Saleby3lll
Låckö 3111
Örslösa 3102

GrupP 3

Falköpings BK-ValtorP 1-0
Moholm-FlobY l-3
Åsarp-FalköPings BK 2-1
Valtorp-Moholm l-2
Floby-AsarP 5-0
Falköpinqs BK-Moholm 0-0
Valtorp-AsarP 1-2
Floby-FalköPings BK 4-0
Åsarp-Moholm 4-0
Floby-ValtorP 3-2
Floby 4

Äsa.p 4

Falköpings BK 4

Moholm 4

Valtorp 4

GrUPP 4
- IFK FalköPinS-Främmestad 5-0

4

3
2

a/)'-
try

z-l
3-3
2-3
J- J

15-3 8

8-7 6
2-6 3
3-8 3
4-8 0

6
t

2
0

3 3 0 0 6-16
3 | 0 2 3-4 2

3 l0 2 3:5 2
3 | 0 2 2-4 2

$Effi
400
301
L12
tlz
004

5

I1-1

Forts från föreg sid .

SLUTSPELET'
Sluttabellen

Kinnarp 5 4 I 010-r
StenstoiP 5 3 2 011-3
Flobv 5 2 2 L 6-4
Åsarp51138-11
Raoiä 5l 13 3-8
FikopingsAlK 5 0 I 4 4-15

o

8
b

Resultatet och målskyttar:
StenstorP-FAIK 3-0. Mål: 1-0

Jörgen Mälmström, 2-0 Per Sundh'
'3-0 Roqer Abrahamsson'

Flobi-Kinnarp 0-1. Mål: 0-l Per-

Öla Westerberg.
Rapid-ÄsaiP l-1. Mål: Jan Ahl'

ovist. l-l Rickard Johansson'' KinnarP-StenstorP 0-0'
FAIK-RaPid 0-2. Mål: 0-1 Jonas

Andersson. 0-2 Rickar;d Johansson'
Äsari-FlobY 0-1. Mål: 0-l Magnus

Rehn.
FAIK-KinnarP 0-4' Mål: 0-1 Tor-

björn Äkesson, Q-z Tomas Karlsson'

0-3 Thorbjörn,A.kesson, 0-4'Roland
Jansson.

StenstorP-ÄsarP 5-2' Mål: 0-1'Jan
Ahlqvist, L--1, z-l och 3-1 Rogel Ab-

rahmsson, 4-l Joakim Rosenqvist'

4-2 Leif Kal6n, 5-2 Leif Friberg' *:'
Floby-RaPid 2-0. Mål: 1-0 Rogpr

Bersström, 2-0 Lars-Erik Dahllöf'
Ålarp-FAIK 4-2. Mål: l-0 Patr'tk

Evertsmn, 2-0 Jan Ahlqvist' 3-0 och

4-0 Sören Wilhelmsson, 4-l Peter Gus-

tavsson. 4-2 Tomas Qvist
Stens(orP-FlobY l-1. Mål: 1-0 Ro-

ger Abrahåmsson, l-l Jan-Olof Dahl-
löf.

Raoid-KinnarP 0-3. 0-1 Tomas

Karlsion, - 0-2 Roland Jansson, 0-3
Torbiörn Äkesson.

Fl;bv-FAIK 2-2. Måt: 1-o Pär

Larsson, 1-1 Magnus Liljegren, 2-l
Magnus Rehn, 2-2 ThommY Petters,-

son.
Ranid-StenstorP 0-2. Mål:0-1' Ro-

ge. Äbrahams"on, 0-2 Jörgen Malm-

tt?frrn.ro-Å""rP 2-l' Mål: o-1 sö-
ren Wilhelmsson, l-1 TommY Berg-

lund. 2-l Per-Ola Westerberg'
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nersklassen.

P romenad m.e d underhå'llning

"Sök att förena det nYttiga med
det nöjsamma" lyder ett gammalt
kånt talesått. Det var vad arran-
görerna sökte förVerkliga vid ett
första "Öppet hus" som härom
kvållen hölls i Kinneveds nYa för-
samlingshem.

Inbjudna gåster för kvällen var
chefen för Falbygdens Museum
Helge Andersson med hustru Ulla
och inbjudare var förutom kYrko-
rådet Kinneveds hmebYgdsför-
ening.

Prosten Uno Mårtensson kunde
hålsa ett 50-tal välkomna och övqr-
lämande genast ordet till Helge
Andersson, som På ett initierat och
medrycknade sått kåserade om
mus6et, dess historia och utveck-
ling från 1974, då han tillträdde sin
tjånst och tills nu.

Museet, som invigdes 1961, rym-
mer c:a 30-40.000 föremä. Om
man räknar med fornminnena -
och det bör man väl göra - kom-
mer man upp i en siffra På c:a

50MILI;IONEB

Henry Jarlsson framför en större del at: de 90.000 kuadratmeter Kt'nnarps Kontors-

möbtår disponerar. Niirmast den önnu ej fiird.tga nybgggnaden om 27.000 kt:m för 50

mtljoner kronor.

- Vi har nått taket nu och måste bygga ut. Pengarna satsas på en utbyggnad och när
De1 säger Henry Jarlsson, direktitr vid den är klar omfattar anläggningen i Kinnarp

Kinnarpskontorsmöbler. 90'000 kvadratmeter'
Företaget tänker möta en väntad låg kon- Företaget har 400 anställda och omsått-

junktur Led en storinvestering i 50-miljo- ningen har sprängt 4fi)-miljonersvallen'

- sidT *

50-60.000 föremåI. Till detta kom-
mer ett omfattande fotoarkiv med
50-?5.000 bilder, ett stort arkiv
med äldre och nyare handlingar'
bibliotek med mycket äldre sPe-

ciallitteratur.
Musöet är det största i länet vad

antalet föremål betråffar näst efter
länsmuseet i Skara, som har f.n.
c:a 130.000 föremåI. Varje år an-
ordnas 15-20 olika tillfälliga utställ-
ningar, musikevenemang, julmark-
,nad, samarbete med skolorna
,m.m.

I en andra avdelning - efter
samkväm - följde ett visProgram
med äldre och nyare visor, någ3a

av skillingtryckskaraktär, som På
ett synnerligen förnämligt sätt ge-

nomfördes av makarna Andersson,
i någon sång med assistans av två
likaledes musikaliska döttrar.

Nåsta gäst blir konstnärinnan
Eva Spångberg, som är inbjuden
att medverka vid öPPet hus i slutet
av november.. Iq*;"ir-o:i

Tipspromenad anordnades nYli
gen med start vid KinnarPs Mis-
sionshus. Det var ett 100-tal som

startade och gick Promenaden i det
sköna höstvädret.

Efteråt hölls samling med serve-
ring i Missionshuset och underhåll-
ning av systrarna Sigfridsson från
HolmestorP. a

Råtta svar:
Vuxna:
Torsdag, EuroPacuPen, fotboll,

4, år 1?91, 300 m, 87 öre, röd och
vit, år 1969, OrdsPråksboken' 950

år, Mosippa.
Bain:
Förenta Nationerna, Borås' ten-

nis, 12, Ronja Rövardotter, Frank-
rike, 0515; blå och vit, december,
Matteus, KorP, Ljung.

Skiljefråga: 37'6 dl.
Seqrare i'vuxensklassen blev:

1) Elsa östberg 11 rätt, KinnarP,
2) Inga Persson l1 rätt, ÄsarP' 3) 

]

Sixten Strandberg, AsarP.
Segrare i barnklassen blev:
1) Klas Folkesson, ÄsarP, 12 rätt'

2) Viktor Johansson, KinnarP, 12

rätt, Karin Folkesson, ÄsarP, 12

rätt. tf gi." lt-q]q

8i-lt-

O*..Falhygdens Museum
på Oppet hus-Premiären
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Mtiter tågkonjunktur
med storinvester@
- Vi har nått taket nu,

dårför måste vi bygga ut.
Henry Jarlsson, direktör
och en av tre bröder i led'
ningen för Kinnarps kon'
torsmöbler, år klar över
sambandet.

Vill företaget befästa sin
stållning som Sverigcs och
Skandinaviens största till'
verkare av kohtorsmöbler
måste man investera.

Investera i större utrYm-
me och en mer effektiv
produktionsprocess.

Nyckelordet är flödeshastighet'

- Vi skall snabbt kunna svara
upp mot våra kunders behov, dår-
för måste vi ha ett snabbt flöde
från råvara till leveransklar pro-
dukt, såger Henry Jarlsson.

Därför har man investerat bla i
ett automatiskt pallager och sju
nya in- och utlastningsPlatser'

Det började i blygsam skala 1942.

Idag har antalet anställda vuxit
till 400 och omsättningen har
sprängt 400-milj onersvallen.

Nu står företaget inför en gigan-
tisk utmaning:

Man investerar 50 miljoner kro-
nor i en tillbyggnad på 27.000 kvm.

Dårmed disponerar man sam-
manlagt 90.000 kvm

o För framtiden
- Vi har nått taket för vad vi kan

åstadkomma med de lokaler vi
har, säger Henry Jarlsson, direk-
tör i företaget. Vill vi konsolidera
vår ställning och ha utrymme för
en framtida expansion måste vi sat-
sa, och vi måste satsa nu.

De nya lokalerna skall inrymma
en monteringsavdelning för trä-
möbler, en tapetseraravdelning,
ett automatiserat lager och sju last-
platser.

Det nya automatlagret upptar
4.000 kvm och har högre kaPacitet
än det befintliga på hela 10.000

kvm, en yta som nu frigörs för and-
ra uppgifter.

Når den nya delen tas i bruk är
det bara starten på en flyttningska-
rusell som inte kommer att vara
klar förrän om ett Par år.

För att få ett snabbare Produk-
tionsflöde kommer de olika av-
delningarna, också i den befintliga
fabriksbyggnaden, att ordnas På
ett annat sätt än idag.

e Flöde
- Alla tecken tyder på en annal-

kande lågkonjunktur, säger Henry
Jarlsson. För att möta den och en
allt tuffare konkurrens måste vi bli
ännu mer effektiva än vi är idag,
Vi kan t.ex. få ett snabbare flöde
genom fabriken från råvara till le-
veransklar produkt. Och vi kan gö-
ra i- och utlastningsproceduren
mer rationell. Det är i första hand
dårför vi har satsat på den här till-
byggnaden.

Ett viktigt moment i flödespro-
cessen är alltså in- och utlastning.
Kinnarps kontorsmöbler har satsat
2 miljoner kronor extra för att nå

en lösning som både uPPfYller ett
högt satt effektivitetskrav och krav
på en vettig arbetsmiljö.

Med hjälp av hissar, som bringar
flaket i nivå med lastbryggan, och
luftslussar kommer man ifrån
branta lastramper och besvärande
kalldrag i fabriksbyggnaden'

o För framtiden
Att investera är att rusta sig för

framtiden.
- Det vi satsar nu kommer vi att

ha nytta av om c:a fem år, säger
Henry Jarlsson. Omvånt kan man
såga att om vi inte investerar nu

får vi problem i framtiden.
Henry Jarlsson vill beskriva en

investering, eller avsaknaden av
en sådan, som en spiral.

- Vi har alltid investerat huvud-
delen av vår vinst, såger han. Om
man gör på det viset, förutsatt att
man har resurserna, hamnar man i
en spiral uppåt. Ökad kvalitet ger
ökad avsåttning, större intäkter
och möjlighet till expansion. Där
automationer ersätter månniskor
kan dessa ges andra arbetstillfållen
inom ramen för expansionen. Om
man undlåter att investera hamnar
man istället i en nedåtgående spi-
ral, och då hotas de anställdas ar-
betstillfällen förr eller senare.

e Export
Kinnarps kontorsmöbler ex-

porterar idag 20 procent av pro-
duktionen.

Företaget har stora marknader i
Norge, Holland, England och
Australien medan man för närva-
rande bearbetar USA, Danmark
och Finland.

- USA är en potentiell mark-
nad, vi befinner ossjust nu i ett ini-
tialskede, såger Henry Jarlsson. Vi
går in på den tuffa ameri|,anska
marknaden med öppna ögon och
bägge fötterna på jo-rden. Passar
marknaden vårt sätt att arbeta så
kan utvecklingen bli intressant, an-
nars drar vi oss'helt enkelt tillbaka.

o Nyanställda
Under. de senaste två åren har

företaget ökat antalet arbetstillfäl-
len med 120, vilket är lika med en
ut{kning med 50 procent av arbets-
styrkan.

- Ett företags viktigaste tiilgång
är de anstållda, anser Henry Jarls-
son. Vi har bra personal och nu får
vi ett snabbare flöde och en än mer
effektiv produktionsprocess. Dår-
för ser vi positivt på framtiden.

I botten på alltsammans finns en
affärsidd, lika enkel som genial.

En optimal arbetsplats.
Kinnarps kontorsmöbler har lyc-

kats omsätta den affärsid6n i prak-
tiken.

Det började, som sagt, relativt
blygsamt.

Om något år kan man ha giort en
inbrytning på USA-marknaden.

Och då står 27:000 kvm redo för
expansion.

Det gåller att investera...
JORGEN GUSTAFSSON

tqg:;* tt*e\

Assor Jarlsson, dtrektör uid' Ktnnarps kontorsrnöbler, t,

hytten på, en au d'e 15 dragbilar företaget iiger. Nu et-
panderar Kontorsmöbler och rustar för framtiilen - en

ttllbyggnad. på.27.000 kum ör under uppförande.



{6*"t1|fJ sem är Nordens största tittverkare av kontorsmöbler,

sysselsätter f n ca 380 personer och befinner sig i stark expansion.
Viär ledande inom produktutveckling och använder oss av moderna produktionsmetoder.
Vifinns i Knnarp, 12 km söder om Falköping.

PBOI'UKIIONSfEKNIKEN
?

Vi har för avsikt att utöka vår produktionstekniska verksamhet med en medarbetare och söker Dig som är ing-
enjör eller har motsvarande kompetens och produktionsteknisk utbildning.

Ertarenhet av metodarbete, ackordsstudier, av kontakter med motpart i ackords- och lönefrågor samt utbildning
på elementartidsystem, t ex MTM eller standardtidsystem, räknas som meriter.

Du kommer att få jobba med arbetsmätning, metodanalys, arbetsplatsutformning, operationsbeskrivningar, ac-
kordsäftning och uppföljning samt förhandlingsarbete.

Du som är intresserad och vill veta mera, ring Hans Centerstig
0515/333 70.

Ansökan med meritförteckning och löneanspråk bör vara oss
tillhanda senast den 25 november 1985.

BOX 3060. 521 03 FALKÖPING

Slutafpså,r med
t .. 'topphunru'ng

Slutarps IF kunde vid
sitt 66:e årsmöte blicka till'
baka på ett för föreningen
mycket framgångsrikt
verksamhetsår. Såvål
A-laget som B-laget sluta'
de på andraplats i resp. se'
rie. A-laget fick därtill
kvalchans och var mycket
nära att nå en fullträff
även.i kvalsammanhang.

Intresst för föreningen har med
framgångärna ökat och stYrelsen
blickar fram mot 1986 med till-
försikt. Stor del i de fotbollsmässi-
ga framgångarna under senare år.
har trånaren Bengt "Blecka" Ge-

orgsson haft.
På ungdomssidan har tre lag del-

tagit i Skaraborgs B-junior-serier
och intresserade ledare har just nu
rejålt snurr på sin verksamhet.

o Nytt vatten
Idrottsföreningen kommer nu

nårmast utöver idrottslig verk-
samhet att fullfölja sina planer på
friskt, fräscht vatten till idrottsplat-
sen och kommer genom egna insat-
ser och med hjälp från kommunen

- ekonomisk - att dra ledningar
till Tångavallen. Vättervatten till
Tångavallen kostar ändå en hel del
för föreningen, men man räknar
med att det är väl investerade
pengar eftersom nuvarande brunn
inte ger "tjänligt" vatten.

För framtiden räknar man också
med att göra vissa om- och tillbygg-
nader på Tångavallen, men som i
alla niindre föreningar får för-
eningen vända på slantarna och ta
det försiktigt med de stora projek-
ten.

o Gustav i 45 år
I styrelsen omvaldes veteranen

Gustav Gustavsson, med 45 stYrel-
seår bakom sig. Omval blev det

Gustau Gustausson har
uari,t skri,ukarl i Slutarps
ff i 45 &r. Han fortsötter i
Å:

Jorenxngens stareLse.

också på ordförandeposten - Bås-
se Johansson fortsätter. Bengt
Stenqvist omvaldes som vice ordf.
och omval blev det också av leda-
möterna Jan Ekman och Ulf Kar-
l6n samt nyval av tidigare suPP-
leanten Gösta Andersson som nu
ingår i styrelsen som vice sekr. och
dessutom protokollsekr. Kvarstå-
ende i styrelsen är: kassör Christer
Carlsson, vice kassören Håkan An-
derssoon samt ledamöterna Bengt
Andersson, Ove Karl6n. I styrelsen
ingår också en representant för
ungdomssektionen och nomineras
inom kort. Föreningens AU utgörs
av Båsse Johansson, Christer
Carlsson och Gösta Andersson. I
övrigt beslutades om att tillsåtta
olika kommittder. Val av ungdoms-
sektionen förråttades också.

Ärsfesten kommer att få ett nå-
got festligare inslag än vanligt.
Medaljer kommer att delas ut till
fotbollsspelarna i A-BJag och dess-

utom kommer ett försenat 65-årsju-
bileum att firas med diplom och
medaljer till föreningsmedlemmar.
Förlustelser av olika slag står ock-
så på "dagordningen" den 23 no-
vember i Lokal Frökind.
li8$..it - lrc

Frökinds s-förening
behandlade vid sitt möte i torsdags
nomineringarna till nåmnder och

styrelser i FalköPings kommun un-
der den kommande tre-ärsPerio-
den. Skolfr.ågan stod även På dag-
ordningen och denna föranledde
en livlig diskussion och det beslöts
att eventuellt. anordna ett offentligt
möte om denna.'I övrigt diskutera-
des den kommande studie-
säsongen och uPPtakten.På denna
planeras till den 5 dec. Under hös-

ten har föreningen ökat'med sex

nya medlemmar.

RK-auktion i Kinneved
Kinneveds Röda Kors' syför-

ening hade i måndags sin sedvanli-
ga syauktion i Lokal Frökind un-
der god tillslutning. Rektor Arne
Johansson, Stenstorp, inledde med
att informera om Röda Korsets
trådplantering och visade bilder
från de projekt i Afrika som år ak-
tuella och som Arne Johansson har
besökt.

Efter kaffet följde auktionen un-
der skickliga roparen Håkan Ar-
nessons ledning. Tillsammans med
lolterier inbringade kvällen sam-
manlagt 13.350 kr som går oav-
kortat till nödlidande och hjälp-
verksamhet.

Tack framlördes till alla för det
fina resultatet. i 
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St.fq" Munk''Täl
öaer Slutafps IF

, Slutarps IF, ett av kvallagen
till femmanfotbollen, har klart
med trånare för nästa år. Efter
tre framgångsrika år till-
sammans med Bengt "Blecka"
GeorgsSon fortsätter föreningen
sin satsning och har knutit ett
mycket intressant namn till.
klubben. Ansvarig för Slut-
arpsfotbollen blir 26-årige Ste-
fan Munk med m€riter från div
III-spel i Tidaholms GIF och nu
senast i div IV för Fr<iiered.

Med andra ord satsar SlutarP
ungt, men det handlar åndå om

en yngling som har en gedigen
fotbollsbakgrund. Beng$ "Blec-
ka" Georgsson har under tre år
betytt det stora lYftet för SIF
och nu kommer Stefan för att
arbeta vidare På den grund
som "Blecka" lagt'

Den unge Tidaholmaren, som

studerar vid Fritidsledarlinjen
på Mullsjö folkhögskola, har
fråscha id6er om fotbollssPelet
och ramen kring idrotten, vilket
borgar för att SlutarP satsat På
rätt håst.

"Blecka" tar ett steg söderut

- Åsa"p blir nya adressen.

,96s- tt-iX
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95 år fyller idag f lantbrukaren
Karl Vilhelmsson från Ledsg. i
Slutarp, nu med adress Frökinds-
gården, Kinnarp. Karl Vilhelmsson
ärr född på Bengt Nilsgården i
Gökhem - en gård som varit i
släktens ågo under 300 år. l94l
flyttade han till Ledsgården i Slut-
arp, som var makans föräldragård
och brukade den sedan så länge
krafterna stod honom bi.

Karl Vilhelmsson är minnesgod
och har åtskilligt att berätta. Född
som han är 1890 minns han tider
från före sekelskiftet. Det var dåli-
ga tider så långt han minns bakåt
och bönderna arbetade hårt mot
dålig betalning. Han minns hur
han en gång mot slutet av novem-
ber for till Falköping för att sälja
två grisar på 80 kr var. Han knac-
kade på vid alla hus på Ranten,
men ingen ville köpa dem. Till slut
köpte en man på Mösseberg grisar-
na "på nåder" för 30 kr styck. Gri-
sarna var slaktade på mästerligt vis
och var av god kvalite. Det var
problematiska tider för lantbrukar-
na så man var tvungen att göra nå-
got för saken..Bönderna gick sam-
man.

I början på seklet bildades där-
för ett flertal ekonomiska för-
eningar för lantbrukare och Karl
Vilhelmsson var med om att bilda
dåvarande bondeförbundet, slak-
teriföreningen, mejeriföreningen
m.m. Nöden band bönderna sam-
man och från den tiden blev också
bondens roll och ställning båttre
och bättre allteftersom åren gick.

Karl Vilhelmsson var med om att
bilda föreningar och arbeta i dem,
men han ställde inte upp i någrå
styreler. En förening som han dock
varit ordförande i var Skytteför-
eningen i Odensberg. Sedan Karl
Vilhelmssqn kom till Slutarp blev
det också bättre för honom helt
personligt och han är helt nöjd
med vad som blev hans lott i livet.

Karl Vilhelmsson, som var aktiv
som lantbrukare till hög ålder', har
upplevt stora förändringar och.för-
bättringar i arbetet med jord-
bruket. Från att ha använt vanliga
tråharvar och krokar i bönan av

siriL bondekarriär fick han mot slu-
tet pröva och arbeta med bl.a. en
självgående tröska. Inte bara plog-
ningen och harvningen var bevärli-
ga och tidsödande,.man fick också
prågla allt för,hand. Men det var
trots allt roligt på den tiden också
- man hade mer tid till att språka
med varandra och det var också
mera folk på gårdarna. Skördefes-
ter och andra tillfällen som man
samlades till var höjdpunkter un-
der året.

-o-
I maj 1943 når Karl Vilhelmsson

tog upp torv på Rogestorp i Luttra,
hittade han det'som sedan blev
kånt som Hallonflickan. Skelettet
efter en smärt och finlemmad flic-
ka som legat död i jorden i 4.000 år
efter vad vetenskapen kbmmit
fram till. Historiska fakta kunde
därmed läggas till tidigare erfaren-
heter. För sin aktsamhet med fyn-
det fick Karl senare mottaga ett
personligt brev från konung Gus-
tav VI med tack.

Som pensionär har Karl ägnat
sig åt sömnad - något som han
haft goda anlag till. Barn och barn-
barn har under årens lopp fått
mottaga vackra tavlor, ryor och bo-
nader. Nu har synen lagt stopp för
det arbetet.

Shu d,et bli
sjund,e ra,ka,

for IFI{, tro?
Den nionde'upplagan av kommunmåsterskapet i

inomhusfotboll för Falköpings kommun spe,las nu
på lördag och söndag i Gustaf Dal6nskolans idrotts-
hall i Stenstorp. >6/*- 6 .

IFK Falköping och Stenstorps IF,
hamnat i samma grupp. Detta bör
dock inte innebära någon nackdel.
Två lag ur varje grupp går vidare
till slutspel och klarar de den upp-
giften kommer de att hamna i var
sin slutspelsgrupp och kan således
inte slå ut varandra.

I IFK:s och-Stenstorps grupp fi-
gurerar även Äsarp och Borgunda,
och av dessa skall framförallt inte

' Åsarp underskattag. Förra året be-
segrade Äsarp.IFK i gruppspelet
och vann därmed gruppen. I Ska-
raborgsmåsterskapen för några
veckor sedan fanns Åsarp med i
slutspelet och ledde bl a med l-0
över blivande mästarna Kinnarp
en bra bit in i matchen.

o Aspiranter
Den andra förmiddagsgruppen

består av FAIK, Grolanda, Rapid
och Valtorp. Fråmsta aspiranterna
på slutspelsplats är FAIK, Rapid

Kiimarps IF aann Skaraborgsmiistersknpet i inom-
husfotboll för en tid" sed,an och kan Dinna äaen KM nu
till helgen. Om nu tnte IFK Falköping tar sig svmnl.an
och tar sin sjund,e raka KM-seger pill sögo. . .

Samma fråga som inför tidigare
mästerskap kvarstå,r: Skall något
lag kunna betvinga IFK Falkö-
ping?

IFK har vunnit de senaste sex
måsterskapen och har dårmed
hemfört två vandringspriser. De
två första åren segrade Falköpings
AIK i kommunmåsterskapet.

. Ingen nackdel
I år har två av huvudfavoriternå.

Kyrkobröderna hör han till se-
dan många år och genom hela livet
har han haft sin förankring i sin
tro. Han har haft lätt för att samsas
med folk och säger än idag att -
man skall älska sina ovänner, vi
skall inte döma någon. Det hör inte
oss till. .i

Vi önskar Karl en trevlig hög-
tidsdag!

IRIS JOHANSSON

(båda var med i Skaraborgsmäs-
terskapets slutspel) och Grolanda,
vilka var i frnal mot IFK förra året.
Grolanda är emellertid något deci-
merat, vilket kan påverka lagets
styrka. Fjärdelaget i gruppen, Val-
torp, gick till slutspel förra året,
men kan få svårt att upprepa den
prestationen.

Grupp 3 ser Floby som huvud-
favorit efter sin fina insats i Skara-
borgsmästerskapen, men åven här
rapporteras ett delvis decimerat
lag. Falköpings BK och Tomten
brukar lyckas bra inomhus. Eller
är det kanske dags för Slutarp att
äntligen ta sig till slutspel?

o Favorit
Kinnarp, Skaraborgsmåstare för

några veckor sedan, framstår som

huvudfavorit i grupp 4, där striden
om den andra slutspelsplatsen står
mellan grannarna Vartofta och
Kåttilstorp.

På tal om Kinnarp, så gör nyför-
värvet från Falköpings BK, Gun-
nar Karlsson, debut för sin klubb i' KM. Han blir spelklar för Kinnarp
denna vecka. En annan spelare
som klubbdebuterar är FAIK:s
nye spelande tränare Göran Olofs-
son.

. Då vann IFK
Slutligen en liten tillbakablick på

1984-års KM: IFK Falköping vann
finalen över Grolanda med 2-1 ef-
ter förlångning. Trea blev Tomten
efter vinst mot Vartofta med hela
5-0. Övriga slutspelslag var Val-
torp, Äsarp, Stenstorp och Kinn-
arp.



T .o I ''i'gs'"t'":;rfLopare ocn nrssar
på-Frölcindsgården
Löpare och nissar, tom-

tar och träbockar. Ja, det
år bara ett axplock av allt
vad som bjöds ut till fiir'
säljning når Frökindsgår'
den i Kinnarp höll sin jul'
försäljning i lördags.

Bygden runt KinnarP-SlutarP är
ju idrottsintresserad så det förslår
och nog skulle vål Slutarps IF be-
höva ett och annat tillskott av
snabbfotade löpare fram emot mot-
ståndarmålet. Eller? Nu var det in-
te såna löpare det var fråga om
utan fina vävda dukar i mbtervara.

Sådana löpare i mångd'- fina
eleganta saker - var det som bYg-

Hiir handlas det löpare, fino, uiiud,a dukar i meterttara,
niir F:rökindsgården höIl iulförstiljnt'ng i lörd'ags. Huga-
d,e spekulanter iir fr o Barbro Sandön, Elsa Ostberg och

Ann-Britt Johansson. Mai-Britt Johansson klippet tiII
och söljer.

dens damer som kom för att köPa
mest beundrade.

Det var åtgång och Maj-Britt Jo-
hansson som höll i saxen hade ett
sjå att klippa till de långder köpar-
na ville ha.

o Karameller
Hemgjorda goda karameller

bjöds ut i ett stånd av glad tuggan-
de yngling i tolvårsåldern. Han ha-
de smakat av varan så han visste!

Ville man sedan pusta ut efter in-
köpen så gick det för sig att göra
det till en tar kaffe. Musikalisk un-
derhållning bjöds genom Margaret-
ha Thor och hennes barnkör. '

GLENNWELANDER
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Al,l a inr a A kl,onhbmci s tar e

KINNARPS SPORTSKyTTEKLIIBB och Kr.nneued.s Skytteförening had"e i fredags scisongsouslutning t Lolcal Frö-
kind. Omkrtng 250 personer uar samlåd.e och en miingd prtser delad.es ut. Pä bi,Iden ses från ud'nster Ola Her-m'ans-

son, Lennar-t 
-AIo*, 

tWot" FöIlström, Tomas Hector och Lars Göronsson som aIIa bleu klubbmiistare under året- Vi
å,terkorwner på, torsd.ag med namnen p& d,e många pristagam,a. (Foto: Dan Nilsson)

T,7 tl\vfl(o-
fullmäktige
i Kinneved

I Kinneveds Iörsamlins hade , Suppleanter: ulf Eriksson' Britta

centern en esen lista medai .yi;; il:il:ä:on' 
ove Persson, Bengt

ffi T;':-;il,f ,äf ;,:"T::å'l''i1;,".1::*''!;:T,'H1..,åy;.[X:
följande ledamöter:

centern: carl-Arne Ai Eckerlid' Marqareta Thor' Berit

Maj-Briu Johansson, "*Jiä#- #ä;H:"i.ii,- 
tllil.,ä, 

"iilåson, Tyra Leifler, uGöran 
Anders- Sf."äf-', äf"niiA'd..rro.,.son, Ruth PerssoÄ, Rune Len- ...---;--..: -;

nartsson, Birgit Görans.:i i+ ",:J,ip;i:t'J; 
?,,:ä,#,iTä:::Andersson. Astrid Pettersson. *Ja;;r.;;.'

Bengt Klingstedt. 11 9 5- t t-Xl



66 &,r medstutarPs IF
100 personer var på lördagskvällen samlade till

Slutarps IF:s 66:e årsfest, som samtidigt lirades
som ett försenat 65-årsjubileum. Festen, som hölls i
Lokal Frökind, inleddes med sup6 och under den så

underhöll Två stollar - Maria Klöverlid och Anita
Lindholm. De två bidrog till att få fart på festståm-
ningen från början.

Föreningens ordf. Båsse Johans-
son hade glädjen att hälsa såvål
unga som gamla SIF:are välkomna
till festen och ett speciellt vålkom-
men fick Våstgötafotbollens kansli-
chef Stig Segerfeldt med fru Mona.
Stig hade också med sig utmärkel-
ser från förbunden.

Svenska Fotbollförbundets för-
tjänstdiplom fick ordf. Båsse Jo-
hansson,

Utmårkelser från Västergötlands
Fotbollförbund: Bengt Stenqvist
(förtjänstmårke i guld och emalj),
Sven-Olof Johansson och Båsse Jo-
hansson (förtjänstmärke i guld).

o Diplomhyllade
Diplomhyllade blev Båsse Jo-

hansson (stora diplomet), Jan Ek-

man och Ulf Karl6n (lilla diplomet).
Västergötlands Idrottsförbunds

diplom tilldelades Gösta Anders-
son, Reidar Sanfredsson samt Bås-
se Johansson.

Slutarps egna utmärkelser till-
delades följande:

Förtjånstdiplom: Gösta Anders-
son, Roger Andersson, Jan Ek-
man, Christer Stenqvist, Ulf Kar-
l€n, Bengt Andersson, Tony Skogl
lund, Tommy Forsberg, Kjell
Karlstedt samt Per-Olof Gus-
tavsson.

Slutarps IF:s standar: Mats An-
dersson, Bengt Samuelsson, Sven-
Olof Johansson och Reidar San-
fredsson. Standaret har tidigare i
år tilldelades Bengt Stenqvist i
samband med hans högtidsdag -
60 år.

I samband med årsfesten med-
delade förbundsiepresentanten att
Gustav Gustavsson tilldelats fotbol-
lens högsta utmärkelse i guld. Det

kommer att delas ut vid Förbunds-
mötet nästa år.

För sin andra plats i div VI Tida-
holmsgruppen fick Slutarps IF
A-spelare medaljer. BJaget, som
också nått en andra plats, fick för-
eningens eget klubbmärke.

o Prisregn
Föreningen passade. också På att

tacka spelare och ledare för ett fint
1985. Bl.a avtackades populäre trå-
naren Bengt "Blecka" Georgsson
med en tavla, tranmotiv och Gösta
Pettersson. Tony Skoglund so-
nu trappar ner sin bollverksamhet,
fick likaså en trantavla som tack
för många {ina år. Och sen var det
dags för många Slutarpsspelare att'

få del av prisbordet - företagare
bl.a i Slutarp-Kinnarp och Falkö-
ping hade bidragit med uPPmun-
tringspriser till spelarna och ledar-
na.

Vid 23-tiden var det mållotto-
dragning, kaffe och tårta och något
senare framträdde Ulf Karldn och
Bengt Andersson med en upp-
fräschad version av Slutarpsvisan.
Trånaren Bengt "Blecka" hyllades
ån en gång och svingades i luften
av sina fotbollsgrabbar.

Skaraborgarna - detta eminenta
dansband - såg till så att det var
fart på dansen från tidig kväll till
sen natt.

t1*t..t I ..Lt"

Två profiler sonl liimnar Slutarpsfotbollen: spelaren

T ong Skoglund, och trdnaren B engt " Bleclea" G eorgs son'

Slutorps lq:s stand,ar har txlldelats Bengt Ssxnuelsson, Reid"ar Sanfredsson, Suen-

olof Johansson och Bengt stenqpist. Den sistniimnde ftclc !.e!' tidigare t å,r i sam-

baid, med en högtid.sdag.-Mats [nilersson, ocks& standarhyllad, fanns ej på' plats'
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Flickt+tuenfr&n Kir,netsed und,er led.ning au MargaretaThor sjöng uid. onsd'agskrsiil-

lens gudstjiinst i Kölabg kgrka'
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Den ekumeniska för-
samlingsvecka, som traditio-
nellt hålls veckan före advent
och som ordnades av Sol-
berga och Kölaby för-
samlingar samt Kölaby mis-
sionsförsamling inleddes i tis-
dags kväll i Solberga kyrka.

Pastor Janåke Martinsson Predi-
kade och elever från kommunala
musikskolan i FalköPing medver-
kade med sång. I onsdags kväll fi-
rades gudstjänst i KölabY kYrka,
då kontraktsProsten Lennart
Nordqvist Predikade. Han talade

om, att domsöndagen och första

advent egentligen talar om samma

sak nämligeir Kristi återkomst' Det
år ett glädjens budskap att Kristus
kommer och en förväntan efter
hans återkomst. Med de orden I

knadeit*nnart Nordqvist anknyta

till hela veckans tema, som ar

"Kom låt oss glådjas". Med glädje

och inspiration sjöng flickkören
från Kinneved under ledning av

Margareta Thor, bl'a. Hosianna

Davids son, Kristus kommer, Dig

vi lovsjunger och Ett litet barn av

Davids hus.

o Nattvard

Fredagens gudstjänst lirades i
Trädets missionskYrka med Predi-

Arvfonds-
pengar
till Kinneved

Regeringen har beviljat Kinne-
veds församling 45.000 kr ur all-
männa arvsfonden. Pengarna ska

anvåndas för att anordna lokaler
för barn- och ungdomsverksamhet'

Kinnarps kyrkliga
syförening har försäljning i för-
samlingshemmet ikväll. Efter en
inledande andakt blir det auktion,
servering m.m.

11#5-t\" 03

kan av distr.sekr. Claes Skagham-
mar och sång av Carina Eidevåg
från Timmele.

I lördgs var det nattvardsgång i
Kölaby kyrka med medverkan av
pastoradj. Äke Johansson och Jan-
åke Martinsson.

Söndagens förmiddagsgudstjänst
hölls i missionskyrkan, då med be-
sök från Råddnirigsmissionen i Gö-

teborg och sång av församlingens
kör.

Den ekumeniska veckan avsluta-
des med adventsvesp-er i Kölaby
kyrka då kyrkoherde Äke Lewens-
tam predikade och med sång av
Ivar Ryd6n.

E-L.T

r?8i..,å.*d lf Stor uppslutning var det i alla
fyra kyrkorna i Kinneveds pastorat
på första advent. I Kinneveds kyr-
ka, där prosten Uno Mårtensson
tjånstglorde, medverkande tradi-
tionsenligt kyrkokören under kan-
tor Margareta Thors ledning. Vid
orgeln tjånstgjorde skoldir. Bengt
Kjellström, samt som solist Uno
Mårtensson. Vid samkvämet i för-
samlingshemmet inkom 1340 kro-
nor till Lutherhjälpens angelågnal
hjälparbete i Etiopien (2800 kronors
flöt in i samband med domsönda-
gens gudstjänst).

Kinneueds nastorut:

Stor up,pslutning Berr.t Hange-Persson öuerliimnar tt'll Josef Jocobsson.

Vöstergötlands Hembygd,sförbunds diplom med tack för
tnsatser inte minst r. samband med. hembygdens å'r. Jo-
sef har också, oarit med, uld. btld'and.et au &tta lwmbygd,s-

föreningar inom Falköptngs kommun under de senare
åren.

Diploot till Josef
Kinneveds Hembygds'

förening var håromkvållen
värdfolk f(ir en ttåff med
representanter från hem'
bygdsfiireningarna i Ostra
Skaraborg. Medverkade
giorde ordf i Väster-
götlands Hembygds-
förbund, Berit Hange-Pers'
son som informerade om
hembygdsrörelsen.

Det år svårare och dYrare nu att
samla föremåI, sade hon, det sätts

ett värde på sådant som förut bara
slängdes ut. Men hembYgdsrörel'

sen är inte bara föremåI, det är att
vårda miljön, traditioner och en ge-
menskap.

Josef .Iacobsson fick Väster-
götlands Hembygdsförbunds dip-
lom för sin insatser.

Karl-Erik Svensson från Uller-
I vad-Leksbergs hembygdsförenirrg
redogjorde för den nya planen och

, bygglagen och vad den kan inne-
bära för hembygdsföreningarna. -

Under kvällen fick man förutqqp
'kaffe serverat av Kinneveds hern-
bygdsförenings damer, även infor-
mation om vad det innebär att vara
med i Riksförbuirdet när det gällde
försäkringar, STlM-avgifter med
mera.

på första advent
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i Börian, till sockenbok
id
J pa beställning av Kin- socknar under indelningsverkets ved är inte med. Det är ett impo-

I neveds Hembygds- tid från 1884 till 1910- nerande arbete som lagts ner i

i forening .har nert 
*Jo' 

Den andra skrilren omfauar 3T5::""Täi?ilt*"1lr,t:
t hansson r Asarp lram' lg2 sidor och är en långd över ter i Kinneveds socken. Man kan

I ställt ett par skrifter som befolkningen i Slutarps, Fastarps säga att det är början till en sock-
| . nU finnS att köpa hOS och Hudene rotar och omfattar ti- enbok med den förhoppningen

I hembygdsföreningens den 1825 til 1985. att även de övriga rotarna i sock-

May Bergman
Slutarp 0515/334 90

t orororatro€ *,," -- ;t*-ffir vrurvrq'qe rru'E ue.- skådlig framtid. Det år en h

I nartsson . B-"11 {ol,.""son berättar att in- mycket viktig del i en hembygds- $; ^ " . -- . Le rd{i8r ala peltrr i de [åm_ förenic eLr€ ån dokm;r , -*,:,1':'":l -1-:s s r- da rctdra ha. konm med i fdF **n*"*."*--."*5 Bert JohlL'uJsoti- gå,r Wurn fijnleclflin{,o.f|la t.rII-

| ,":l -Ti,::Tj:-.-:i.':--li 5*rw3n "e49, "om 
bao en veir. = - san'l.a.ns med KinnenedÅ Henhusddoreni.nss ordf,. R1,,.-

i 
** 

' 
**'-" *" 'uJ|:lmå kon dd hs väiL b.6a&a i Ktue_ rosEF r^coBssoN ie ll?nn,rn'f,on och t aåsören trrik Gustausron.
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Lenas Gardinshop
Slutarp

tAMPAUD.
Matefial till

+
som du-gör siälu

..r. .. 4t
^a\\.. ^<.\\)

l.- rll\lv
^r ^ll-
-^f\\v

-l\lv
t|\Lt-

I rtv Mustkskolans d,uktiga klarinettgrupp
Marcus Thor, Magnus Thor, Björn
Carlsson och Jerry Carlsson.

T

bestå,r au
Pehrson,

fr.u.
Tony

Adventsmorgonsamling
i Kinneveds kyrka
En mångårig tradition för barnen

i Kinnarps skola är att ha morgon-
samling i kyrkan fredagen före
första advent. Den här morgonen
bjöd på'mycket sång och riusik.
Björn Pehrson och hans duktiea
klarineitgrupp från kommuna-ia
musikskolan spelade tre stycken,
bl.a. Gå Sion din kgrnung att möta
och Arioso. Aven Björns tvärflöjts-

grupp medverkade och spelade A
little song av Kabalevsky.

Både årskurs tre och skolkören
under ledning av Karin Hjalmsrs-
son sjöng flera av de kända ad-
ventssångerna. Prosten Mårtens-
son talade till barnen om Jesus
Guds son sorn kommer till oss på
nytt i advent. Samlingen avsluta-
des med gemensam psalm.

- rå-t'r,j
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Tack vare en intensiv ar-
betsinsats av både perso-
nal och pensionärer blev i
onsdags doppebrödet till
Frökindsgårdens julfiran-
de bakat.

Martin Sand|n iir också,
stadig på handen och f&r
sköta bakegresslan.

Det var för tredje året i rad som
man gjorde en utfärd till Ansgars-
stugan i Äsarp som har bra utrym-
me. Visserligen kan man ju doppa
vanligt "köpebrö", men alla vet ju
att bm man inte tar upp en sådan
skiva ur doppspadet inom de när-
maste sekunderna efter idoppan-
det så får man aldrig se den mer,
den bara flyter isär.

Tacka vet vi sådant bröd som ba-
kas vid öppen eld, det får en helt
annan hållbarhet, man kan börja
doppa en skiva på julfatonen och
den håller till annandan. Smaken
blir också annorlunda och beror
väl inte endast på husmors förmå-
ga att smaksätta eller krydda, nej
för att det skall bli den äkta gam-
maldags smaken på brödet vill det
till att mössen och kattorna
sprungit lagom mycket i säa-
bingen.

JOSEF JACOBSSON

Holger And,ersson har sö-
kert öga och sriker hand så
han f&r göra alla prickarna
p&kakorna.

Siu Centerstig och Mcirta Dahlstrand har roligt i sin
orå. au köket.

God Jul
önskar

Kinnarfs lextilindustri AB

Vi önskar alla
våra kunder

6ODJUL
Silluelstrands
Herrlfiseting

Kinnarp. tel. ostslsg+ ss
Öppet: Månd-Tisd 13-18

Onsd stängt.
Torsd-Fred 13-18

Mariannes prylbod
Köper och Saljer

ANTIKT
NYTT och BEGAGNAT

Marianne Engdahl
Kvarngatan t2, Slutarp
521 OO Falköping

Telefon
o5l5-333 55
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Garn Ingår i Priset. 
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Lös
Julklappsbekymret

enkelt:

Ge ett
Presentkort!

.turPyI It!
Julklappar!

I(|]I]{ARPS PRESE}IISHOP
"Rosa Huset"

- 0515/337 10

Ly cka d' " p r emiär auktion"
Damerna i Kinnarps kyrkliga sy-

förening har all anledning att kän-
na sig nöjda efter den lyckade
"premiärauktionen" i församlings-
hemmet i tisdags kvåll. Uppslut-
ningen var stor - inte minst av
unga familjer, och man sjöng sig
samman med de kånda advents-
psalmerna inledningsvis. Annelie
Johansson sjöng också solo ett par
sånger till eget resp. kantor Marga-
reta Thors ackompanjemang.
Prosten Uno Mårtensson talade.

Två rutinerade ropare förde
klubban, Sven Andersson i Lofs-
gården och Håkan Silvander i
Prästgården. Buden på det som
vanligt rikhaltiga sortimentet blev
genomgående höga. Sålunda upp-
nåddes rekordpris på en stor vir-
kad duk, inte mindre än 2.050 kr.
En nyhet för året var ett mindre
lotteri på missionsljus fr. Sv. Kyr-
kans Missionsstyrelse. Där fick
missionen på en kort stund ett ex-
tra tillskott på 500 kr. Resultatet av
den lyckade försåljningen blev c:a
17.600 kr, som sen kommer att för-
delas till Lutherhjälpen, missionen,
diakonin m.fl. viktiga åndamål un-
gefår på sämma sätt så många ar
förut.

Äv roregaencte års medel (med
ränta) beslöt damerna vid sista sy-
mötet att dela ut följande: Till Lut-
herhjålpen (Etiopien) 1.000 kr,
Sv.kyrkans mission, RIA, Folk-
högskolan i Hjo, IM, Flämslått var-
dera 500 kr, Stockholms resp. Gö-
teborgs stadsmission vardera 400
kr, Göteborgs kyrkl. sjömansvård,
Sv. kyrkan i utlandet vardera 300
kr samt Förbundet kristen fostran

och Hjelmserydsstiftelsen vardera
200 kr. Föreningen beslöt också att
som vanligt bidraga till omväxling
och trevnad på Frökindsgården
med blommor och tidningar. Slutli-
gen kan nämnas att Kinnarps sy-
förenipg lovat bekosta det konst-
verk (utsmyckning i trä på fond-
väggen) som konstnären Eva
Spångberg lovat att utföra så snart
tid dårtill ges.

Greta Sandahl och Kristinu Strand. arbetar degen.

GODJUL

GOTTNY
&

TT

M
Itöbler for kontor och offentlig millo

Box 3060. 521 03 FALKÖPING
Fabriksförsäljniirg kontakta: Bengt Dolk.
Tel 0515/333 70. Telex 671 69 Kinnirp S.

LJu som bor i Kinnarp, Slutarp eller
Ärrrp har det väl förspänt. bu behöver inte
åka in till sm'n för att sköra Dina bankaffä-
rer.

Du har ju Sparbanken i Kinnarp. Här kan
Du öppna konto, fä län, placera pengar,
handla med aktier,' köpa utländsk valuta
m. m.

Sedan en tid tillbaka är vi två här på Kin-
narpskontoret. Det ger oss ännu bättre'
möjligheter att ge Dig bästa tänkbara ser-
vice.'Vi som tar hand om Dig heter Håkan
Uddenstig och Ann-Marie Lenn6er, Väl-
kommen in och prova oss, Du också!

spq*?*:*-*Pt*?rs
T7' | 'llrnnarpsKontoret

tel. 0515 - 336 50
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Oae Josefssofo
s|rcöthela- 398 p!

Falbygdens Skyttek-
rets' luftgevärsmäster-
skap kunde avgöras un-
der fredag-lördag trots
svårigheter för skyttarna
att ta sig till Odenhallen i
snöovädret.

Flera goda. resultat uppnåddes
dår Joakim Winggren, Kinneved,
tog titeln i stående med 362 poäng.

Ove Josefsson vann klassen
Lll-LIs, genom att tapPa endast
två poäng och dårmed uppnådde
han hela 398 poäng.

nesultåt:
Klass Lll-Ll5 final: l) Ove Josefs-

son, Kinneved 398 p, 2) Lise-Lott
Bengtsson, Sörby-Odensberg 396, 3)
Joakim Crlsson, Kinneved !96, 4) To-
mm Hector, do 395, 5) Per-Äke Svens-
son, Mullsjö 393, 6) Belinda Torstens-
son, Sörby-Od 392.

Klass Lll: 1) Hama Bemerhag, Kin-

1å"+-1+:frlififfi
4+t

aktm Wtnggren för hans seger i stå,end'e. (Foto: Dan
Nilsson).

neved 196 p, 2) Jenny Svensson, Mullsjö
194, 3) Zmdra Eidesten, Sörby-Od 192,
4) Jonny Gustavsson, do 191, 5) Martin
Thor, Kinneved 189, 6) Piene Torstens-
Son, Sörby'Od 186, 7) David Ottosson,
do 186, 8) Gabi Ståialob, do 184, 9) Jessi-
ca Karl6n, Mullsjö 184, l0) Mathias Hil-
lerstrand, Sörby-Od 182, 11) Anna
Engström, Falköping 180, 12) Markus
Anderson, Sörby-Od 178, 13) Andreas
Johmsson, do 162.

L 13: 1) Per-Äke Svensson, Mullsjö
197 p, 2) Morgm Sandin, Falköping lg6,
3) Joakim Karlen, Mullsjö lg4, 4) Anette
Gustavsson, Sör-Od 193, 5) Frediik
Wahlström, Falköping 192, 6) Pelle Her-
miltsson, Kimeved 192, ?) Niklas Gus-
tavsson, Mullsjö 191,8) Mats Johansson,
Falköping 191, 9) Ulrika Svensson, Sö-
r-Od l9l, 10) Nicklas Ahl, Kinneved
190, l1) Jörgen Fors, Sör-Od 190. 12)
Mats Fällström, Kinneved 189, 13) Jo-
akim Wallin, Vartofta 177, 14) Lise-Lott
Carlsson, Falköping 175 p.

L l5: l) Ove Josefsson, Kinneved lg!)
p, 2) Tomas Hector, Kinneved 198, 3)
Joakim Carlsson, Kinneved lg8, 4) Lise-
Lott Bengtsson, Sör-Od 197, 5) Markus
Jameson, Falköping 197, 6) Conny Gus-
tavson, Sör-Od 196, 7) Magnus Ahlin,

Vartofta 195, 8) Åke Brissman. Sör-Od
195, 9) Belinda Torstensson, Sör-Od
194, I0) Magnus AriöCrsson, Sör-Od
193, 1l) Roger Ceder, Vartofta 187, 12)
Jimmy Anderssgn, Sör-Od 185, 13)
M*kus Thor, Kinneved 179 p.

Klass Jun.-Vet.
Final: l) Joakim Winggren, Kimeved

362 p, 2) J-O Janneson, Falköping 361 p,
3) Christer Eidesten, Sör-Od 360 p.

Jun.: 1) Joakim Winggren, Kinneved
362 p, 2) Laila Fladberg, Falköping 356
p, 3) Hans Giirmsson, Kinneved 335 p,
4) Dmiel Andersson, Falköping 32? p,
5) Per Brisbo, Kinneved 325 p, 6) peter
Ahl, Kinneved 323 p, ?) Iiits Wahl-
ström, Falköping 3ll p, 8) Magnm Gus-
tavsson, Falköping 293 p, 9) Morgan
Torsberg, Falköping 288 p, l0) Robert
Kjellstrand, Falköping 288 p, ll) Mille
Westergren, Falkiping 28? p.

Sen.: l) J-O Janneson, Falköping 86l
p, 2) Christer Eidesten, Sör-Od 360 p,
3) Jm Engström, Falköping 35? p, 4)
Stefan Engström, Falköping 854 p, 5)
Tomas Engström, Falköping 3b2 p, 6)'
Lennrt Blom, Kinneved 339 p.

Vet.: 1) Allan Broström, Falköping
312 p.

t
:$

Frå,n uiinster Joaki,rn Carlsson, Tomas Hector, Oue Josefsson, Liselott Bengtsson,
Belinda Torstensson och Per-Ake Soensson, oilka tillhörde d.em som stiilld,e upp i,

kretsmiisterskapen och nådde fram4dngo"r.

C'OD
uL

May Bergman
Slutarp 0515/334 90

önskar

Prisutdelare Bengt Karlsson öuerl'dnxnar priser tiII Jo'



Teaterpremiär hoE,SlnarPs

Frå,n Cabarö Frontpanels finalnummer ut'd. premiiiren på Stadsteatern' Det oar

må,nga festlzga nunxrner och' publiken uar med' på' noterna'

Kinnarps Kontorsmöb-
ler bjöd sin personal på
julbord i Medborgarhuset
på fredagen. Det var en li-
te annorlunda julfest dår
den nystartade amatör-
teaterföreningen KATF
(Kinnarps Amatörteater
Förening) begick sin pre-
miår.

Det var några teaterintresserade
vid Kinnarps Kontorsmöbler Anni-
ca Johansson, Frank Henningsen'
William Alleg, och Ann-Christin
Rhen som btartade uPP föreningen
i augusti i år.

o Cabar6 Frontpanel
Det blev en lYckad förestållning

när Cabar6 FrontPanel begick sin
premiär. KATF har bara varit
igång sedan.augusti i år och har På
denna tid skrivit, repeterat och ta-
git fram dekorer till en festlig före-
stållning med massvis av kul num-
mer som skämtade med det mesta
både inom och utom företaget.

Efter en pampig inledning med
iuciatåg och Can-Candans fick Pu-
bliken en inblick i hur det är På
verkstadsgolvet och På kontoret,
på låkarmottagningei'r och hur tof-
felhjälten har det. När dem PamPi-
ga finalen avslutade det hela var
publiken mer än nöjd om man dö-
mer efter de kraftiga aPPlåderna.

De medverkande i Cabard
Frontpanel är: Lars Johansson,
Gunilla Zetterholm, Frank Hen-
ningsen, .Lena Andersson, William
Alleg, Ann-Christin Rhen, Gunnar
Karlsson. Ann-Christin Calb, Mari

Tibblin, Annika Johansson och
Rolf Jonsson.

Efter cabar6n stod julbordet du-
kat i dansrotundan där julfesten
sedan fortsatte.

Text och bild:
RUNELINDBLAD

1
I

Nugärdom
sistaSStorna.
Til, oslagbart
f n ny LADA från under 39.000:-. En ovanligt bra bilaffär'

4-dörrars sedan-modell med ombonad inredning,.
tomtoit och lågpris. S-växlad låda som bidrar till
lä gre brä nslefö r-bru kn i ng och stö rre komf ort.

Pris frän ca 38.9OO:-
Bränsledeklaration: blandad körning 0,78 l/mil'
Kostnad 1.500 mil 4.726: (850701 ).

BR. TARSSI|N BIt AB
KINNARP

Tel 0515/330 32, 330 60

LADA 2105

Öppet: Vard 8-18. Lörd 9-12.



F örskolan p å F yrklöu etrl
sjunger luciaså,nger

Förskolebarnen vid FYrklövern i
Frökind höIl På torsdagen sin tra-
ditionella luciafest i Lokal Frökind,
dit även småsyskon och föräldrar
var inbjudna. Det var barnen som

stod för sången och agerandet den

här dagen, där temat var en liten
killes upplevelse i juletid.

Julfest har man också och det re-
'dan nåsta fredag men då är det ba-
ra för barnen. Då är det lårarna
och sköterskorna som agerar och

sjunger. Det var förskolläraren
Brigitta Andersson och barnskö-
terskan Gunilla Wristel som berät-
tade.

Att det var populärt med lusse-
festen var inte att ta fel på. Stäm-
ningen var hög och livlig.

$ffifi
Lucia meil följe ifr&n Fyrklöoern siöng och ageraile
med, lio och lust och intresset hos d,e smÅ, giistema uar
stort. t1si"'lL, r\_

Kinnafpsreay d,rar
in på "Meclis" nt'jo'

Viil mött på Stadsteatern söger d,en hiir trion ur Kinn-
arpsreuan.

På döndag drar Kinnarpsrevyn
in på Stadsteatern i Falköping. Det
som från början var tänkt som en
revy för Kontorsmöblers anställda
har formats till en lite större hän-
delse. Nu ska man spela för all-

mänheten under.en dryg timme.
De tolv medverkande visar upp sig
i en nummerrevy, som inte bara
handlar om Kinnarp utan är så all-
män att den kan ses av "vanligt
folk" också...

Kinnarps Pensionat
önskar alla gäster en

God Jul ocrr ett Gott NYtt Är!

KÄRN.KAFFE

Hs r iHii['f :**.* 27 .s:,

FEISIIL ii'H
HUSHALLSOST 29?3

BELLMAN- och PENNINGLOTTER
TIPS. LOTTO. BLOMMOR

JULAFTON 9-12
JULDAGEN STÄNGT



Julfest för pastoratet
I Kinneved nya för-

samlingslokal hölls på fre-
dagskvällen julfest för alla
verksamma inom pastora-
tet. Högtidlig stämning åt
festen gav Kinneved flick-
kör i ett stort och skimran-
de ljust luciatåg med Lisa
Gertson som lucia.

De välsjungande flickorna ac-,
kompanjerades av kantor Marga-
reta Thor i ett rikt coh varierat
program. Välkomsttalet hölls av
Karl Gustav Gustafsson, ordf. för
pastoratsdelegerade, som menade
att man nu hade ett bra och funge-
rande pastorat tack vare de många
medarbetarna, Han sade också att
det var nyttosamt med sådana här
fester och sammankomster då alla
var samlade på en gång.

o Samrådskommitt6
Julfesten avslutades av prosten

Uno Mårtensson, som talade om
den nya verksamheten i pastora-
tet, nämligen den samrådsgrupp
som från och med januari skall pla-
nera och samordna de olika aktivi-
teterna inom församlingarna.
Barn- och juniorverksamheten
m.fl. har alla sina representanter
med. Han framförde också ett tack
till alla sina medarbetare för det
gångna året.

o Fullmäktige
Julfesten föregick av ett kyrko-

fullmåktigemöte, där presidiet i sin
helhet omvaldes. Sålunda är Carl-
Arne Adamsson .fortfarande ordf.
Sven Andersson v. ordf. och Uno
Mårtensson sekr. för tre år frarhåt.
Göran Andersson, Slutarp och
Ivan Johansson, Axtorp, avgick
från kyrkorådet och i deras ställe
nyvaldes Maj-Britt Johansson och

Kinneued.s flickkör utEjorde ett uackert och oölsjungande

luciatå.g.

Inge Eckerlid. Ordinarie ledamöter
är nu Uno Mårtensson, Carl-Arne
Adamsson, Äke Andersson, Gun-
nar Svensson, Berit Samuelsson
och Majken Johansson. I fortsät!
ningen kommerm även de åtta
suppleanterna att bli kallade till
möten dår fem är nyvalda.

IRIS JOHANSSON

tu/tz-6'Dans k iry ganeru
i församlingshemmet

Kinneveds församling
inbjöd i går till familje-
gudstjänst med efterföl-
jande julfest i För-
samlingshemmet. I guds-
tjånsten, där prosten Uno
Mårtensson predikade,
rnedverkade barntimme-
barn med sång.

I Församlingshemmet inledde
Ansgars miniorer och juniorer med
ett luciatåg med Lena Andersson
som lucia. Efter servering var det
dags för traditionella jullekar kring
granen, ledda av församlingsassis-
tent Helena Witting.
. Helena har haft många barn in-
skrivna i sin verksamhet i höst. Se-
dan församlingshe"mmet tillkom
tycks intresset ha ökat. Bl.a. har
hon haft tre barntimmegrupper
med l0-talet barn i varje grupp.

Julfesten avslutades med tomte-
besök och innan dess hade också

ledare genom en blomma fått ett
tack från församlingen för sitt ar-
bete. Tacket framfördes Uno Mår-

tensson och ledarna kvitterade ge-
nom att överlämna en blomma till
honom.

Tre srnå, "grodor"



Interrl-revy fick Må,nga firad,år"åiio
allmän-publik 22tu.6s. och midnattsmässu

Inte visste jag att Frank
Henningsen, ordförande i
Träindustriarbetarnas
fackklubb på KinnarPs
kontorsmöbler, var en be'
gåvad Can:Candansör
eller ska det stå dansös?

Förklädd till sådan dan-
sade han med den äran
denna dans i ett av inled-
ningsnumren når Kinn-
arpsrewn i går drog in på
Medborgarhusets scen i
Falköping.

Ja, ensam var han ju inte. Hela
ensemblen med killar och tjejer
var också på scen i denna spånst-
krävande dans. För övrigt var det
första gången jag sett en Can-Can-
dansös med mustasch.

Cabare Frontpanel år namnet På

denna nummerrevY, ursPrungligen
tånkt som en intern muntration för
de anstållda på kontorsmöbler.

Med gott humör sPelade en-
semblen upp sina skämtstYcken.
Det blev en del om nYa flYgPlatsen

- "Jarllanda" som man sa, vad
man nu menade med det. -

. Prismachefen
I numret "Här har du ditt liv"

från TV plockade man upp inte
obekante Piismachefen Per-Olof
Kjellberg ur publiken som lätt
chockad fick träffa diverse påståd-
da figurer ur sitt förflutna. Ska vi
tro programledaren, nyss nämnde
Frank Henningsen, så avbröt Pris-
machefen en lovande militårkar-
riår som hangarsopare i Karlsborg
för att ge sig dagligvaruhandeln i
kast. Hustrun Monica Kjellberg
skrattade hjärtligast av alla i sa-
longen.

GLENNWELANDER

Både bittida och sent sökte man
sig till kyrkorna i jul. I Kinneveds
pastorat gavs möjlighet till bådade-
ra. I Vårkumla och Brismene kyr-
kor firades mindattsgudstjänster
med rikligt med sång, i V. av en
flickkör (tillfålligt?) och i B. av kyr-
kokören. Kanske just midnatts-
mässan är framtidens gudstjänst i
julnatten och den är ju inget nytt,
tvärtom. Så firade man ju Kristi fö-
delses glada fest i urkyrkan. I Vår-
kumla tjånstgio'rde Ingvar Duell in.
för en fullsatt kyrka och i Brismene
Georg Majhult med nåra tredjede-
len av församlingens invånare som
gudstjånstfirare.

I Kinneveds kyrka håller man
fast vid traditionen med julotta och'
här tjänstgjorde prosten Uno Mår-,
tensson, och kyrkokören, för da-
gen förstärkt, sjöng introitus och
flera av julens kända hymner un-
der kantor Margareta Thors led-
ning. Dagens glädjebudskap un-

derströks på ett förtjänstfullt sätt
med flöjt- resp. klarinettinslag till
psalmerna av bröderna Martin och
Magnus Thor. Som ämne för sin
predikan hade prosten: Vad är det
egentligen vi firar? Kollekten till
Flämslått uppgick till 510:-.

I Börstigs kyrka slLrtligen firades
tidig otta, också här med prosten
som tjånstgörande. Ovanligt många
hade i år mött upp och kyrkokören
under kyrkomusiker Ella Thor-
stenssons ledning sjöng förtjänst-
fulltjulens sånger.
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Frank Henntngsen, roi4P ptogramledare i "Htir har du

ditt lw" har plockat upp Prismachefen Per-Olof Kjell-
berg ur reuypubtiken och presenterar honom en rad på'-

hitiad.e eptsod,er ur hans tidigare liu. Till höger Kjell'
bergs " gamla liirarinna" .

I(innarps, får anvånda
fondpengar till flYget

Kinnarps International har fått tekniska hjålpmedel i form av in-

tillstånd iv statens industriverk att flygningsljus och banbelysning. Fö-

använda 8;6 milj kr av investe- retaget skall vidare investera i

ringsfondsmedel. Pengarna skall maskinutrustningförbrikettillverk-
bl a gå till en flyghangar med vånt- ning' (TT)
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