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Linderz vidare i
dansbandstävling

Bra dansmusiker det
har vi gott om här på
Falbygden! Ni kånner,
vål Mats Lindberg från
Kinnarp? - han ingår i
"Littdetz" orkester från
Lidköping som sopade
hem fredagens distrikts-
final i Orebro i tävlingen
Dansband 87. Mats spe-
lar klaviatur i detta sex
man starka band. Detvar
i hård kamp med fyra
andra orkestrar man
vann danspublikens
gunst - det var den som
röstade fram vinnaren -
i fredags.

Nu går man till huvudfinal i
denna tävling som också den
går i folkparken Brunnsparken
i Orebro. Där får man möta
Falköpingsorkestern "Lei-
jons". Vi får väl se vem som
vinner.

- Linderz har funnits i 20
år, kapellmästaren Anders
Linder startade bandet när han
var 13 år tror jag, säger Mats
Lindberg. Nuvarande med-
lemmar har vi haft i tre år. Själv
harjag spelat med bandet i nio
år.

Linderz är: Anders Linder.
gitarr, sång, Peter Svahn, sax,
flöjt, klarinett, Håkan Ljung-
qvist, sax, flöjt, klarinett, Johan
Sköld. trummor, Mats Lind-
berg, klaviatur, samt Claes-
Göran Gustavsson bas. Peter,
Håkan och Claes-Göran sjung-
erockså.

Håkan Ljungqvist har ett
förflutet i länets första riktigt
stora dansband, Cool Candys
från Lidköping, där han med-
verkade under deras storhets-
tid.

Linderz. musiken för den
mogna publiken, står det på
bandets idolkort och musikkas-

setter - man har gett ut två
sådana och en singelskiva är
pågång.

Vad spelarni förmusik?
- Vi spelar det mesta som

är populärt, gamla go_dingar
och modernare låtar. I Orebro
spelade vi fem säkra kort ur vår
repertoar - de som vi märkt
går hem hos publiken. Och det
gjorde det ju här också, säger
MatsLindberg.

På musikkassetten "På be-
gäran..." spelar Linderz bland
annat "Chattanooga choo-
choo", en Miller-låt, "Kärleks-
brev isanden" och Age Alexan-
dersons "Ljus och värme".

o 6gångerper
månad
Vi år väl ute och spelar

6-7 gånger i månaden i en
3O-milsradie från Lidköping
räknat. Faktiskt mera utanför
Skaraborg än i - det har blivit
så bara. Värmland, Orebro,
Halmstad är platser där vi är
kända.

Leif jobbar i vardagslag med
data på Kinnarps kontorsmöb-
ler, kanske en lämplig syssla
för en modern dansbandsmusi-
ker så komplicerad och datori-
serad utrustning som numera
är ett måste för att det ska låta
sommanvill?

Den tionde april går finalen
i Örebro. Då ska vi få veta vil-
ken orkester bland de 55 som
anmäldes från början och de
25 som deltagit i distriktsfina-
lerna som blir korade till Mel-
lansveriges bästa dansband
1987. Blir det kanske Linderz
eller Leijons?

Tävlingen arrangeras av
Lokalradiostationerna i Skara-
borg och Örebro, Örebrokuri-
ren och SLA i Skövde. Två
delfinaler har gått på Valhall i
Slrövde och trq i Brunnsparken
i Orebro.

GLENNWELANDER
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Kirgtarpsekipaget Sara Lagerstrand med C-ponnyn Follyana
vid- Gäsene-Ryttarnas hopptävlingar i första omgången av
Gäsenecupen. tb[?4+-

tavsson och samtliga omvaldes. I
övrigt omvaldes samtliga funktio-
närer,

Ombud till distriktsstämman i
Lidköping: Britta Wilgotsson,
Inga Nielsen, Barbro Jarlsson,
Barbro Hermansson. Lokalstäm-
man beviljade följande anslag:
Katastroffonden 6.000 kronor,
svåltdrabbade i Afrika 6.000, di-
striktets projekt 2.000.

Det blir under 1987 pensionärs-
träff och resa för'pensionärer och
klädinsamling till våren. Kurs-
verksamhet planeras, ävenså
riksinsamling till hösten. Profes-
sor Anders Otterland, Falköping,
talade vid stämman engagerat om
Röda korsets uppgifter, såväl hår
hemma som i uländer. Som låka-
re kom han även in på friskvår-
dens betydelse. Talet belönadbs
med varma applåder.Styrelsen har bestått av ordf.

Göran Andersson, vice ordf.
Werna Lagerstrand, sekr. Britta
Witgotsson, kassör Gurli Sjöberg
samt Valborg Clausson, Rut Pers-
son, Arne Gustavsson, Inger
Karlsson, Edvard Johansson, Sig-
rid Brodd, Inga Nielsen, Barbro
Hermansson. I tur att avgå var
Gurli Sjöberg, Rut Persson, Bar-
bro Hermansson, Inga Nielsen
och samtliga omvaldes. Supplean-
ter i tur att avgå var Gun-Britt
Filipsson, Ann-Britt Karlsson,
Lennart Oskarsson. Torsten Gus-'

Kinnarp-Slutarps 
"

Vägförening
har årsmöte måndagen den 23

mars kl 19 i LokalFrökind.
Ärende enl, stådgarna'

RK-stämma i Kinne,rp'
Kinnarps rödakorskrets höli i

söndags lokalstämma i försam-
lingshemmet under god tillslut-
ningr Styrelsens verksamhets-
berättelse upplästes och god-
kändes. Av denna framgår att
verksamheten varit god. "Flyk-
ting -86" tillsammans med Luther-
hjälpen och Diakonia gav 23.293
kronor. Vårens riksinsamling gav
ej så bra resultat som tidigare års
insamlingar på hösten. 3.137 kro-
nor får dock anses godtagbart.
Kretsen har anordnat resa för
pensionärer, ävenså pensionärs-
träff med god anslutning. Syauk-
tionen var lyckad. Stor anslut-
ning, mycket handarbeten och
slöjdalster. Med kaffe och lotterier
inbringade denna 13.435 kronor.
Syföreningens arbete kan icke
nog uppskattas.

STRÖMAVBROTT
Axto rp-AlarP'Ledsbacken

På gund av underhållsarbete på 10 kWJedningen kommer

strömmen att brytas onsdag den 11/3 kl 09'00- 13'00' Abonnen-

ter som berörs har abonnentnummer som börjar med'

23L2 - 232L (se elräknin g).

För strömlöshet garanteras ej'

Tel' 0515/503 60

Fafbygdens Elförening ngV

Styrelsen
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Frökind-klubhelli
som ökade mest!

Västergötlands Tennisförbund har hållit sitt årsn1öte i Vara. Sjutton föreningar
mötte upp med tillsammans ett femtiotal ombud. Ärsmötet fick en ovanlig start,
då det inleddes med utdelning av VTF;s priser till förbundets bästa juniorer under
1986. Anledning var,att pristagaren Nicklas Utgren, Vånersborgs TK, hade flyg att
passa på Landvetter. Fem veckors sgtellitspel med start i Portugal väntar honom.

Övriga pristagare var Johan
Sunnernark, Lidköpings TK,
Marie Linusson, Ulricehamns TK
och överraskningen Maria Mår-
tensson, Marks TK, som tyvärr ej
kunde närvara. Efter denna ut-
delning kunde mötet återgå till sin
sedvanliga ordning.

r Rolfin
.Till förbundets ordförande

omvaldes Kail Fasth, Lidköping,
för 16:e året i följd. Bo Lundahl,
Alingsås, avgick ur styrelsen och
ersattes av Rolf Wänerstig, Tida-
holm. På suppleantplatsen efter
Rolf nyvaldes Mariestads TK:s
starke man Lennart Högstedt.

Valen till kommitt6erna inne-
höll mest omval. Största föränd-
ringarna skedde i juniorkom-
mitt6n där Bo Lundahl, ordföran-
de och Ivar Zätestam lämnade sitt
arbete. Till ny ordförande valdes
tlan-Gunnar Lid6n, Vänersborg
och nyvaldes giorde Tomas Boije,
Tidaholm och Robert Eriksson,
Borås.

r Utmårkelser
Årsmötet avslutades med ut-

delning ay förtjänsttecken och
priser till Arets DM-klubb inom-
hus respektive utpmhus 1986, Elfs-
borgs TK samt Arets serieklubb,
SandaredsTK.

Till sist kan nämnas att med-
lemsutvecklingen varit mycket
gynnsam inom Västergötlands
Tennisförbund. Under det gång-
na verksamhetsåret har med-
lemsantalet ökat med inte mindre
ån ,1.080 till totalt 13.248 med-
lemmar.

Förbundet har också 'sedan

Frökinds TK:s representant Bengt Persson mottager priset
för bästa medlemsutveckling i Västergötlands ptocentuellt'
sett under 1986 vid Västergötlands Tennisförbunds årsmöte
iVara.

några år utdelat två pris till de
föreningar som dels har den pro-
centuellt största medlemsökning-
en samt till den förening som har
den största ökningen i absoluta
tal. I år gick dessa pris till Frö-
kinds TK ochLidkOpings TK.

Styrelsen: Ordf, Kail Fasth,
Lidköping, v, ordf. Kiell Herman-

son, Lilla Edet, kas3ör Harry
Claar, Skövde. Ledamöter: Bert
Andersson, Falköping, Inga-Britt
Gustafsson, Skövde, Lennart
Kareld, Kinna, Rolf Wänerstig,
Tidaholm. Suppleanter: Lennart
Johansson, Härna, Lennart Högs-
tedt, Mariestad.

.11s7"a;3*lq

- o Kinnarp/Slutarp
o lt87':tl$'J6
Arsmöte med
Kinneveds-
Vårkumla LRF

När Kinneveds-Vårkumla
LRF-avdelning höll årsmöte i
Vårkumla bygdegård, medverka-
de styrelseledamoten Lars-Åke
Gustafsson i LRF. Han talade bl a
om att mjölken på två år minskat
med sju procent i hela landet, vil-
ket motsvarar hela mjölkproduk-
tionen i Skaraborgs län.

Överproduktionen av spannmål
diskuterades, liksom vad som kan
göras åt denna. Mötets mening var
att inte tvinga lantbrukare att läg-
ga åker i träda om de har mjölk-
och köttproduktion och förädlar
all spannmål och mer därtill. De
har under två-tre års tid fått myc-
ket stora inkomstbortfall p.g.a.
tvåprissystemet på mjölk- och
slaktdjursavgifter. Spannmåls-
överskottet måste lösas på annat
sätt, Mötet antog en motion att
lämnas till Lånsförbundsstämman
i denna fråga,

Ulf Erikssln medverkade från
Föreningsbanken. Han talade om
bankens nya organisation. Verner
Granlund rapporterade från Väst-

svenska Lantmän och Arne Karls-
son från Scan Väst och Skara-
borgs Skogsägare.

Styrelsens sammansättning för
1987: Ordf. Lennart Oskarsson,
vice ordf. Sten-lnge Karlsson,
sekr. Inga Larsson, kassör Sture
Olsson, Kurt Johansson, Jan-Erik
Gustavsson, Rune Gusdafsson och
Inge Joelsson. Ungdomsrepre-
sentant: Lars Gustafsson. Studie-
organisatör: Alf Andersson.

Kontaktmän : Föreningsbank6n
och Västsvenska Lantmän: Ver-
ner Granlund. Scan Väst och
Skaraborgs Skogsägares: Arne
Karlsson. Lantbrukshälsan: Lena
Hoheisel. Skara semin: Sture
Andersson.

Under fiolåret var det en livlig
verksamhet med bl a studiecirk-
lar, fältvandring och resa till eta-
nolfabriken i Lidköping. Under
näringslivsdagen i Frökind med-
verkade avdelningen med utställ-,
ning och provsmakning i Lokal
Frökind. Det var också öppna
gårdar i Siggagården och Back-
gården.

Bland kommande aktiviteter
märks att Lena Hoheisel kommer
att informera från Lantbrukshäl-
san vid ett möte. Vidare planerås
fältvandring, resa och höstmöte.

Kinnarps IF spelade sin första
träningsmatch för säsongen när
laget på lördagen mötte Vara på
hemmaplan. Kinnarp vann mat-

,t chen med 3-2 (1- f ) och tränaren
Jan Elfvar mycket nöjd efteråt.

- Ja, det här såg inte alls illa
ut. Vi hade dessutom en hel del
spelare borta. Vara hade väl de
första 20 minuterna, sedan var det
vi som ägde matchen, sa han.

Vara tog ledningen med l-0
innan Kinnarp vände till3- I efter
mål av Stefan Eriksson. Per-Erik
Ottergren och Lars Göransson.
Mot slutet slappnade så Kinnarp
av lite grann och Vara tilläts att
reducera till3-2.

Plus i kanten skall följande
Kinnarp-spelare ha: Tony Pers-
son, Per-Erik Ottergren, Per-Ola
Westerberg och Sören Wilhelms-
son. Den sistnämnde ett nvförvärv
från Åsarp.

T7. l'tsl.'ot',t
r\rn1!arp

avann I
premlaren

"Det hästa i liuet"
med Gertiud och Rune

och dottern Anna-Magdalena.
Fredag liloclmn 19.30

i Slutarps Missionshus. Janne m fl.
l.öilag klockan I9.00

I Kinnev. Församl.hem. Ungdomskören Verkligt Liv.
Servering.

Söndail ltlockan 1I.00
I Stutarps Mhs. FAMILJEGUDSTJÄNST. Söndags-

skolbarnen m fl.

AILA ÄN UÄTKI|MNAI



Slutarps IF:s damklubb hade
på söndagseftermiddagen tagit
initiativet till ett söndagscaf6 i fri-
tidsgården, men det är ju så att
många vill att något görs i sam-
hället, men få kommer när något
bjuds. Programmet vai mycket

intressant - Tore Gustavsson i
Jäla visade vackra färgbilder från
sina blomsteibackar och kåserade
på ett trivsamt sett kring blommor
och annat. Välsmakande våfflor
serverades och det lilla antal som
kom trivdes kring kaffeborden.

*[s'tr]'
fflt, oI nonJos pa
m&lhumör

Thomas Westerberg var på fint
målhumör då Kinnarp i helgen tog
emot Tvärred hemma. 5-1 (1-f)
skrevs slutsiffrorna till och av
dessa gjorde Thomas tre.

- De började bra och stressade
oss rejält, men när vi kom igång
tog vi hand om allting, berättade
Jan Elf, tränare i Kinnarp.

Per-Ola Westerberg fick den
här gången spela libero och skötte
den sysslan utmärkt. Tony Pers-
son var också bra, men åkte olyck-
ligt på en muskelbristning i slutet
av matchen. Andra framstående
spelare i Kinnarp var Thomas
Westerberg, P-E Ottergren och
Torbjörn Akesson.
, De övriga målen giordes av
Thomas Hector och P-E Otter-
gren.

,stE t-c'3-åq

Slutarps IF besegrade den
gångna helgen Mölltorps IF med
2-l (l-0) i en träninssmatch i
fotbolt. Och den nye -tränaren,

Hans-Olof Gustafsson, var riktigt
nöjd,

- Ja, det såg bra ut. Precis som
i tidigare matcher i vår så hade
vi lite problem i första halvlek,
men efter paus kom vi igång och
jag vill ge hela laget plus i kanten
för den delen av matchen, sa han.

Slutarps mål giordes av Per
Winlöf och Magnus Johansson och
just Per Winlöf höjde sig något
övermängden.

Hans-Olof spelade själv enhalv-
lek och börjar att komrna igång
nu. Han bör ha mycket att tillföra
Sh.rtarp framöver, inte minst rutin.

Barngymnastiken
i Kinnarps skola inställd torsd.
2613. Forsätter nästkommande
torsdag. '
Maria l g.S.,r - crS -åy

med Tvärred. Tre mål blev
det för hans del denna dag.

Piggt initiath) - menfekom Bra insats
av Slutarp

MönnnPS EGEIIDIIM, rAIK(|PNG
429 ha.

På uppdrag av ägaren Oddvar Tjelta har vi att med ensamrått
låta försälja Fastigheten Mönarp 1:5, Kinneveds sn, vilket
görs med skriftliga anbud som skall ha inkommit senast den
13 april 87 till nedan angiven adress.
Härför visar vi fastigheten lördagen den 4 april -87 meilan
11.(n-t4.(n, då underlag till anbudsgivning också kan er-
hållas.

Arealftirdelning;338 ha åker (el i åker motsvarande syfte) 29

ha skogsm., 20 ha imp. skog, t ha bete, samt 33 ha övrigt o
tomt. På fastigheten finnes 2 st boningshus samt 3 st ekonomi-
byggn. Gården har ett centralt läge c:a I mil söder Falköping
och med god arrondering. Totalt tax.värde 2.812.000: -.
Anbuden skall sändas till: Lantbruksmäklaren Svenska gårdar
AEl, Brassbo gård, 570 20 Bodafors. Tel 0380/631 30 eller
010/?? 33 10. För vidare upplysningar tala med Ulf Romare.
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Hyresdiskussion
På torsdag kommer representan-
ter från Falköpings komrnuns
hyresbostäder att tråffa invånarna
i SlutarpriKinnarp för att diskutera
hyresbeståndet i samhället och ev.
nybyggnationer. Mötet sker På
initiativ av centeravdelning i Kin-
narp/Slutarp som tillskrivit hyres-
bostäder ang. byggnationen av
hyreslägenheter.

Mötet äger rum i Lokal Frökind.

Samhällsståmma
i Slutarp

Slutarps Samhällsförening, som
är en intresseorganisation för dem
som bor och verkar i Slutarp, har
på torsdag kvälI oriEnarie års-
stämma i Stiftelselokalen (källa-
ren Backagatan 6). Utöver sed-
vanliga förhandlingar, finns chan-
sen att ta upp samhållsfrågor av
olika slag.

t Nissan Kng Cab.är mest-sålda pick-upen. BekvCm ii som en personbil. Sollucka. diff-broms. jll !
I Bensin 87 hk eller dieselT0 hk. .] års nfF<T{-,q I
I vagnskadegaranti. 'J Itl
I u"309Dskåp -04 peugeorpick-up . i
I NissanPick-updrag -84 dragkåpa -85 I
i Ford Expressdrag -St Iig ABBfr&Moronali
i iNlssAl{l SLUTARp TetOSl5/339 gO \-zi
I +f +++r++++r+++++++jr++f rt+f t+++t+rt r



sburn r'il ill FloEnhålfigt
oeh starkt
motstånd
Kinnarps Hem- och sko-
laförening kräver att
skolstpelsen omprövar
ett beslut gållande var
eleverna skall genomgå
högstadiet.

Det råder ett enhålligt
och starkt föräldramot-
stånd mot det tagna be-
slutet, skriver förenlng-
en' - sid7 -

Träff för äldre och
daglediga
I Kinneveds lörsamlingshem
fred. 2713 kl. 15. Kantor M. Thor
sjunger psalmer med oss ur DEN
NYA PSALMBOKEN
Välkomna från HELA PASTO.
RATET

ttskolstyrelsen måste
ompröva sittbeslut))

Kinnarps Hem- och sko-
laförening kräver att ele-
verna från Kinnarps skola
ocks-å fortsättningsvis skall
gå på Kyrkerörsskolan
under sin högstadietid.

I en skrivelse till skolsty-
relsen hemställer förening-
en att skolstyrelsen omprö-
var sitt beslut att bussa
Kinnarpsbarnen till Floby.

"Föräldramotståndet år
enhålligt och mycket
starkt". står det i skrivel-
sen.

I december 1985 fattade Falkö-
pings skolstyrelse ett beslut om att
barnen från Kinnarps skola från
och med läsåret 1990/91 skulle
föras till Floby skola efter mellan-
stadiet.

Beslutet väckte starka protester
då frågan var aktuell 1985 och
motståndsviljan hos föräldrarna i
Kinnarp och Luttra verkar obru-
ten. Hem- och skolaföreningentar
upp ett antal skäl att låta eleverna
också i fortsättningen få gå på
Kyrkerörsskolan _under högsta-
dietiden.

Den hävdar att det största pro-
blemet är att elevantalet totalt sett
minskar och att de inte löser några
problem att flytta problemen från
Floby till Kyrkerörsskolan. "Vi
tror inte att en nedgång till två
paralleller i Floby skola under
vissa år kommer att medföra någ-
ra nackdelar för undervisningen",
skriver föreningen till skolstyrel-
sen.

o Skjuts
Vidare hävdar man att skjuts-

frågan blir svår och dyr att lösa,
"det finns idag ingen fast förbin-
delse mellan Slutarp och Floby"
och att vägen är dålig och att resti-

den blir längre
" Att klassen skulle delas och

barnen från Luttra'skulle föras till
Kyrkerörsskolan protesterar vi på
det bestämdast mot". fortsätter
man.

I skrivelsen ställer man sig vida-

re negativ till att eleverna får byta
rektorsområde i samband med en
flyttning till Floby och att de också
får byta skollåkare, skolsköters-
ka, skolpsykolog och tandläkare.
"Elever rned problem kommer att
få ta ånnu mer 'stryk'utöver den

otrygghet som alla kommer att
känna", skriver föreningen.

Avslutningsvis poängteras den
naturliga samhörighet de boende
i Kinnarps- och Luttratrakten
känner.med Falköpings tätort.

JORGENGUSTAFSSON
I ctg a- d3.t d

S tudie urb et et allt hre d,ure !

Lägenheter i Kinnarp/Slutarp
Information o diskussion torsdagen 26 mars kl. 19.00 i Lokal
Frökind. Medverkande från Falköpings Kommuns Hyres-
bostäder. Kaffeservering.
Välkomna!
Klnneveds Centerevdelning 
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Nöls BAngfursi

' "T";Fraileller förutsättöi;
elevtillskott från Kinnarp ))

Fredriksbergsskolan
har bytt skolledning fyra
gånger på sex år. Då kan
det inte vara hela vårlden
att eleverna från Kinnarp
skall byta ,skolläkare vid
övergången till högstadiet.

Nils Rynefors, rektor vid
Flobyskolan, anser att för-
åldrarna i Kinnarp hyser en
överdriven rådsla för att en
bussning till Floby skulle
få negativa konsekvenser
föreleverna. "

Enligt ett skolstyrelsebeslut från
december 1985 skall eleverna från
Kinnarp från och med läsåret
1990/91 gå årskurserna 7-9 på
Floby skola. Beslutet har väckt
opinion i Kinnarp och föräldrarna
har genom Hem- och skolafören-

ingen dekla5erat att de kräver att
barnen också. fortsättningsvis
skall få gå högstadiet på Kyrke-
rörsskolan.

.I en skrivelse till skolstyrelsen
redogör Nils Rynefors för de tre
alternativ som står till buds vad
gäller högstadiet i Floby.

Enligt Nils Rynefors samman-
ställning kan Flobys högstadium
antingen läggas ner, drivas som
två-parallellig frlial till Kyrkerörs-
skolan eller med hjälp av elevtill-
skottet från Kinnarp drivas vidare
med tre paralleller.

- Enligt mitt sätt att se är de två
först.nämnda alternativen oaccep-
tabla, säger Nils Rynefors.

Han fortsåtter:
- Skolorna i Falköping skulle

inte klara att svälja eleverna från
Floby vid en nedläggning och en
variant med två paralleller skulle
ge eleverna alltför få valmöjlig-

t heter vad gäller tillvalsämnen.^" En lösning med två paralleller
förutsätter att Floby blir fi.lialskola
till Kyrkerörsskolan.

- Med tanke på vilka avstånd
det handlar om förefaller tanken
på en frlialskola överdriven. Vad
gäller statsbidragen har Kinnarps
hem- och skolaförening inte beak-
tat att den mindre tilldelningen av
resurser drabbar det sammanlag-
da elevaritalet, både Floby och
Kyrkerör tillsammans kommer
alltså att få ett anslag som är åtta
procent lägre än om båda skolor-
na är självständiga enheter.

r Satsa på
Enligt Nils Rynefors var en av

de tyngst vägande skälen när
gamla Vilske kommun gick upp i
Falköpings kommun 1974 just att
man på sikt inte bedömdes klara
skolfrågan på egen hand.

- Skulle denna hjälp förvägras
oss nu kommer det att väcka star-
ka protester, såger Nils Rynefors.

Han fortsätter:
- Och skulle skolstyrelsen riva

upp sitt beslut och fatta ett nytt
som innebär att eleverna från
Kinnarp också i fortsättningen
kommer att föras till Kyrkerörs-
skolan kommer det att komma ett
identiskt krav från föräldrarna i
Torbjörntorp, vars barn skall
bussas till Stenstorp av precis
samma anledning som Kinnarps-
barnen skall bussas till Floby. Det
handlar i grunden om att antingen
satsa eller inte satsa på landsbyg-
den och att antingen vara eller
inte vara solidarisk mot landsbyg-
den. .

o Förståelse för
Nils Rynefors såger sig också

hysa förståelse för att Kinnarps-
föräldrarna är tveksamma.

- Kinnarp och Floby har aldrig
så att säga umgåtts och det frnns
ett svalg mellan orterna. Jag tror
dock att eleverna snabbt kommer
att komma in i verksamheten här
och de kommer rimligtvis att få en
väl så god omvårdnad här som på
Kyrkerörsskolan, säger han.

Vad gäller argument som byte
av skolläkare gäller detta enbart
skoltid.

Om Floby inte får något tillskott
från Kinnarp kommer man inom
upptagningsområdet efter 1990
inte att komma över delningstalet
till tre paralleller, 60 elever per
årskurs, inom överskådlig fram-
tid. Tillförs man elever från Kin-
narp kommer elevantalet att
hamna på cirka 70 elever per års-
kurs vilket fördelat på tre klasser
innebär knappt 25 elever per
klass.

JÖRGENGUSTAFSSON
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I(inno,rp föll motKaönum
Det blev förlust KinnarP då man

gästade div IVJaget Kvänum i
helgen. 2-0 (1-0) skrevs hemma-
lagets siffror till och Kinnarps Jan
Elf var inte nöjd med resultatet.

- Vi skapade massor äv chan-
ser, men hade inte marginalerna
på vår sida. Vi saknade Thomas
Westerberg och kanske hade han
kunnat få bollen över mållinjen?

Spelmässigt var det annars
jämnt och hela Kinnarps lag ar-
betade bra.

- Per-OIa WeSterberg impone-
rar som libero och var planens
gigant. Han gjorde allt rätt, be-
römde Jan. Plus även till Arne
Ekbom, i målet, Sören Wilhelms-
son och P-E Ottergren på mitten.

Kinnarp B-Kvänum 3-2' iciw-Ni-sr



Trofast samlar
rn pengat
till cyklonoffer
Kyrkans Ungdom, lan-

det runt, ärjust nu i fård
med den stora fastein-
samlingen, en insamling
där de pengar som kom-
mer in oavkortat skall gå
till det cyklondrabbade
Madagaskar. Pengar till
hjälp att bygga upp det
som förstördes i cyklo-
nen och till det som för-
störts under den drygt
tvååriga torrperiod som
rått i landet.
På många stållen går
kyrkans ungdom runt
med insamlingsbössor
men i Kinneved harman
valt en annan metod.

I Församlingshemmets vesti-
bul finrn en PlYschhund, mo-

*t/t-tV'

Men från sina blivande (??)
taxikollegor möter William Aellig
på motstånd. Skaraborgs Taxiför-
buird säger i sitt remissvar att det
inte finns resandeunderlag för det
sökta tillståndet.

Tore Carlsson, taxiägare i Fal-
köping och ledamot av förbunds-
styrelsen säger till FT att man
giort en utredning i Falköping
gällande kommunvisa beståll-
ningscentraler.

För att få en rationell drift och
behålla den lönsamhet som idag
är finns det inte utrymme för flera
tillstånd utöver de 25 som redan
frnns i kommunen, 16 i Falköping
och I fördelade^ på Stenstorp,
Floby, Vartofta, Asarp, Gudhem
och Broddetorp.

- Den mesta trafiken från Kin-
narp går idag i riktning mot Floby
och ett nytt tillstånd i Kinnarp
skulle följaktligen drabba Floby-
bilarna som får ett minskat kund-
underlag.

o Diskuterat
Kommunen har diskuterat med

sökanden ochbl a pekat På det
begränsade trafikunderlag som
den tidigare grolandataxin haft.
Men kommunen säger också att
det ur kommunal synPunkt är
angeläget att även långsiktigt få
garantier för en taxiverksamhet i

dell större. Hunden som fått
namnet Trofast är försedd med
ett halsband av klädnyPor. Det
år nu förhoppningen att de som
besöker Församlingshemmet
sätter fast sedlar i klädnyporna
eller lägger en slant i Trofasts
matskåI.

- Mellan ett och två tusen
kronor hoppas vi få in På det
här sättet säger Helena Witting
som har ansvaret för Kyrkans
Ungdomsverksamhet i försam-
lingen.

Fram till den 12 aPril kom-
mer Trof4st att troget sitta i
vestibuldn; väntande på Pen-
ninggåvor.

Den som går förbi utan att
ge sitt bidrag till insamlingen

kommunens södra del.
Genom att William Aellig skulle

få sitt taxitillstånd skulle iådana
garantier tillskapas. Därför säger
alltså kommunen ja till framställ-
ningen.

Det blir nu lånsstyrelsen som
fattar det avgörande beslutet.
Skall Kinnarpsborna också få en
taxi i samhället. Arbetsförmed-
lingen har enligt William Aellig
gett löfte om plats i en kurs för
blivande taxiförare och i en grund-
kurs för egna företagare.

- Det är svårt för mig att få
arbete i ett yrke somjag kan, jag
är beredd at satsa på ett taxiföre-
tag, jag vet att det kommer att
bära sig, såger William Aellig.

LARSÄKHE
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Helena Witting tillsammans med plyschhunden Trofast, Kin-
neveds egen kollekthund. Foto : Dan Nilsson,

I(ommun - ia,
-aOtaxr - rrQI
tilt droska
Skall Kinnarpsborna

under året få en taxibil
stationerad i samhället el-
ler får man som nu även
fortsältningsvis beställa bil
från Äsarp, Vartofta, Fal-
köping eller Floby.

William Aellig i Kinnarp
har hos länstyrelsen sökt
tillstånd för bestållhings-
trafik med taxibil. Aellig
som f.n- går arbetslös är
schweizisk medborgare och
har från sitt hemland 12-
årig erfarenhet som taxi-
chaufför. Han har också
kört turistbuss i Europa
och dessutom arbetat som
linjebusschaufför.

Att han nu söker tillstånd beror
dels på att han är arbetslös och
vill skaffa sig själv ett arbete, dels
på att Arne Carlsson i Grolahda
lagt ner sin taxiverksamhet.

o Kommun-ja
Något övertagande av tillstånd

är det inte fråga om, sådant existe-
rar inte längre, utan det handlar
alltså om ett helt nYtt tillstånd.
Komunen har gett sitt ja till fram-
ställningen.

Kinnarps
l0GT-NT0-förening
Möte i NBV-salen fredagen den
27 mars kl. 19.30. "Hur formar
vi rörelsens framtid"? Ingrid
Nilsson redogör för riksstyrel-
sens förslag. Diskussion. Väl-
komna! /9d?

Kinneveds Pastorat
"Psalmkväll" månd. 30 mars kl.
19.00 samlas vi i Kinneveds för-
samlingshem för att sjunga ur
,den nya psalmboken.
Kaffeservering.

J9J"L
Välkqmna!
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leken var det nästan spel mot ett
måI.

Hans-Olof Gustafsson, Per Win-
Iöfoch Ola Johansson var de bästa
i Slutarp och Per svarade dessut-
bm för två av målen. Hans-Olof
och Ronnie Karl6n giorde de övri-
ga.

Slutarp B - Kättilstorp 3- 2.

4f s{,r{

l.' 
.

Långtradarens last, till stor del bestående av avpassade spånskivor i mindre storlekarspreds
överettstortområde. z/q_f,*.

Slutarp tog siiker seger
Slutarps IF fortsätter att göra

bra ifrån sig i träningsmatcherna.
I.helgen var det KättilstorPs IK
som fick se sig besegrade med 4-0
(2-0).

- De hade en kvart i första
halvlek, men sedan tog vi över'
helt, rapporterade Conny Johans-
soa i Slutarp. I den andra halv-

t9g?-rre'3r:
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Kinnarp
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VÅRENS
PUMPS

OCh BALLERINA"

Lån$tradare vålte
- spdrcad,e aiigen ö tre timmar
En långtradare med släp

välte vid sextiden på tis-
dagsmorgonen cirka 500
meter norr om Slutarps
samhålle.

Enligt vad chauffören
uppgivt för polisen kom
fordonet av någon anled-
ning utanför den asfaltera-
de vägbanan. Når han skul-
le styra tillbaka lyckades
han få upp lastbilen på
vågen igen medan slåpet
hamnade i diket.

_ Släpet drog därvid med sig last-
bilen som välte och blev liggande
på sidan tvärs över vägen. Lasten.

bestående av trävirke samt av-
passade spånplattor i mindre stor-
lekar, spreds över ett stort om-
råde.

Chauffören klarade sig från
äventyret helt oskadd.

o Omdirigerades
Långtradare och släp

blev liggande mitt i vägbanan i
omkring tre timmar innan bärg-
ningen var klar. Under tiden fick
polisen dirigera om trafiken. Detta
gick dessbättre ganska lätt i och
med att man kunde använda sig
av den gamla vägen till Slutarp.

Fordonet som var på väg från
Borlänge till Ulricehamn fick
ganska omfattande skador fram-
förallt på släpet.

Lasten låg kvar vid olycksplat-
sen hela tisdagen och även under
onsdagen. Enligt polisen.troligen
i väntan på att försäkringsfrågan
skulle bli klar.

;-

Kinneveds
Fr.

FOrSamttngsnem
Kyrkl. syf:s och Kyrkans Ung-
doms FöRSÄLJNING håIes
tisd. ? april kl. 18. Inl. andakts-
stund - sång av ungdomskören
servering, lotterier m.m.

HJÄIP oss ATT HJÄLPA
Slutarps sytörening - Kyrkans
Ungdom

I(innarp föll i Töreboda
Kinnarps lF var den gångna

helgen uppe i Töreboda och trä-
ningsspelade. Det blev förlust
med 0-2 (0-0).

- Det var rättvisa siffror. Till
vårt försvar skall dock sägas att
vi spelade med ett reservfyllt lag,
säger Kinnarps tränare Jän Elf.

Trots motvind i första halvlek
Harade Kinnarp 0-0. Efter detta
trodde man lite till mans att Kin-
narp med viqden i ryggen skulle

kunna koppla grepp i andra halv-
lek, men det blev tvärtom. Töre-
boda var bättre och gick fram till
2-0.

Bäst i Kinnarp var målvakten
Lars Johansson samt mittbackar-
na Per-Ola Westerberg och Ove
Josefsson, '

Kinnarps BJag mötte Törebo-
das dito hemma i går och vann
med 2-0 efter mål av Clemens
Hofbauer och Thomas Wester-
b"s'_{3å?-iqf;46



Uppaaktade skolstgr els en i F ullr,öping;

I(råver attfå gå
kvarpå l(yrkeggr
- Vi här absolut itrget

emot Floby skola men vi
står fast vid att skolsty-
relsen bör riva upp sitt
beslut.

Håkan Arnesson och
Bengt Lennartsson från
Kinnarps hem och skola-
förening uppvaktade i
tisdags skolstyrelsens
arbetsutskott sned kravet
om att eleverna från
Kinnarps skola också
fortsättningsvis skall fö-.
ras till Kyrkerör under
.högstadietiden.

Skolstyrelsen i Falköping
fattade i december 1985 ett
beslut som för Kinnarps del
innebär att eleverna från sko-
lans upptagningsområde från
och med läsåret 1990/91 skall
föras till Floby under högsta-
dietiden. Två alternativ har
diskuterats, antingen förs hela
klasser till Floby eller också
bara de elever som bor i Kin-
narp/Slutarps tätort.

Kinnarps hem och skolaför-
ening avvisar beslutet från 1985
och kräver i en skrivelse till
skolstyrelsen att beslutet rivs
upp. Skrivelsen överlämnades
i tisdags vid en uppvaktning till
skolstyrelsens arbetsutskott.

- Vi står på saklig grund när
vi reagerar och protesterar mot
beslutet att föra elever från
Kinnarp till Floby, säger Bengt
Lennartsson, som leder den

arbetsgrupp som utsetts i för-
eningen.

Han fortsätter:
- Vi har inget naturligt ut-

byte med Floby, pendlingen dit
år minimal, det tar längre tid
att åka dit och vägen är sämre
ån den till Falköping. Barnen
skall inte vistas på vägen i skol-
bussen längre tid än vad som
är absolut nödvändigt.

- Vi är nöjda med sakernas
förhållande och vill inte ha
någon förändring, därmed inte
sagt att vi har något emot Floby
skola.

o Minskar
Tanken med den nya rek-

torsområdesindelningen var
att kommunens fyra högstadie-
skolor skall ha minst tre paral-
leller. Stenstorp klarar det med
hjälp ay tillskott från Torbjörn-
torp, ett arrangemang som exi-
sterade också i december 1985,
och Floby.måste ha hjälp nå-
gonstans ifrån för att uppnå tre
paralleller.

- Man ska inte stirra sig
blind på tre paralleller. Floby
sköla kan fungera utmärkt med
två paralleller och jag äi inte
alls negativ till samarbete med
Floby i de ämnen det är nöd-
vändigt, säger Bengt Lennarts-
son.

Håkan Arnesson, ordföran-
de i Kinnarps hem och skola-
frirening, anser att det är fel att
skjuta problemen framför sig.

- Elevantalet minskar och
det är bättre att bita i det sura
äpplet med en gång,. $.kCl.Sty:

relsen bör inrikta sig på ett
tvåparallelligt högstadium i
Floby redan nu, förr eller sena-
re kommer man dit, istället för
att med konstlade medel försö-
ka upprätthålla tre paralleller
ytterligare en tid, säger han.

r Hundratal
Ett hundratal föräldrar står

bakom kravet på ett nytt beslut
från skolstyrelsen i frågan och
ett hundratal namnunderskrif-
ter överlämnades tillsammans
med skrivelsen vid tisdagens
uppvaktning.

- Föreningen står enig och
stark i den här frågan. Och det
handlar inte bara om skolan
utan också om huruvida man
skall bo kvar i Kinnarp/Slutarp
eller Luttra. Pendlar man till
en arbetsplats i Falköping kan
det faktum att barnen tvingas
åka skolskjuts till Floby innebä-
ra att man väljer att flytta in till
Falköping, säger Bengt Len-
nartsson.

Han avslutar:
- Det finns familjer som

utrder läsåret 1990/91, om nu
skolstyrelsen inte tar sitt för-
nuft till fånga, skulle ha sina
barn i skola i såväl Kinnarp,
Falköping som Floby samti-
diCt.

Skolstyrelsens ordförande
Bengt Elgmark (fp) vill inte
delge massmedier sin uppfatt-
niung i frågan förrän den år
beredd i styrelsens arbetsut-
skott.

JORGENGUSTAFSSON
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Öppet hus i Kinn eved, >/L
Öppet hus i Kinneveds f0.""-]61'

lingshem hålles på torsdag, den 9
april, då kvällens gäst, cand: psyk
Ottar Ottersen talar om trygghet,
och skuldfråga i kristen fostran.
Det blir också servering, samtal,
sång och musik och sammankom-
sten är ett samarrangemang med
Kinneveds pastorat, Falköpings
kontrakt och SKS.

Bengt Lennartsson och Håkan Ärnesson från Kinnarps hem
och skolaförening uppvaktade i tisdags skolstyrelsen med ett
krav om att eleverna i Kinnarps skola också fortsättningsvis
skall gå årskurserna 7-9 på Kyrkerörsskolan. Ett drygt ett
år gammalt beslut innebär att eleverna från och med jisåret
1990/91 skulle föras tiL( Floby skola. (Foto: Dan Nr'Isson)

Auktionikvåll
Kyrkans Ungdom och Slutarps

kyrkliga syförening har sin årliga
auktion i Församlingshemmet i
kväll kl l8 (obs tiden).



o Kinnarp/Slutarp tffif-
I(innarps S-förening

o KihnarP/Slutarp 

-
S lut a rp sp r o t e ;d'iiföt'

har hållit årsmöte sämre postservice
Frökinds S-förening har

hållit årsmöte och av den
föreliggande verksamhets-
berättelsen framgick bl.a.
att medlemsantalet år i
stadigt ökande. Två nya
medlemmar sökte intråde
vid årsmötet.

Vid samtliga möten har man
haft en punkt rubricerad "kom-
munal information" där man tagit
upp lokala problem av olika slag.

I övrigt kan sägas att studie-
verksamheten varit livlig och se-
nast undr hösten startade man en
cirkel under mottot: "Vår miljö"
och denna fortgår även under år
1987. Man har också deltagit i
"Offensiv för rättvisa" där man
beträffande miljöavsnittet hade
att yttra sig över den remiss som
sammanställdes efter aktionens
slutförande.

Frågan om införande av kom-
mundelsnämnder har diskuterats
vid ett flertal tillfallen. Det ansågs
inte innebära några större förde-
lar föi just Frökinds-delen av
Falköpings kommun. För närva-
rande år inte denna fråga aktuell
inom föreningen.

Till styrelseledamöter omvaldes
Birgit Ek för åren 1987-88 och
Gustav Gustavsson för år 1987.
Nyvald blev Evert Adblfsson för
åren 1987-88 efter Allan Ahlqvist
som avböjt återval. Kvarstående i

styrel,sen är Rita Skoogh och Hans
Andersson,

Till ny styrelsesuppleant utsågs
Thord Palm, nyvald och övriga
suppl är Kjelf-Ove Karlsson, Elof
Rehn och Jan de Wit.

Till ordf. för år 1987 omvaldes
Birgit Ek och till kassör och sekr.
Gustav Gustavsson, samt till stu-
dieorganisatör Rita Skoogh, lika-
ledes omvald. Till arbetsutskott
utsågs Birgit Ek, Gustav Gustavs-
son och Kjell-Ove Karlsson.

Kvarstående revisorer under år
1987 är Bengt Juliusson och Ger-
hard Frisk.

o Betydelse
Närvarande vid mötet var leda-

moten i arbetarkommunens stv-
relse, Ingvar Lindenvall, vilken
inledningsvis frarnförde arbetar-
kommunens hälsningar och tack
för gott arbete. Han påvisade de
små föreningarnas stora betydelse
som kontaktorgan på lokal nivå,
vilket underlättar såväl det Dolitis-
ka som kommunala arbetet och
han önskade fortsatta framgångar
för föreningen.

Avslutningsvis diskuterades vis-
sa lokala miljöproblem och det
beslöts att ha dessa under uppsikt.

Innan ordf. Birgit Ek avslutade
mötet framförde hon föreningens
tack till Allan Ahlqvist för ett
mångårigt ledamotskap i siyre!
sen, som dess ordförande.

Slutarps Samhällsfören-
ing har håIlit årsståmma
dår mötesdeltagarna håIsa-
'des vålkomna av förening-
ens ordf. Bengt Samuels-
son, som även utsågs att
leda förhandlingarna. Han
erinrade inledningsvis om
de medlemmar som avlidit
under året och påbjöd en
tyst minut till minnet av
dem.
.Av verksamhetsberättelsen

framgick bl a att man under året
varit delaktig i olika aktiviteter
bl a "Frökinds-natta", ett ar-
rangemang, som blivit alltmer
populärt under åren. Man svarar
även för skötseln av skidspåret
oeh isbanan till vilka man erhåller
kommunala anslag.

Föreningen deltog också i den
riksomfattande Rädda-livet-
kampanjen som inbringade 7.104
kr genom dörrknackning.

Utöver detta har man bevakat
frågog som gäller samhållet vad
gäller kommunla planering av oli-
kaslag.

Tre styrelseledamöter var i tur
att avgå nämligen: Leif Bergman,'
Ulla Stenqvist och Anders Prys-
sander och samtligas omvaldes för
en tid av två år. Kvarstående i
styrelsen är Bengt Samuelsson,
och Sven-Olof Johansson.

Suppleanterna Gösta Eek och

Ett större antal mer eller
mindre "dåliga" lantbruka-
re var håromkvållen samla-
de i Lokal Frökind. Det var
LRF-avd i Kinneved och
.norra Redvåg som tillsam-
mans hade en träff med
Lantbrukshälsans repre-
sentanter, skyddsingenjö-
ren Lars Larsson och sjuk-,
gymnasten Lena Hoheisel.

Lars Larsson betonade lant-
brukshälsans uppgift att förebyg-
ga sjuk och olycksfall t ex genom
gårdsbesök där man försökte hjäl-
pa lantbrukaren att dämpa buller,
vibrationer och göra miljön i övrigt
mindre riskabel. Man ordnar även
kurser för motorsågåre, skogsar-'
bete ärju oftast riskfyllt.

Hälsoinformation
i l(in'neved

Sune Svedberg omvaldes för två
år och kvarstående är Kenneth
Rehn.

Till revisor omvaldes Gustav
Gustavsson och kvarstående år
198? är Inger Persson. Till revi-
sorssuppl. omvaldes Lars-Gunnar
Claeson.

o Kommitt6er
Kommitt6erna för motionsspå-

ret och isbanan fick följande sam.
mansättning:

Motionsspåret: Rolf Wallin,
Christer Kannius, Jan Od6n,
Christer Johanson, Hans Brage,
A.llan Andersson och Bengt Pers-
son.

Isbanan: Yngve Alv6n, Gustav
Eckerlid, Jörgen Lilja, Rune Jo-
hansson och Kenneth Rehn.

Bland besluten märks bl a att
stämman beslöt att söka bidrag
från Falköpings kommun i samma
utsträckning som tidigare.

Vid mötet påpekades den'för-
sämrade postservicen och då i
första hand brevlådetömningen i
veckosluten, som blivit änärad
under hösten, vilket innebår att
tömningen sker redän kl. 13.55,
vilket betyder en betydande för-
sämring. Styrelsen fick i uppdrag
att uppvakta regionpostkontoret i
Falköping i frågan.

Styrelsen fick också i uppdrag
att kontakta de kommunala mvn-
digheterna beträffande bl a de
befintliga grönområdena och par-
kerna där en viss plantering är
önskvärd. Det yttrades hårda ord
om kommunens ovilja att satsa på
ytterområdena i kommunen där
man kan peka på flera brister.

Föreningen kommer att med-
verka vid en loppmarknad som
anordnas lördagen den23 maj.

De som är anslutna till lant-
brukshälsan genomgår också en
hälsoundersökning vartannat år.

Lena Hoheisel, själv LRF-are
och skyddskontaktsombud, kun-
de informera om dåliga arbets-
ställningar och metoder, samt om
hjälpmedel när skadan åndå var
skedd. Högst en timma i taget På
en traktor, sedan en liten rast för
att räta på ryggen och få igång
blodomloppet var hennes råd.
Hon visade även med en bildserie
hur man kunde förbättra sin ar-
betsmiljö och hur man på olika
sätt kunde förhindra ryggont. Inte
mindre än 70-80 7o av alla männi-
skor har ibland ryggbesvär.' Det var för de närvarande lant-
brukarna en givande kväll, många
små enkla tips kan oftast förbättra
de dåligalantbrukarna.

JOSEFJACOBSSONSå här skall ni lyfta tunga saker från marken, Le,na Hoheisel
demon str e r ar e r gometÅskt tyft. lls? -r,1.-'ö6
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Det var ett stort och digert prisbord som var iordningställt när Kinneveds skyttar i torsdags hade avslutning på luftgevärssä-
songen. Och precis som bilden visar så var antalet pristagare också väldigt stort. (Foto: Rune Lindblad).

"tlq- I -

S t or s ös orugs ua slutning
fö, Kfuwuea e ds - sky tt ar !
I torsdags kvåll hade

Kinneveds skyttar avslut-
ning av luftgevärssäsong-
en. Lokal Frökind var vål-
fylld och en mångd priser
och utmårkelser delades
ut.

. Skyttarna i Kinneved år
mycket aktiva och har un-
der vintern nått en rad
framgångar. Främst är det
ungdomarna som visat
framfötterna.

Under vintersäsongen håller
klubben till i källaren till pensio-
närsboståderna i Kinnarp. Dår
har man åtta banor för luftgevärs-
skytte.

- Lokalen är alldeles för liten.
Vi har ofta ett 40{al skyttar på
platsa, trots att vi kör tre gånger
i veckan. Detta gör att minst fem
skyttar skall samsas om samma
bana och det blir en hel del vänte-
tider, berättar Kalle Ahl.

r Ekonomi
Skyttarna söker med ljus och

lykta efter nya lokaler, mnen som
alltid handlar det om ekonomi.

- Helst skulle man ha en grupp
som bara arbetade med den eko-
nomiska biten, men vi är ju en
ganska liten förening. Härom-
veckan köpte vi två nya luftgevär.
De kostade 11.000 kr tillsammans.
Kommunen bidrager med hälften,
men det är trots allt 5.500 kr som
skall fram. Det frestar på.

Aven om resurserna är knappa
når föreningens skyttar fram-
gångar. I vinter blev man försjätte
året i rad kretsmästare i luftgevär.
Man lade beslag på sju av de nio
medaljker som stod på spel, av de
15 skyttar som var i final kom hela
elva från Kinneved!

a Femavsex
- Förra helgen hade skytteför-

bundet, som omfattar hela länet.
tävlingar. Av de 80 deltagarna
kom 20 från vår klubb och vi vann
fem av de sex klasser vi ställde
upp i. Naturligtvis gör detta att vi
skulle vilja utveckla föreningen
vidare, fastslår Kalle Ahl.

Det är således främst bland de

unga skyttarna som föreningen
skördar framgångar. men man
har en fin bredd på verksamheten
också.

o Familjelag
- Vi genomförde en tävling för

familjelag, vilken lockade l8 lag.
Då fick vi köra varje dag i källaren
på pensionärsbostäderna för att
hinnamed.

I torsdags var det således sä-
songsavslutning och nu våntar en
intensiv utesäsong för skyttarna.
Skall den bli lika framgångsrik
som, vintern för Kinnevedsskyt-
tarna?

I den digra prislistan märktes:

Måsterskap 1987:
Final stående:
l. Joakim Winggren, 185+l?9=364

p, 2. Ola Herma_nsson, 180+172=352,
3. Anders Hermänsson, 178+ 160=338,
4. PeterAhl, 159+ 178=337.

Final stående:
l. Hanna Benerha$200+198=398

p, 2. Joakim Carlsson, 198+198=396,
3. Martin Thor, 198+198=396.4. Maria
Dahlälv, 197+198=395, 5. Marcus
Thor, 197+198=395, 6. Niclas Ahl,
19?+ 197=394.

Huvudskjutning:
senior:

l. Joakim Winggren, 185 p, 2. Ola
Hermansson, 180, Anders Hermans-
son.
Junior:

1. Peter Ahl, 159 p, 2. Per Brisbo,
157. 3. Patrik Carlsson. 145.

L l5:
1 Joakim Carlsson, 198 p, 2. Ulrika

Jarlsson, 198, 3. Marcus Thor, 197.
Lt2:
l. Hanna Bemerhag, 200 p, 2. Martin

Thor, 198, 3. Maria Dahlälv, 197.

Luftgevåqsmedaljen.
Senior, guld:
JoakimWinggren
Silver:
Tommy Berglud, Claes Åk..sot,

Gunde Johansson.
Brons:
Bosse Johansson, Benny Olausson.
Junior, guld:
Ola Hermansson.
Silver:
Tomas Hector, Hans Göransson,

Christer Hermansson, Peter Ahl, Jessi-
caWinggren.

Brons:
Roger Carlsson, Per Brisbo, ove

Josefsson. Patrik Carlsson. Lais Gö-
ransson, Joakim Carlsson.

Luftgevårscupen stående:
1) Joakim Winggren, 2) Claes Äkes-

son, 3) Hans Göransson, 4) Per Brisbo.
Luftgevårscupen sittande:
Afinal:
l) Joakim Carlsson, 2) Madelene

Persson, 3) Hanna Bemerhag.
Bfinal:
l) Niklas Ahl, 2) Helena Karlsson,

3) SofiaJarlsson.

Bertil Engdahls Hederspris till
föreningsmåstarna:

Hanna Bemerhag och Joakim Wing-
gren.



Farlig tekplats
ornåste ersåttas %

- Nu kan vi inte ha den
hår lekplatsen långre. Den
år smutsig och otreflig och
dessutom är den livsfarlig
förbarnen.

Annette Berntsen på
Timotejvägen i Slutarp är
ordentligt arg på Falkö-
pings Hy'resbostäder och
har öwiga ftiråldrar i rad-
husenmedsig.

I flera år har de försökt få en
ordentlig lekplats, de har talat
med hyresvärden, med vicevär-
den och med hyresgästföreningen

men ingenting har hänt. LöI'ten
om förbättring har de fått ibland -
men utan resultat,

Lekplatsen mellan de tio rad-
husen vid Timotejvägen är i ett
bedrövligt skick och det beror inte
bara på att den just nu är nästan
vattenfylld.

- Rädda henne, vattnet går
snart över stövlarna, utbrast foto-
grafen när han ställt upp Annettes
dotter Kristina för fotografering.
För hon sjönk i gyttjan bredvid
gungan - och då hade ändå en
del vatten sopats undan av hyres-
gåster dagen innan.

o Farligarör
Men det är inte bara vattnet som

gör att lekplatsen är under all
kritik. Gungställningen sitter inte
fast i marken och risken för att den
skall välta tycks uppenbar när
6-åriga Jessica klänger på ena
sidan. De två plastgungorna är
trasiga och den s.k. tvillinggungan
saknar sits vilket gör att ett par rör
står rakt ut, i lagom höjd för att
slå till ett barn som inte observerar
om gungan är i gång. Sanden i
sandlådan är smutsig, kanske inte
så märkligt efter vintern men det
var den i höstas också, säger
Annette. Så smutsig att det inte
gick att tvåtta barnens kläder rena
när de varit i sandlådan.

Men även om sanden vore ren
] och gungorna hela är det knap-

past en lekplats för ett större bo-
stadsområde. Det bor ett tiotal
barn i området och eftersom det
är gott om unga familjer kan man
vänta att de blir fler

o Bejällekplats
- Vi vill ha en rejäl lekplats,

med trägungor, en stör sandlåda,
kanske en gunghåst, säger Annet-
te. Och helst också ett staket runt
området. Det skulle kännas tryggt
med tanke på att det är mycket
trafik på riksvägen utanför.

Trafiken är ett problem inte
bara för förskolebarnen i rad-
husen utan också för skolbarnen.
Det finns inget övergångsställe
varken vid radhusen eller vid
skolan.

S.L.
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Bru Axaollug
slog Slutarp
Axvall kom direkt från tränings-

läger i Holland till möte med Slu-
tarps IF på KinnarPsgruset. vid
skolan. Gästerna var det bästa
laget och efter hyggligt Slutarps-
motstånd i första halvlek domine-
rade Axvall efter Paus och vann
med 4-2 (1- 1). Peter Fredriksson
svarade för Slutarps kvittering till
l-l och 2-2. För Axvalls fullträf-
far stod Mattias Falk 1-0, och
sedan tre mål av Kent Svensson.

Tremålsskytten Kent Svensson
var klart främst i ett bra Axvall-
lag.

Bäst i Slutarp var mittbacken
Dan-Ola Sand6n, som dock utgick
i början av andra halvlek. Oturen
grinade för övrigt Slutarp i ansik-
tet. Två spelare skadades och
mest illa gick det för Roger Tor-
stensson, som bröt ena benet vid
enbollduell. i5e;- at-l J
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I ll2-plansuilla med lrioslr och gatulrölr
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Läge: Kinnarps industrisamhälle ca 1 mil söder Falköning. Nära
till skola och kommunalt daghem. Tomt 1190 kvm. Villa 6 rum o
kök. Boyta 131 kvm * garage + carport.
Pris 595. 000:.-. Obs! Omsättning kiosk/gatukök 500.000:-. Befintliga
lån 450.000:-.

Röreslen och villan säljes p.g.a. pensionering.

SIKAB MÄKLARCENTRUM
Tel.031/23 73 00. Kvällstid0302/162 00,0302/163 66.
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I samarbete med Falkö-
pings kontrakt och SKS
hade Kinneveds Pastorat
till "Öppet hus" i torsdags
inbjudit kvällens gåst' Pas-
tor Ottar Ottarsen, att tala
i Kinneveds församlings-
hem. Dessutom medverka-
de tyrkoherde Uno Mår'
tensson och kören Sonore.
Öppet hus inleddes med
servering.

Kören Sonore svarade för musi-
kalisk underhållning. Kören So-
nore är synnerligen välljudande
och har en blandad repertoar.
Kören är i huvudsak en dubbel-

o
o
o
o
o
o

o
O

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

I Lågpriskängan - allround-

o :åå'fil,iålå?'ii i,"I :fi Tl
I Svart. Skaft 2? cm. Vikt
i. oao gr. Trots priset Lund-
t! hagskvalitet rakt igenom'

O {:. in och prova och unna

^ dlna lotter en stunos
Itnjutning. äJÅ ftSr,
t 'r' -l
O DINBUTIKFÖR

o
o

FRILUFTSLIV

SLUTARP
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Det finns många duktiga dansbandsmusiker på Falbygden
och det är inte bara Leijons som kommer därifrån. Mats
Lindberg spelar klaviatur i Linderz men kommer från Kin-
narputanförFalköping. tSS'l -Ot - t j

Ti:Jääi'et och skuld

- tema'i Kinneved

I Frökinds UV'scoutkår har det varit invigning

och stjärnfall. Scouter, ledare och föräldrar var samlade till en

trevlig kväll. Invigningen förråttades av pastor Jan-Erik Holm, som

också delade ut stjärnor som bevis på avlagda prov. Sång av ledare
och scouter, samt kaffeservering stod också på programmet'

Kyrkoherde Uno Mårtensson presenterade pastor Ottar Ottarsen,

Syauktion i Slutarp
Sent på hösten brukarju

de flesta syföreningsauk-
tioner gå av stapeln. I Slut-
arps syförening är det där-
emot tradition att förlågga
auktionen till våren, når-
mare bestämt i början av
april.

Sedan ett par år tillbaka ordnas
kvällen i församlingshemmet till-
sammans med Kyrkans ungdom.

I tisdags var det så dags igen och
uppslutningen var stor av försam-
lingsbor i alla åldrar. Kvällen in-
leddes med att barnkören under
kantor Margareta Thors ledning
.sjöng några visor om djur och inte
minst når de entusiastiska unga
sångarna sjöng om "min kära
gamla ponny" av Gullan Borne-
mark var sångarglädjen stor och

likaså gensvaret i auditoriet. Gläd-
jen mitt i Fastan över Jesu seger
underströks också av Prosten
Mårtensson i inledningen.

Denne fungerade efter sam-
kvåmet som ropare' när KYrkans
ungdoms många alster med Påsk.
pynt och annat såldes, och när
syföreningsmedlemmarnas och
andra givmilda församlingsbors
saker i rik variation utroPades,
sköttes klubban med bravur av
Håkan Silvander.

Det var mycket nöjda arrangö-
rer som sent på kvållen kunde'
räkna samman inte mindre än
över 18 000 kr som resultat, varav
ca 1 200 kr utgör KYrkans ung-
doms bidrag, som i år till största
delen skall gå till det förut i FT
omtalade projektet i Lutherhjäl-
pens regi på Madagaskar.

t29 V:Iji::lt _
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kvartett med Bertil Wensby som
ledare.

Trygghet och sl5uldproblemet i
kristen fostran, var ämnet som
pastor Ottar Ottarsen tog upp i sitt
ungefär timslånga föredrag.

Han förklarade i första hand att
trygghetsproblemen stod i cent-
rum av människans liv över huvud
taget.

Har du inte tryggheten så upple-
ver du inte glädjen med aktivite-
ten och skapandet. Det är faktiskt
grunden för fySisk och psykisk
hälsa, sade han.

Våra politiker i Europa efter
andra världskriget försökte att
lösa trygghetsproblemen på det
materiella området. Här i Norden

.,så har vi ett tjockt laget materiell
trygghet för varje medborgare.
'Irots de många men opersonliga
samhällsåtagandena i form av
ATP och sjukförsäkring, har det
visat sig att tryggheten inte enbart
beror på det materiella området,
fortsatte han.

Mental hygien och psykisk
forskning har tagit upp det här.
problemet. Det finns två sorters
trygghet. Den yttre tryggheten'
förutsätter att du måste vara ac-
cepterad av dina arbetskamrater
och kunna uppleva gemenskap
med dem, Den inre tryggheten
innebär att vara älskad av någon
ellernfgra.

r Ambivalens
Du som människa måste ha

ambivalenta reaktioner, ha mora-
liska krav på ena sidan och lusten
på den andra för att kunna uPPle-
va skuldkånslor.

Problemet med skuldkänslorna
uppstår genom att'vi tYcker om
en människa och imiterar och
identi{ierar oss med den Personen
och överför värdringar och där-
med ett samvete. Skuldkänslan
är inte en religiös företeelse, utan
en allmänmänsklig företeelse'

Hur blir jag av med skuldkäns-
lan?

Det som innerst inne kan skaPa
en människa trygghet år det krist-
na budskapet om förlåtelse, fram-
höll pastor Ottar Ottarsen'

SVENIHS
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Att SJ befinner sig i kris står

klårt för var och en som följer med
i massmedia dessa dagar, en kris
som i vissa stycken är självförvål-
lad. Det yttersta ansvaret för ting-
ens ordning ligger dock på rege-
ring och riksdag, som inte följt upp
de tiafikpolitiska beslut som tagits
och jag tänker då i första hand på
1973-ars beslut. Detta innefattade'
bl.a. att varje tralikgren skulle
bära sitt eget kostnadsansvar men
så blev det inte. Den spårbundna
trafiken fick sitta emellan med
övermäktiga kostnader för spår-
anläggningar och rullande materi-
alför att nämna något.

Att det sedan under en längte
tid rådde stor oenighet emellan å
ena sidan chefen för kommunika-
tionsdepartmentet och å andra
sidan generaldirektören för SJ om
principerna för tillämpningen av
beslutet förbättrade ingalunda
utvecklingen av den spårbundna
trafiken.

-o-
År 1979 kom nästa trafikpolitis-

ka beslut, vilket inte innebar någ-
ra skönjbara förbättringar i stort
för järnvägstrafiken. Mera sats-
ning på bussar samt nya huvud-
män för den regionala trdfiken där
landsting och kommuner svarar
för kostnaC:rna efter en inkör-
ningsperiod och statliga bidrag.
Den s.k. kallade Länstrafiken har
nu vissa svårigheter att få kredit
och debet att gå ihop och det talas

bl.a. om indragning av linjer när
det giiller Skaraborg. Det finns
anledning att återkomma till detta
vid ett senare tillfälle.

-o- 4.
En del underliga trÅ-6r föregick

den propositionen, som den dåva-
rande lblkpartiregeringen signe-
rade och det var inget enigt trafik-
utskott som stod bakom. Nog sag!
om detta. Trots a1lt innebar beslu-
tet bl.a. att järnvägen även i fort-
sättningen skulle utgöra stommen
i person- och goditrafiken bl.a.
med hänsyn till energi, miljö och
trafiksäkerhet. SJ tog dock inte
ansvar för de olönsamma banorna
och genom minskad service, dåligt
underhåll och dåligt anpassade
tidtabeller blev det minskat resan-
de och följaktligen mindre intäk-
ter, vilket innebar att den s.k.
kjollektivbiletten blev dyrare för
staten.

-o-
I detta läge beslutade regering-

en att en utredning skulle ske om
minskning av kostnaderna och
kom då fram till nedläggning av
ett stort antal bandelar. Detta med
god hjälp av Transportrådet, som
med ensidig sammansåttning och
syn på trafiken var att sätta boc-
ken, som trädgårdsmästare. Där
står vi nu och som kronan på
verket begär SJ hos regeringen
att få riva upp rälsen på de hotade
bandelarna.

Om en en vissa stycken själv-
förvållad S./-kris. skriver här
Gsutav Gustavsson i Slutarp,
som genom åren engagerat
sig för kommunikationsfrå-
gor.'Gustav Gustavsson var i
många år komunalman i så-
vä| gamla Frökinds kommun
somFalköpingskommun.

-o-
I Skaraborgs län finns det nära-

liggande exempel på nedläggning-
ar och snart står vi inför den första
spårupprivningen 4ämligen sträc-
kan Falköping-Äsarp, vilken
ansökan ligger hos regeringen.
Man har inte sett någon reaktion
från de k8mmunala myndigheter-
na i Falköpings kommun eller
personalorganistionerna inom SJ,
när det gäller detta ingrepp. Ifrå-
gavarande bandel kan anses vara
betydelselös men insatt i helhets-
bilden av järnvägsnätet har den
sin betydelse. Detta inte minst
med tanke på trafiken runt Falkö-
ping där bl.a. sträckan Vartofta-
Tidaholm ingår i bilden.

-o-
Den omdiskuterade vägsträckan

Smårör-Äsarp ställs på framti-
den och ett intakt spår innebär att
den undermåliga vägen. kan av-
lastas från den alltmer ökande

trafiken.,

_ t ) t-t G(.l Y +J C des ansvarsfrihet. Det blev omvalGlädjande ;ådrdååffi-Hijj;_":, :";;
nyrekrytering iil:ä,sP'fff:åii:'å:iT*

Genom besluten om spåruP;l-
rivning sätter mYndighetertra
möjligheterna till en bättre miljö
ur.spel och frångår därmed en av
propåerna i trafikbeslutet. En
större satsning på rniljöfrågorna
är angelägen och detta bevisas
också genom det nYinrättade mil-
jödepartmentet men då gälle4 det
inte bara i ord visa en god viljq
utan i högsta grad genorh hand-
ling.

GUSTAVGUSTAVSSON
SlutarP

.'t
CF'KINNEVEDS

PASTORAT
TRÄFF

FÖR ÄLDRE OCH
DAGLEDIGA

IBÖRSTIGS BYGDEGÄRD

Fred. 24 april kl. 15.

BILDSPEL av T. Berglund.
BUSS avg. från Frök.gdn
14.30 via Samuelsspns affär.
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Kinnarps IF är På gång inför
seriestartän. I helgen besegrade
man StenstorPs IF med 3-1 (1-0)
efter en spelmässigt mYckat bra
match enligt KlF-tränaren Jan
Elf.

- Vi hade tre-fYra bra lägen
förutom de vi gjorde mål På, berät-
tade Jan Elf. Det ser verkligen bra
ut inför fortsättningen.

Hela KinnarPslaget giorde bra
ifrån sig och utanför laget har då
Elf speiare som "Lollo" Jansson'
och Tony Persson, så han har det
ganska väl försPänt.

I mötet med StenstorP svarade
Thomas Westerberg, Stefan
Eriksson och P-E Ottergren för
målen.

Kinnarp B-StenstorP 3-6.

Pappersinsamling
i Slutarp-Kinnarp

Idag är det pappersinsamling i
Slutarp och kinnarP. Buntar kan
placeras vid fastigheterna under
eftermiddagen,

kom in 5.320, varav 1.865 genom
där anordnad paketauktion.

I Kinneveds kyrka tjånst$orde
82-årige kh em John E Fägerlind
och Kinneveds kyrkas barnkör
under ledning äv kantor Margare-
ta Thor sjöng flera sånger.

I Vårkumla förrättade veniaten
Ingvar Duell gudstjänsterl, medan
pastoratets kyrkoherde tjänstgior-
de i Börstig och Brismene denna
Palmsöndag,.där även resp. kyr-
kokörer under Ella Torstenssons
ledning medverkade.

ikyrhokören
Kinneveds kyrkokör har hållit

årsmöte. Kören har nu 22 verk-
samma medlemmar. En av körens
trognaste medlemmar, Ingrid
Andersson, har avlidit underåret.
En glädjande nyrekrytering av
unga medlemmar har skett. Kö-
ren har haft 3O-talet sångövningar
med 13 framträdanden i Kinne-
veds kyrka, bl.a. vid biskopsvisi-
tationen 26 oktober. Första i ad-
vent sjöng kören först i Kinneveds
kyrka vid högmässan och senare
på kvallen I K"olaby kyrka. Åsa.ps
kyrkokör var gäster vid en gemen-
sam övningskväll med Gun Palm-
qvist som ledare. Kören deltog i
Falköpings musikvecka med
gemensam körkonsert på amfitea-
tern i Plantis. Vid öppet hus-kväl-
lar i Församlingshemmet har
sånggruppen Framsikt och Fal-
bygdens manskör medverkat. Vid
musikgudstjänster har som tidiga-
re förre kantor Bengt Kjellström
tjänstgjort vid orgeln. Kören har
under 1987 köpt nya körtröjor med
Svenska Kyrkans emblem.

Förhandlingarna gick raskt
undan. Verksamhets- och revi-
sionsberättelserna upplåstes och
godkändes öch styrelsen bevilja-

muelsson och Håkan Silvander.
Materialkommitt6: Britta Johans-
son och Ingrid Olsson. Blom-
kommitt6: Maj-Britt Johansson
och Helena Witting. Pressr<ife-
rent: GöranAndersson.

Årsmötet beslöt att anordna en
bussresa till Skåne 25-26 juli.
Reseledare: Britta Johansson och
Ingrid Olsson.

Körens närmaste framtrådan-
den blir vid valborgsmässofiran-
det i Axtorp, Kinnarp, vid en
sånggudstjänst 31 maj, betitlad
Vandring genom kyrkoåret med
nya psalmerna och i Brismene
kyrka Heliga Trefaldighetsdag
den l4juni.

Ordföranden tackade kören och
dess ledare Margareta Thor för
ett fint arbete under det gångna
verksamhetsåret.

Kinneveds Förcaml ingshem

Ekumenisk sånggudstiänst
Sönd. 3maj kl. 19.

Medv. kör under ledning av

Christina Otterdal, Pastorerna
Martlnsson och Holm. Mötesle-

dare: Prosten Mårtensson.
LÅT OSS SJUNGA GUDS LOV

TILLSAMMANS.

- 
o Kinnarp/slutarp

Vålfylldakyrkori z'/,r-{r-
Kinneved

Gudstjänsterna i Pastoratets
kyrkor var välbesökta och resP.
kyrkvärdar kunde räkna in vål så
goda resultat som förra året, när
fastebössorna tömdes på sitt inne-
håll.

Sålunda blev resultatet i moder-
församlingen Kinneved 13.690

kronor. I detta belopp ingår 1.662

kronor som Kyrkans Ungdom inte
minst genom den förut i FT Pre-
senterade hunden "Trofast" sam-
lat in för Madagaskar.

I Vårkumla offrade man 5'187
kronor, i Börstig 5. 730, därav 2.000

som resultat av paketauktion vid
särskild .LutherhjälPsafton och
slutligen i Brismene församling



Vårfest i lGnnarp
När Frökinds Hem och

Skolaförening inbjuder till
sin traditionella vårfest i
Lokal Frökind, ja då är det
ett vårtecken så såkert som
något. Även i årvar lokalen
fylld till sista plats av ele-
ver, föräldrar och syskon.

Ett mycket uPPskattat inslag
blev den modekavalkad, som visa-
de modet genomtre generationer,
tjugotalet, fyrtiotalet och modet
nu. Detta skedde som en uPPfölj-
ning och redovisning av det kul-
turprojekt, som man arbetat med
i skolan under vårterminen. Ar-
betet har gått ut på att undersöka
kulturutbudet genom tre genera-
tioner.

Eleverna har ågnat sig åt att
intervjua både foräldrar och far /
morfrjräldrar för att få reda På hur
det såg ut i skolan, vad man låste
för böcker, hur man firade olika
helger, vad man Iekte för lekar,
om man lyssnade på radio eller
gick på bio osv. Detta har eleverna
sedan samittanställt enskilt eller i

grupper i skolan.
Med hjälp av Hem och Skola

blev det sen en mycket fin redovis-
ning på vårfesten. Lena Hoheisel
och Kerstin Arnesson hade lyc-
kats plocka fram kläder från mors
och mormors tid, och Gösta Eek
visade dagens mode från Man och
Quinny.

o Gamla skolan
Publiken fick också höra man-

nekängerna berätta om den gam-
maldags skolan med medhavd
matsäck, hur det var när radion
kom och mycket annat.

Sist på programmet den här
kvällen stod den sedvanliga fråge-
sporten, där varje årskurs ställer
upp med ett lag plus ett föräld-
rallärarlag. I år blev det årskurs
sex, som tog hem segern ivrigt
påhejade av sina klasskomPisar.
Hem och Skolas ordförande Hå-
kan Arnesson avslutade vårfesten
med att tacka samtliga medver-
kande och även publiken för en
mycket trevlig kväll.

Kinneved
Valborgsmässofirande i Axtorp
30/4 kl. 20.00. Kyrkokören, vår-
tal av kh Mårtensson. Rese-
skildring av Fredrik Martins-
son. Kaffeservering. Alla väl-'
komna!
Xinneveds Centerorg. 

f 3$ .l:

Frökinds s-förening
hade förliden vecka sitt ordinarie
möte för innevarande halvår. Vid
mötet som även utgiorde avslut-
ning på vinterns studiearbete
kring ämnet "Vår miljö" medver-
kade miljövårdschefen Rolf Asp-
lund, som bl.a. redogjorde för
lokala miljöproblem och miljövår-
den i allmänhet. Cirkeldeltagarna
har under studiernas gång fått
insyn i de stora problem, som finns
inom många områden, vilket ac-
centuerades av miljövårdschefen,
som efter sin genomgång besvara-
de frågor från deltagarna. Någon
gradering av de olika områdena
kan näppeligen ske eftersom de
griper in i varandra och påverkar
människan i det vardagliga livet.
Det vill till kraftfulla insatser från
såväl myndigheter, som den en-
skilde individen för att komm fram
till en bättre tingens ordning.

Studiecirkeln har också deltagit
i partiets kampanj "Offensiv för
rättvisa" där gruppen inom miljö-
avsnittet blev en av de som fick
lämna synpunkter till kampanjens
slutremiss. Innan mötet avsluta-
des företogs val av ombud till
partikongressen och vidare redo-
gjorde ordf. Birgit Ek för "Första
Maj-demonstrationen" där fören-
ingen bl.a. kräver större lokaler
för biblioteket i Kinnarp-Slutarp.

i33i-.ö!- Fl

Kinnemo -s'+'

Seriepremiär div 5

Kinnarps lF

Timmele TG&IF
söndagkl. 16.00.

Vi tackar Kinnarps dam-
klubb för matchbollen.

Ekumeniskgudstjänst
drog fullt hus

Stora salen i Kinneveds försam-
lingshem var absolut fullsatt, när
prosten Mårtensson hälsade vål-
kommen till ekumenisk sångguds-
tjänst i söndags kväll. Särskilt
inbjudna var sångare från Kölaby
och Äsarps missionsförsamlingar
och man sjöng välljudande och
trosvisst ett flertal sånger i olika
stil under ledning av sin entusias-
tiska dirigent Kristina Otterdal.
Medverkande giorde också mis-
sionsförsamlingarnas pastorer
Jan-Ake Martinsson, Trädet, och
ungdomspastor, Jan-Erik Holm,
Äsarp. Man sjöng också ett flertal
sånger och psalmer ur den gemen-
samma delen av den nya psalm-
boken - alla med anknytning till
påskens budskap. Vid flygeln
tjänstgjorde , då församlingens
egen kantor\,.Margareta Thor.
Prosten Mårteirsson, som också
var mötesledare, sjöng solo Beet-
hovens kända Lovsång till Kristi
na Otterdals ackompanjemang.

Slutarps IF fick bästa tänkbara
start på seriespelet, då laget be-
segrade Hössna med l-0 (1-0)
hemma på Tångavallen i lördags.

- Vi spelade mycket bra, speci-
ellt i den första halvleken. Segern
var helt rättvis, säger Conny Jo-
hpnsson i Slutarp.' Segermålet, tillika matchens
enda fullträff, gjordes av Ronnie

, 9s?- et -.es'

Karldn i den första halvleken.
Detta i ett skede då Slutarp ägde
det mesta av såväl spel som chan-
ser.

- Ja, före paus var vi klart bäst.
I andra halvlek jämnade det ut sig
något, menarConny.

Målvakten Karsten Andersson
var tillsammans med Per Winlöf
Slutarps bästa spelare.

Fin start för Sluta

l9s? -as-" E-LT
Elever ach föräldrar visade modet genomtre generationer'
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Ilelade menin$ar om hehov
aY taxirörelse i lfinnarp

Kommunens största företag
med nårmare 500 anställda
finns i Kinnarp. Det är Kontors-
möbler AB. Företaget har ock-
så planer på att utöka ve^rksPml
heten och kan inom några år
ha ett par hundra fler anställda.

Men tätorten saknar egen
taxiverksamhet.

I Grolanda. sex kilometei
från Kinnarp fanns till för en tid
sedan en taxirörelse.

I Åsarp finns idag en taxirö-
relse där innehavaren är över
70 år.

I Kinnarp finns intresse av
att starta taxiverksamhet.

Kommunen har sagt sitt ja
till en sådan etablering.

Men Taxi i Falköping och
Skaraborgs Taxiforbund säger
nej.

Det {inns inte underlag för
ett taxitillstånd i KinnarP,
menar Taxiförbundet' Det
underlag som finns i KinnarP
bör istället tillföras taxiverk-
samheten i Floby eftersom
huvuddelen av trafrken ändå
går i riktning mot Floby. Säger
Taxiförbundet.

r Tillråckligl
underlag

William Aellig, schweizare,
av födsel och till medborgarr
skap är av annan mening.

. Det finns tillräckligt underlag
' i Kinnarp med omnejd för att

en taxirörelse skall bära sig'
Han har ansökt om tillstånd för
t'axirörelse hos länsstYrelsen
och när. han nu fått Yttra sig

över de inkomna remissvaren
så gör han det med stor övertY-
gelse om just underlaget' Bl.a.
pekar han på att den utredning
som Taxiförbundet stöder sitt
uttalande på är fem år gam-
malt, han påminner om att'
Falköpings kommun är den till'ytan 

största kommunen i länet'

- Detta föranleder stora
transportbehov såvål inom som
utom kommunen med taxi,
skriver William Aellig.

Påståendet att största delen
av transporterna går i riktning
mot Floby är också felaktiga,
påstår William Aellig. Enligt
hans mening går transporterna-
mot såväl centralorten Falkö-
ping, mot Floby, Vartofta och

_söderut mot Ulricehamn.

o Villhalikasenrice
- Fanns det behov av taxi i

Grolanda bör behovet av taxi
vara ännu större för Kinnarp-
/Slutarp och hela den gamla
Frökinds kommun, säger Willi-
am Aellig och fortsätter: Be-
folkningen i bygden kräver att
inte behöva ha sämre service
än vad man har i övriga delar
av kommunen. I samtliga kom-
munens tätorter {inns taxirörel-
ser men inte i Kinnarp/Slutarp.
William Aellig pekar också på
att kommunens största företag
finns i Kinnarp och menar att
såväl företagets nuvarande
storlek som dess framtidspers-
pektiv ytterligare accentuerar
behovet av taxirörelse i Kin-
narp.

Falköpings kommun menar r

sitt yttrande till länsstYrelsen
att ett ja till Aelligs ansökan
qaranterar en långstiktig lös-
iing 

"u 
taxiverksamhet i kom-

munens södra del.

o Flersöker
Sedan det blivit känt att Willi-

am Aellig sökt @xitillstånd har
också Willholts Äkeri i KinnarP
till länsstyrelsen anmält sitt in-
tresse av ait få driva taxi$erk-
samhet. Johnny Willholt menar
i sin skrivlese till länsstyrelsen
att lönsamheten för enbart taxi
i Kinnarp är tveksam men att
ett taxitillstånd skulle vara ett
bra komplement till Willholts
nuvarande rörelse som sYsslar
med åkeri och uthYrnin^g.

LARSÄKHE

Trots några vassa chanser för
båda lagen slutade söndagskväl-
lens div V-drabbning i Kinnarp
mellan hemmalaget och Mullsjö
mållöst. Det år ett resultat som
båda lagen kan vara nöjda med,
det var 90 minuter med tämligen
jämntspel.

Peter Lavenos stolpträffi första
halvlek och Thomas Westerbergs
friläge i slutskedet var matihens
båsta chanser, även om båda la-
gen hade ytterligare möjligheter.

Mullsjöspelet gick mycket ut på
att nå Peter Laveno med {ina
bollar och det lyckades då och då.
Kanske var det så att Mullsjö var
något vassare i sina anfall än
Kinnarp, som dock i andra halvlek
kontrade med långa utsparkar
från målvakten till anfallet. Vin-
den hjälpte nämligen till att få fart
på bollen. Annars hade KinnarP

lite svårt att ta tillvara planens ytor
och ytterspelet lämnade en del i
övrigt att önska.

Försvaret hölls bra samman av
Per-Ola Westerberg och av övriga
var nye mittfältaren Per-Erik Ot-
tergren den mest allerte.

I Tormod Syversen har Mullsjö
en duktig all-roundsPelare som nu
agerade på ena mittfältsbalvan
och som sagt Peter Lavenojobba-
de mest och bäst framåt. Mullsjö
tog i och med O-O-resultatet sin
första vårpoäng, men efter tre
omgångar är laget fortfarande
utanmåI.

Matchen spelades På gräsPla-
nen vid Kinnarps Kontorsmöbler
och Borgundadomaren Petter
Gustavsson klarade matchen utan
problem.

BÄSSEJOHANSSON

Kinneveds
Rödakcnskrets
har den 5 och 12 maj hållit kurs i
hjärt- och lungräddning. Kursle-
dare har varit TommY Nielsen,
Falköping. Kursen har haft 16

deltagare och var förlagd till för-
samlingshemmet.

,q/s-gl'
Frökinds
Pensionärsförening
har hållit månadsmöte i Frökinds-
gårdens samlingssal. Ett 401al
medlemmar var närvarande. På
programmet, förutom förhand-
lingar, förekom alisång, kaffe och
bingo. Måndagen den 18 maj blil
det en bussresa till norra läns-
delen. Den 16 juni besöker man
Sven Thors blomsterträdgård och
fiskodling i Ekeberga; Asarp.
Kaffekorg bör då medtagas.

Elevero lärare från
TronsVäg

Lördagskvällen 16 maj blir det
"Vårfest" i Slutarps Missionshus'
med besök av elever från bibel-
skolan Trons Väg i Mölndal. En
av lärarna på skolan, Lars Hen-
riksson, är också med.

Förutom i Vårfesten medverkar
de i ett nattmöte senare på kvällen
i Slutarp ochi en- gudstjänst sön'
dag förmiddag i Äsarps Missions-
kyrkan.

Bibelskolan Trons Väg är en av
de fristående bibelskolor som har
vuxit upp i vårt land den senaste
tiden. Elever därifrån har tidigare
besökt församlingen.

Fem nya Slutarps.sp€lare
Slutarps IF har i dagarna fått FBK:s juniorled är också klarytterligare nya spelare till sina för Sluårp liksom trion Mikael

två seniorlag. Från IFK Falkö- Tilil 'i;; Westling ochpings reservled kommer Sören Heniik iarsson, som eftär spel
Andersson, som är klar för spel i ofitu ,"r"-"rrfrang i juniorål-
inomtvåveckor,ochkonkurre- dern återupptar bälipelet _rar säkerligen direkt on
A-plats. ol. s*f""aro'tål nuiSlutarpslF:sdress'

Witliam AeIIig hoppas på länsstyrelsensja till taxirörelse i Kinnarp'

Mårröst i trtinnarp'tee t-os't|
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Lars-Göran Samuelsson, Tibro, Iaddar sin bössa och väntar
på sin tur tillsammans med flera andra skyttar vid TSSI(:s
j aktstig. (tr'olo; äasse S u ndberg)

Kinnarps skyttar är dominanGr
vad det gäller länets jaktstigar i
år. Man har legat i topp i varje
tåvling.

Helgens tävlingar var inget
undantag, när Tidaholms SSK

"arrangerade jaktstig vid Ekeda-
lensskjutbana.

'Kinnarp tog dubbelseg-er i den
öppna klassen genom Äke Jo-
hansson och Bengt Äkesson. Man
segrade på mårdbanan genop
Lars Lindgren och man segrade I

också på harbanan genom Lars
Lindgren. Juniorklassen vann
Magnus Oskarsson från - ja, just 

i

det - Kinnarp.

Med alla dessa toppresultat
vann Kinnarp också lagtävlingen
stort, 39 poång före tvåan Såtuna
I, och befäste därrned sin serieled-
ning i Skaraborgsserien.

För hemmaklubben TSSK blev
det en jobbig men lyckad dag dålr
270-talet skyttar ställde upp. Klub-
ben fick också smaka på fram-
gångens sötma, då Jan Svensson
tog en god andra plats på har-
banan.

Öppen klass (219 delt.): r) Åke
Johansson, Kinnarp 120; 2) Bengt
Akesson, Kinnarp 120; 3) Arne Johans-
son, Vedum 120; 4) Roger Karlsson,
Wilske 120;5) Giite Lindgren, Kinnarp
1230; 6) Thord Wallgren, Skara 120; ?)
Kurt Johansson, Falköping ll8; 8)
Göran Hermansson, Såtuna ll8; g)
Börje Gustavsson, Vara ll7; 10) Claes
Johansson, Eriksberg ll?.

Mårdbana (107 serier): 1) Lars Lind-
gren, Kinnarp 73 p; 2) Sören Lindh,,
Blidsberg 6l p; 3) Roger Weberg, Fal-
köping60p.

Harbana (228 serier): l) Lars Lind-
gren, Kinnarp 77 p;2) Jan Svensson,
Tidaholm66 p; 2) C-G Törnqvist, Katri-
neholm66p. t

Trap (100 serier): Håkan Ekström,
Tibro )2 st) l0 tråff; Anders Ludvigs-.
son, Tibro l0 tråff: Lennart Ahlin.
Tibro l0träff.

Veteranklass (22 delt.): l) Ingvar
Björk, Jårpås 115;2) Helge Claesson,
Såtuna 113.

Juniorklass (20 delt.): 1) Magnus
Oskarsson, Kinnarp ll3; 2) Stefan
Lundgren, Vaggeryd 109.

Damklass (6 delt.): l) Inga-Lisa
Andersson, Vedum 103,

Lagtåvling: l) Kinnarp I 584 p; 2)
Såtuna I 545; 3) Tibro 539; 4) Falköping
I 538; 5) Floby I 53?; 6) Kinnarp II 52?;
7) Götene 524; 8) Stoekerhult 507: 9)
Floby II502; l0) Eriksberg492.

Lördagen den 16 mai 19gz

I(innarp vann i Floby
Floby IF har hamnat i en tung

period. När man på torsdagen tog
emot Kinnarp hemma på Ekvallen
tvingades man inkassera sin tred-
je raka udda målsförlust. Gåster-
na vann med l-0 efter samma
siffror i halvtid.

- Jag vet inte riktigt vad som
fattas just nu, vi har inte margina-
lerna på vår sida, sa Elof Berg-
ström i Floby.

- Idag tyckte killarna själva att
de gjort en dålig match och över-
huvudtaget var matchen inte spe-
ciellt bra, Kinnarp var minst dåli- ,

ga fortsatte Elof.
Jan Elf tränare i Kinnarp var

betydligt mer belåtän:

- Med tanke på omständig-
heterna. Vi har tre man borta, så
gjorde vi en fullt godkänt insats
och jag tycker att vi vann rättvist.
Samtidigt var Floby lite blekare
än väntat.

En rejäl kvitteringschans vaska-
de Floby fram, Denny Josefsson
sköt i ribban i slutminuterna.

Kinnarps måI, som kom fem
minuter före pausvilan gjordes av
Berne Svensson, efter förarbete
av Thomas Westerberg.

Bäst hos gästerna var målvak-
ten Arne Ekbom och liberon
Eddie Gustavsson, medan ingen
av flobykillarna kom upp i normal
standard. figf-C.;:16

.E€

Hät blommat en

- drcGaena',
I sin villa på Ängsg4tan i

Slutarp kan Elisabeth Hoheisel
stoltsera med en praktfull
doft-dracaena. Den hår växren
blommar nu för andra gången.
Första gången.var 1984.

- Det förekcimmer ganska
ofta att doftdracaenan blom-
mar, berättar trädgårdsmästa-
re Bo Börjesson, Floby, som
vi konsulterade i frågan. Men
icke desto mindre är det 'iu

väldigt roligt för den som får ie
den här praktfulla gröna väx-
ten blomma i sitt hem.

- Doftdracaenan är en växt
som tål att stå mörkare än
månla andra, upplyser Bo
Börjesson. På ställen med då-
ligt ljus år den alltså lämplig att
placera. '

Denblommande doftdracaenan på Ängsvägen i Slutarp.
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3oo.ooo kr som man har i hans

Bröderna Magnusson,
framgångsrika mjölkpro-
ducenter, djuruppfödare
och ägare av eget gårdsslak-
teri på Stora Bjurum, är de
nya ägarna till Mönarps
egendom söder om Falkö-
ping.

I onsdags, 13 maj, skrevs
köpehandlingarna på vilket
innebär att de köper egen-
domen av norrmannen
Oddvar Kjelte för två miljo-
nerkr.

I nriset inräknas inventarier.
Formellt överlåts gården den I
oktober i år, men Bröderna Mag-
nusson har redan tagit över drif-
ten och är i full fä'd med vår-
bruket.
Mönarps egendom är på 438 hek-
tar totalt, till stor del mossmark
men också en del fastmark.

- Vi har för avsikt att bruka
gården med djur - i första hand
svin och vi kommer på sikt att
uppföra stallbyggnader för detta
ändamå1, säger Gösta Magnusson.

Vall, beten och spannmålspro-
duktion för foder är i övrigt vad
man kommer att använda den
odlade arealen till.

Mönarps egendom saknar i dag

stallbyggnder, en lada och två
boningshus är de enda byggnader
som återstår av de som tidigare
fanns på gården.

r Komplettera
Gösta Magnusson uppger att

Mönarp ska.drivas vid sidan av
verksamheten på Stora Bjurum
(600 hektar som bröderna Mag-
nusson arrenderar av ägaren
Mats Hultgren) som ett komple-
ment.

Bröderna Magnusson känner
väl Mönarps egendom då deras
far på sin tid, arrenderade går-
den.

Mönarps egendom har på sena-
re år bytt ägare ett flertal gånger.
I samtliga fall har de nya ägarna
förlorat pengar på denna svår-
brukade gård vilken har köpts till
för högt pris och som krävt för
stora investeringar.

o Lurad
Den senaste säljaren, Oddvar

Kjelta, som nu säljer gården för 2

miljoner gav själv 3.340.000 kr för
ett drygt år sedan. Han säger sig
ha förlorat hundratusentals kro-
nor på gården under året som
gått, det arbete han lagt ner oräk-
nat!

- Jag är helt utslagen, jag blev

, lurad från första stund. Gården
annonserades ut som lämplig för
spannmålsodling - det vet ju var
och en här på bygden att det är
den rakt inte, säger Oddvar Kjel-
ta. Jag trodde på vad som stod i
annonsen som Sparbankernas
Fastighetsbyrå hade i tidningen.

- Sedanvar det dettamed flyg-
havren! Det visade sig vara flyg-
havre på gården vilket förstörde
min skörd. Det berättade den jag
köpte gården av ingenting oml

maskinpark, värderad till dryga
miljonen.

- Tyvärr'är detta inte allt! Jag
har andra skulder som kan leda
mig i konkurs, säger Oddvar Kjel-
da.

GLENNWELANDER

* l2t?'6''a"
Under natten till söndag krossa-
des en ruta i Slutarps bil och
motor AB, Rutan betingade ett
vårde av 200 kronor.

*

Slutarps Stefan Ekman har bollen under kontroll och en
Furusjö-spelare gör vad han kan för att genomskåda Ekman.
Men förgäves. (Foto : Dan Nilsson). r9s?-0r-r3

När Magnussons. nu köPer
Mönarp är köpeskillingen ungefär
densamma. Kjeltas förluster På
Mönarpsaffären blir alltså inte av
den omfattning som han deklare-
rade i lördagstidningen.

- Jag är helt utslagen, jag blev
lurad från första stund, sade han
till FT:s reporter.

Men kontraktets uPPgivna kö-
pesumma är inte den som Oddvar
Kjelta uppgivit.

Vemharluratvem?

Kinneved
Kyrkofullmäktige \allas till or-
dinarie Sammantråde i AxtorPs

Församlingssal 1987-05-19 kl
19.00.

Ärqnden enl kallelse och anslag.

Ordf.

mot Furusiö ög&,r
Trots ett myckei svårspelat

underlag gjorde Slutars IF i går
kväll process€n kort med gästan-
de Furusjö IF och vann med 6-0
efter4-0 i paus.

Slutarp skapade denna regn-
vädersdag så många måltillfällen
att siffrorna borde ha sprungit i
höjden ytterligare. Bl a missade
laget en straffi slutminuterna.

Den första halvleken var spel-
mässigt den klart bästa och bollen.
gick som på ett snöre mellan för-
svar, mittfält och anfall, medan
det blev något mera hasard över
spelet i andra halvlek.

Trots de många målen glorde
Furusiö-målvakten Gösta SkoÅh

en insats som ger honom ett gått
betyg. Bra i övrigt mittbacken
med nr I l, Roger Heinpalu.

Slutarps-spelet dominerades av
kvartetten Ulf Ebenhardt, Ola
Johansson, Per Winlöf och Hans-
Olof Gustavsson. Men över lag
gjorde Slutarpselvan för en fin
insats mot Furusjö, som trots
jumboläge inte är så oävet.
, Målen: 1-0 (5) Hans-Olof Gus-
tavsson, 2-0 (15) Per Winlöf, 3-0
(18) Per Winlöf, 4-0 (40) Håkan
Andersson, 5-0 (65) Hans-Olof
Gustavsson, 6-0 (75) Per Winlöf.

Bra domare var Claes-Göran
Andersson, Vara.

IWöna;rpsuffiirenl tak- h;

I(öpeskillingen
en milion lågre
för ettår sedan 6-0 för Slutarp

Oddvar Kjelta betalade
inte 3.340.000 kronor för
Mönarp när han köPte går-
den för drygt ett år sedan.

Enligt köpekontraktet'
upprättat av Sparbanker'
nas Fastighetsbyrå' var
köpeskillingen en miljon
lågre. Nårmare beståmt
2.300.000 kronor.

Torp
Byslätiön, 2 km fr. KinnarP På
väg mot Karbo, bostadshus'o,
ladugård, 2.000 kvm' tomt, säl-
jes för tax. värdet 34.000:-' Vis-
ning sönd. 24 mai 14-16 Assar
Eriksson.



Kinnarp fick inkassera sin för-
sta förlust i år då den tidigare
uppskjutna matchen mot Hällstad
spelades igår kväll. Med 2- 1 (1- 1)

vann Hällstlåd på sin för dagen
regnvåta oih,därmed svårspelade
hemmaplan i ån match som efter
spelfördelningen borde slutat
oavgjort.

Kinnarp såg annars ut att ha
matchen under kontroll efter för-
sta halvlek,)man hade ett klart
grepp om händelserna under den
ändra hälften av halvleken. Men
efter paus var det inte mYcket som
stämde, speciellt inte efter Häll-
st4ds ledningsmål som kom fem
ininuter in på andra halvlekt

- Det blev mest ett jagande för
vår del, sammanfattade KinnarPs
tränare Jan EIf. Vi fick aldrig tag
i spelet efter deras måI.

Hällstads l-0-må1 kom på en
omdiskuterad straff efter en
kvart. En Kinnarpsspelare satte
upp händerna mot bröstet, mest
för att skydda sig för ett hårt flackt
inlägg. Domaren Bosse Lindh,
Skene. dömde straff till de flestas
förvåning och Tony Persson satte
den säkert i måI. Kinnarp kvitte-
rade efter en frispark fyra minuter
före päus efter en lång stunds
döminans. Torbjörn Äkesson ra-
.kade bollen i öppet mål efter nick-

pass av Tommy Berglund. Av-
görandet kom alltså fem minuter
in på andra halvlek, Kinnarp fel-
passade på egen planhalva och
Elällstads Peder Johansson avslu-
tade kontringen med att skjuta
bollen stolpe in.

I Kinnärp, som bl a saknade
sjuke Per-Ola Westerberg gjorde
Eddie Gustavsson ett gott jobb
som libero, Per-Erik Ottergren,
som nu spelade mot sina f d
klubbkamrater, var till sin fördel
påmitten.

Mittbackarna Mikael Boman
och Mikael Eriksson var tonqivan-
de i Hällstad.

hansson från Äsarp -hon som
"slog igenom" i Nygammalt.-
Ungdomar ur Up With People
finns också på plats denna maik-
nadsdas." ttJi'c'-Jl

Rätt em fel
med Mönarp

I lördagens och tisdagens num-
mer av FT gavs felaktigt intrycket
att förre ägaren till Mönarps egen-
dom utanför Falköping skulle ha
uppgivit att han köpte egendomen
för 3.400.000 kr. De belopp han
uppgav till mig var 2.300.000 kr,
inte det högre beloppet.

Att det högre beloppet ändå
kom i tryck beror på ett beklagligt
felslag på skrivmaskinen. Oddvar
Kjelta uppgav den korrekta sum-
man,

I9f }."S3ry{IWELANDER

t387ct5:J3

Kollision
i Slutarp

Två personbilar kolliderade på
fredagseftermiddagen vid kors-
ningen vid Bil & Motor i Slutarp.
En bil kom från Mönarpshållet och
den andra från Kinnarp på väg 46.
Bilisten från Mönarpshållet obser
verade tydligen inte att han hade
stopplikt utan körde ut på riksvä-
gen. Båda fordonen fick plåtska-
dor, men några personskador
uppstod inte.

r;1
I

rnnem0
söndag kl 18

Kinnarps lF

Falköpings AtK
Y$tackar Kinnars Lagerför-

säljning för matchbollen.

t?37'Os'-af
Första förlusten för Kinnarp Slutarpsmarknad

medMai'Lis oeh
IIp With People

På lördag är det dags för lopp-
marknad,hSlutarp. I vanlig ord-
ning finns massor av olika saker
att inhandla. Utöver erbjudanden
i de olika marknadsstånden kan
besökarna lvssna till Maj-Lis Jo-

Lördagen den 23 mai 1987o Kinnarp/Slutarp

MusiLoppvisning i Kinnarp

Många elever fpk under kvällen visa upp vad de Lärt sig i fråga om att traktera musikinstru- .

ment.

I'Ska vi spela fotboll,
tennis, ishockey, handboll"
sjöng eleverna i årskurs två
av hjärtans lust, när kom-
munala musikskolans ele-
vet' och lärare i torsdags
inbjöd till musikuppvis-

ningi Lokal Frökind.
Efter denna inledning där ele-

verna också gestaltade de olika
idrottsgrenarna, bjöd sedan både
yngre och äldre elever på smak-
prov av vad de lärt sig under året
på olika instrument. Piaho, block-
flöjt, gitarr, elorgel, tvärflöjt, fiol

och klarinett hör till de instru-
ment, som trakterades,

Både nybörjare och de med lite
mer kunskaper fick tillfälle att
framträda under kvällen, som
avslutades med lite svängiga tak-
ter av en klarinettgrupp.

LOPPMARKNADEN

ISIUTARP i.?T,t"23MAJ

Vid ICA.AFFÄREN, SAMUELSSONS

olika kulörer-kläder-godis m. m.

Lotterier-Chokladtombola-Servering

Kl 10 Mai-LiSe JOhanSSOn, kändfrånNygammalt

Up With P"oot*ffi o*ar medverkar

Välkomna till
Slutarpsmarknaden

möbler, inredningar i form av garderober mm, mattor i
stuvar och metervara. Och mycket mycket annat!

I marknadsstånden hittar,du div. prylar-sportartiklar-färger i

lördagen den 23 maj
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Slutarps IF:s loppmarknad på lördagen blev välbesökt frä-mst under tidigd morron-
timmar. På programmet s-tocl också ett framträdande av Maj-Lis Johansson, Äsarp, som för en bredare
krets blev känd genom'Bosse Larssons Nygammalt i TV. I marknadsstånden medverkade också ung-

Igai?*o5".1;
Målexplosion i tr(innarp

; domar från Up With People som säljare. På bilden är det dock SIF:s Bengt Stenqvist som fått enI köpare i porslinsdisken. 
"S/g-W 

.

Fotbollspubliken på Kinnemo i
Kinnarp fick igår kväll vara med
om en målexplosion som heter
duga. Hela åtta fulltråffar tillver-
kades, därav sex för hemmalaget
KIF och två för gästande Falkö-
pingsAIK.

Och det blev på sitt sätt en lite
annorluhda div V-match eftersom
FAIK under den första halvtim-
man hade matchen i sin hand och
efter ledningsmål i tionde minuten
satt vi faktiskt och väntade på mål
nummer två för AIK-arna. Men
istället kom en Kinnarpskvittering
i den 37:e minuten och den följdes
av en rejäl uppryckning från Kin-
narpslaget samtidigt som FAIK-
[örsvaret kom helt,ur balans.

o 4-1i paus
4-1 var paussiffrorna och i den

andra halvleken kom inte FAIK i
närheten utav Kinnarp, som I
kralt av sitt målövertag kunde
rulla bollen så fint mellan lae-
delarna att ytterligare två fullträT-
far anlände.

FAIK ftck sin reducering på en
något tvivelaktig straffspark. Det
var också så att domaren Jan-Olof
Sundh, Ulricehamn, knappast
borde godkånt Kinnarps kvitte-
ring. Den föregicks av ett "över-
fall" på FAlK-målvakten och bor-
de geti gästerna frispark.

o Klevuppåt
Kinnarp, som inför gårdagens

match endast giort fyra mål båttra-
de nu på sin målskillnad och tog
också ett par kliv uppåt i tabellen
och när det väl lossnade i målskyt-
tet blev det också ett mycket ange-
nämnt Kinnarpsspel där Per-Ola
Westerberg tillsammans med
Per-Erik Ottergren var de stora
pådrivarna. Mittbacken Eddie
Gustavsson var också en av de
bästa Kinnarpsspelarna.
. FAIK spelade bra i dryga 30
minuter och då hade Kinnarp
stora besvär att hålla laget stång-
en. Men när det började ta emot
tog det emot rejält. I motgången
var det endast Niclas Andersson
och "Bempa" Ahlenius som höll

' stilen.

g- o Kinnarp/Slutarp

Hästfolk från länet
på uppvisningskurs
Att det inte bara är att ta

ut sin häst ur hagen och åka
på premiering eller upp-
visning det fick ett 70-tal
håstägare från hela lånet
erfara når de i veckan sam'
lades på gården Liden vid
Slutarp. Skaraborgs Pon'
nysållskap hade då inbjudit
ågare till samtliga håstra-
ser till en kurskvåll där
temat var hur man förbere-
der sig och hästen för upp-
visning och premiering.

Intresset för denna kväll var
stort. Trots det miserabla vädret
nied.regn och kyla var det alltså
många somlar på plats når Erik
Badh hälsade välkommen och
inledde kvällens övningar med att
ge allmänna tips och råd till häst-
ägarna.

Mån dagom d eft, g$m$rl 0E F

Till kursen hade också hästar
av olika raser lånats in, korrekta
hästar och mindre korrekta häs-
tar.

- Det är nödyändigt vid sådana
här kurser att också kunna visa
upp hästar med skavanker. Detta
så att deltagarna kan se skillnaden
mellan en korrekt hästochen med
fel, säger Erik Badh.

Under kvällens lopp fick också
hästägarna lära sig att göra iord-

Eva Maria Filipsson visade hur man flätar hästens man inför
enuppvisning.

ning sin häst lör uppvisning, bl.a. leder hästen
genomattflätamanochsvansoch gen.
man fick också låra sig hur man

i uppvisningsmane-

LARSÅKHE

Målen:
0-1(10) Thomas Qvist, 1-l (37)

RolandJansson, 2- 1(39) Per-Erik
Ottergren, 3-1 (41) Roland Jans-
son, 4-1 (43) TorbjOrn Äkesson,
5-1 (60) Roland Jansson, 5-2 (69)
Niclas Andersson och 6-2 (80)
Thomas Westerberg.



I(inneve ds kyrkofullmäktig*
promenerade till minnesmärke
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Kinneveds kyrkofull-
måktige brukar förlägga
vårens sammanträde till
Axtorp, till församlings-
hemmet dår. Byggnaden är
ett gammalt f.d. missions-
hus som kyrkan köpt. Den
ligger vackert på en höjd,
oph interiören är också
mycket trivsam.

Efter sammanträdet brukar
ledamöterna ibland göra en fot-
vandring till ett ganska unikt
niinnesmärke, ett träkors inte
långt från gården Katteskalla. Det
har enligt traditionen rests med
anledning av digerdödens härj-
ningar på 1350-talet.

Enligt den muntliga traditionen
har gården Katteskalla haft sam-
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Kyrkofullmäktige ledamöterna vid det enkla korset. Som synes är kvinnu'epresentation st91'
ikyrkofullmäktige. BSq-->.;- 2,i,

ma ägare. sedan 1600-talet och
man tror då att det kan vara riktigt
att det restes ett kors där från
digerdödens dagar, berättade
Ivan Johansson vid samlingen
kring korset.

Det är ett träkors av ek och det
brukar kunna stå i ungefär 50 år
innan det ruttnar och då sätter
man upp ett nytt kors. Det nu
nämnda restes 1982. Huruvida det
har varit en kyrkogård där, vet
man inte. Den första präst i Kinne-
ved som är omnämnd var herr
Olofi Sörby 1410.

Inskriptionen på korset omtalar
att den siste överlevande från
digerdödens härjningar reste kor-
set. Om det då rör sig om den siste
från byn vet man inte.

Till sist sjöngs en psalm, innan
man gick tillbaka till församlings-
hemmet, där kaffebordet stod
dukat.
. ASTRIDEKMAN

Iflo,lle Anku
öFo,l,S,öpöng

Falköpings TK står
torsdag till lördag som
arrangör för Kalle Anka
Cups distriktsfinal i ten-
nis.

Veckans tävling är en kvalih-
ceringisomgång för att så små-
ningom få ut de åtta bästa spe-
lare i distriktet som skall repre-
sentera Västergötland i finalen
i Båstad.

- Det.är en stor tävling med
70 matcher, vilket gör att vi får
utnyttja samtliga tennisbanor i
Falköping, berättar Mats Ros-
lundiFTK.

r Duktiga spelare
Det är många duktiga spela-

re sbm kommer till spel. I den
äldsta klassen, 72-?3, kan vi
se Jesper Andersson, Skövde,
som ligger runt tionde plats på
rankingi Sverige.

FTK:s egna förmågor i den
här klassen får nog för tufft
motstånd. Det är nog endast
Tobias Gustavsson. som kan ta
sig fram och nå en finalplats. i
distriktet.

Falköpingsgrabbarna Daniel
Andersson och Marcus Ros-
lund är toppseedade i 74-75-
klassen och här har nog Daniel
största chansen att gå fram då
han visat bra form ute.

Daniel Andersson har visat
fin form hittills under utesä-
song och är väl den av
FTK-arna som har största
chans att placera sig i veckan.

z)/t-n.
r Förtufft?

I den lilla klassen 76 och
senare har FTK två starka kort
i Dennis Lundberg och David
Andersson, men motståndet
kan bli för tufft då man inte
kåirner till motståndarna.

Tävlingen håller på i tre
dagar, med början torsdag. Det
är således en stor del av distrik-
tets bästa . och mest lovande
tennisungdomar som visar upp
sig och det kommer säkerligen
att bjudas på bra spel.

.tilii

s i

bjudas på
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M E år än &nana försteuvnå[va$<t ocfia ånmehar, emdast X9 år gamrulatr, det kanske tyngsta
arusvaret f, fiaget"

Thoraaas "Fotat'lhnderssovr seråmte amsvaret som någon belastning.
- Det år [eu$ ocla rmam trigger ju i lite extra fön att visa att rnarn vård platsen soin
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IFK Falköpings första seriematch på Odenplan ifiol spelades
mot Kungsbacka, som ikväll åter gästar Falköping. Thomas
Ändersson hoppas naturligtvis på att han får spela samma"
rall i år som ifiol. Då var han poängräddare, se faximil ovan,
men den här gången vill hanhatvå poäng!

ffippäs
Wffi wffiWWwffiffiHkfrmS
W S{am [eoxm fråm dåv V[-laget Slutarps flF" til] [F K F alköping imför f'jotrårets såsong. iirli:lij:l,

ffi sflana fficfl< hoppa ns] a målet iaafÅr seriepn'ermiärera Aa ärdlnar;e Xceepern IVIäts Mi$l
ff,arsson hlfivåt s$eadad" lriilii.r

"må[is" i,&4aget!
IFK Falköping har iiksom

ifiol fått en ganska bra start i
div lll-fotbollen. Fyra av sex
poång är inte så illa, inte minst
rned tanke på att man startat
mot tre nykomlingar, vilka
brukar vara extra pigga i bör-
jan. Xkvåll väntar spel mot en
"gammal bekanting" då kom-
mer Kulgsbacka på besök till
Odenplan.

o "It{atchlejärlte'o
Ifiol slutade matchen dem

emellan på Odenplan tr-l och
den poången kunde XFK till
stor del tacka T'homas Anders-
son för. I mötet med Götene i
serien för dryga veckan sedan

' bidrog "Fota" starkt till att
laget kunde bärga två poäng.
nnte minst i den första halv-
leken då hemmalaget jagade
kvittering gjorde han ett par
verkligt fina räddningar.

- Den ena vid stolproten
minns till och med jag, säger
han och låtar ganska nöjd...

o S"ramragångar
Efter att ha vaktat målet i

inledningen av serien ifiol fick
'lfhomas ta steget ned till junior-
laget. n detta lag fick han vara
med och skörda en rad fram-
gångar.

- Det .var både roligt och
lärorikt. Aven på juniorniVå är
det hela bättre organiserat i en
div lll-klubkr än i sexan. Jas
lärde mig mycket.

tr år år det Alaget som gäller. '

Och nu närmast Kungsbacka.
- Jag tror på seger. De har

inte övertygat hittills medan vi
kommitigångbra.

o ftfri}<aetr skintrmaden
Om nFK Falköping 1987

kontra tr986 säger han:

- Skillanden mellan lagen
är egentligen Mikael Nilsson
han betydde oerhört mycket.
Xfiol var det mer "lirare" över

laget, i år är det elva jämna
spelare som ger allt. Det är mer
kämpatag och mer stöttning.
n agmoralenärbättre.

- Den ändrade instållning-
en märks också på träningar-
na. Fler känner att de har en
möjlighet att ta plats i laget och
detta gör att de "ordinarie"
måste satsa även de. Det finns
inga direkta "säkra" platser i
laget i år.

o Lagiet
Det trFKJag som tar emot

' Kungsbacka har följande utse-
ende:

Thomas Ändersson - Feter
Garmenius,. Peter Uvesten,
.Iens Ström, I{asse Persson -

Thomas "Pota" Andersson håller greppet antingen det hand-
lar om fotbollar eller om virke. För att vara riktigt vitsig kunde
man säga att "det är gottvirke i den grabben"...

nrtr. 
,

*\i

Feter Svensson, Leif lvlarkrud,
Stefan Gyllensvaan, Nicklas
Fettersson - Christer Henriks-
son, Llrban Alfsson - Mikael
Nilsson. lPerSundh.

Saknas gör IVIats .Iohansson
och Conny [{ermansson, vilka
båda skad-at sig under träning
i veckan. Äterkommer gör Fer
Sundh.



Släktträff i Kinneved

120 anförvanter till Per
och Nanny Brink var i sön-
dags samlade till högmässa
i Kinneveds kyrka.

Efter gudstjänsten nedlade son-
sonen Per-Olof Brink Jönköping
på släktens vägnar en krans på
familjegraven och därefter samla-

des man till samkväm i lokai Frö-
kind.

Per Brink var född den 16 maj
1867 så det var nästan På dagen
120 år senare som släktträffen
äsde rum.

Han gifte sig 1893 med NannY
Wallin född 1874 och bosatte sig
som knekt på LönnarP i Börstig.

1907 flyttade familjen till Långa-
berget i Kinneved där Per Brink
utöver jtrdbruket arbetade På
Karbo Mosse. Sex barn föddes i
familjen och 1934 övertog sonen
Einar Långaberget och Per och
Nanny flyttade till SlutarPs sam-
hälle.

JOSEFJACOBSSON
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Kinneveds Hembygdsförening.
Bygdevandring i. Naglarpsom-
rådet tisdagen 2/6. Samling vid
Sörby skola 19.00. Medtag kaf-
fekorg. Välkomna!

g _o Kinnarp/Slutarp r{erqcaspn#nd$isnsrspz
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stuta iff'-"*or
vann stort

Slutarps IF behöll sin andra-
plats i div IV-seriens Falköpings-
grupp efter söndagens klara vinst
mot Falköpingslaget Rapid med
4-0 efter 3-0 i paus. Slutarp visa-
de upp ett rörligt spel hela tiden
och Rapid hade svårt att komma
till tals med SlF-grabbarna, som
fick en fin öppning med l-0 efter
5 minuter genom Ove Karl6n. 2-0
kom efter 14 minuter genom Peter
'Fredriksson och i 40:e minuten
ökade Ronnie Karldn till 3-0.
Trots en rad fina chanser blev det
endast ett Slutarpsmål i andra
halvlek och det kom fem minuter
före slit på en bicykletasspark från
ConnyKruus.

Slutarps jämnhöt var det som
gladde för dagen och vi väljer att
inte lyfta fram någon spelare den
här gången. I Rapid går högsta
betyget till Thomas Karlsson för
vårdat spel.

Redan på torsdag är Slutarp i
elden igen - nu handlar det om
Marbäck på bortaplan.

Ekedalen-Kinnarp
5-3 (2-3)

På en regntung plan frck man
se en målrik mhtch med många
chanser och ganska bra spel med
tanke på förhållandena. Kinnarp
började matchen klart bäst och
hade ledningen med 3-2 i halvtid.

I andra halvlek tog Ekedalen
över spelet fullständigt och spela-
de stundtals ut Kinnarp.

- Vi blev alldeles för självsäkra
och trodde vi skulle vinna mat-
chen, det blev vårt fall, sa Lutz
Hofbauer i Kinnarp.

I Kinnarp kan alla spelare bät-
tre.

I Ekedalen var Maria Gustavs-.
son, Susanne Johansson och Sara
Hvarfner bäst, Ekedalens mål-
skyttar: Susanne Johansson 2,
Hvarfner 2 och Carina Johansson.
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Per-Olof Brink lade ner en krans på familjegraven på Kinneveds kyrkogård.

I Hela 23 konfirrnander gick i helgen sin fti,rsta nattvardsgång. De! a1 17 år sedan
r 'antalet i Kinneveds, Vårkumla och Brismene pastorat var så stort. Under lördagen höll prosten Uno
I Må.t..r.ron förhör med konfirmanderna. Förhöiet varvad'es'med bibelvisor och psalmsång. På sönda-

I g"., var det nattvardsgång i Kinneveds kyrka. På bilden tågar konfirmanderna in i Brismene kyrka.

I Linda Svensson var korsbärare'
t---
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På Annandag Pingst
kommer det att spelas upp
till dans genom Kinnarps
gator, på lekparken och
Frökindsgården. Sven på
Lofsgården med "kubben"
rattar sin traktor och på den
lövade vagnen svarar Rag-
nar Nilsson med mannar
från Borås förmusiken.

En grupp ungdomar från Ul-
ricehqmnsbygdens ungdomsdan-
slag kommer för första gången att

r4lb- t+.
vara med och ha uppvisning i olika
danser dels under pausen på
Frökindsgården och även i lokal
Frökind, som är slutmålet. Där
servers kaffe med dopp och det
blir också en svängom efter kaffe-
pausen.

Kom alla KinnarPs- och Slut-
arpsbor och alla från när och fiär-
ran som är dansintresserade till
denna folkfest uPPmanar arran-
gören Kinnarps IOGT-NTO-

Vid regn är samlingen och dan-
sen förlagd till Lokal Frökind.

I(innarpsseger På Enevi
Blidsbergs IK har hamnat i ett

reiält motlut i div V-fotbollen. På
frådagen var KinnarP ofitn nog att
vinna med 2-0 På Blidsbergs
hemmaplanEnevi.

Blidsbergs medelålder ligger På
cirka 21 år och det märks i lagets
agerande, man vågar inte riktigt
ta för sig. ResPekten för KinnarP
släppte i alla fall efter Paus, men
så dags ledde KinnarP med 1-0
och det blev ettjagande efter kvit-
tering för Blidsbergs del.

Istället gick KinnarP uPP i mat-

chens sista anfall öch giord'e 2-0'
För detta mål svarade Thomas
Westerberg, som genom detta mål
blev tvåmålsskYtt.

I Blidsberg har Håkan Gustavs-

son tagit steget ned som libero och
det bidrar till ett stabilare försvar-
spel.

I Kinnarp måste Thomas Wes-

terberg få beröm för sina måI, två
påpassliga saker. Unge backen
bu. Jo..ftto.t gjordfe också bra
ifrånsig. fi:f { "/}6-. AO
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Gumma,ld,ogs examerJ
ölf:örnrn,o;rps slcolu
Strax före klockan nio På

morgonen var skolgården i
Kinnarp fylld av festklädda
barn och ftiråldrar, som
ivrigt väntade på att kloc-
kan skulle ringa in till da-
gens första examenslek'
tion.

Med godispåsarna i fickan och
blommor på bänkarna blev det
sedan en riktig examen med två
lektioner, där det i somliga klasser
var förhör på något område i öä,
några spelade pjäser, och andra
redovisade grupparbeten. Som
sig bör bestod programmet också
till stor del av sång och musik..

Efter de båda lektionerna sam-
lades alla ute på skolgården vid
flaggstången för att gemensamt
sjunga "Den blomstertid nu kom-
mer" innan mågister Thomas

Eleverna i klass 3a hade röstat fram en egen tio i topplista
med sånger, som de sjöng med liv och lust.

pettersson tackade för det gångna ner' Sist utbringades ett fyrfaldigt
läsåretochönskadesexornälycka leve tör den stundande somma-

till på högstadiet, dit de nu försvin- ren' E-L T

Kinnarp-Tomlsn t e y|- t1C. | !1-8(0-2) tJ \

MåI Tomten: Malin Blomgren
4, Åsa Karlsson 3 samt ett sjalv-
måI. Kinnarp: Christina Anders-
son 1.

Tomten var det klart bättre
laget när man gästade Kinnarp på
Kinnemo.

- Vi spelade jättebra i dag med
massor av fina anfall och bra
korrbinationer. Det är verkligen
roligt att tjejerna kan visa hur bra
dom verkligen är, sa en glad
Kenneth Ek, trånare i Tomten.

- Lutz Holbauer i Kinnarp
kunde bara säga att han gratulera-
de Tomten till en mycket välför-
tjänt seger. I övrigt var Lutz nöjd
med sitt lag; det kämpade så gott
det kunde mot ett alldeles =för
starktTomten.

I Kinnarp får Sofia Jarlsson ett
extra plus för sin fina insats på
liberopositionen.

I Tomten var det tre som höide
sig över mängden, det var Åsa
Karlsson, Lena Hjerpe och Malin
Blomqren.

1. tqsv46- tt
Div V Falköpingsgruppen
Borgunda- Kinnarp
8-r (s-1)

Mål Borgunda: Ingela Fransson
3, Maria Andersson 2, Kerstin
Karlsson 1, Anneli Gustavsson'1
samt Annika Nilsson 1. Kinnarp:
Sofia Jarlsson 1.

Borgunda kunde lätt vinna
hemmamatchen mot Kinnarp på
Biksborg. Det var i stort sett spel
på ett måI, men Kinnarp överras-
kade med att göra 0-1 i början
på matchen. Det bekom dock inte
Borgundatjejerna nåmnvärt, utan
det tände dom istället. Kvittering-
en lät inte vänta på sig och sedan
rullade det bara på och stannade
slutligen vid 8- 1.

- Vi spelade med en fin med-
gång och styrde spelet bra, vi
gjorde över huvud taget en bra
match, sa lagledaren i Borgunda
Anders Larsson,

I Borgunda får Kerstin Karlsson
beröm för en bra insats, även
debutanten Maria Andersson
skall ha ett omnämnande.

En poång för Sl.i'iÅ$if
Asunda i Marbåck bjuder på en

myckei trång och sVårspelad plan
och det fick Slutarps IF erfara på,
torsdagskvällen. Nu blev det2-2
sedan gästerna dominerat stort i
första halvlek, men haft större
problem i den andra halvlekeln,
då hemmalaget kom i snabba och -
ofta farliga kontringsanfall.

Slutarpslaget körde ofta fast i
hemmaförsvaret och hade svårt
att komma till skott trots långa
stunder av rejält tryck mot gäster-
na. Ett par måls överläge i första' halvlek hade 'motsvarat match-
bilden, men istället gjorde hem-
malaget 1-0 fyra minuter före
paus getrom Göran Ljunghagör.

Ola Johanssons frisparkspass
till Hans-Olof Gustafsson, som
spelade vidare till Ronnie Karl6n
betydde kvittering efter fem minu-
ter av andra halvlek.

Det såg ut att ordna sig för Slu-
tarp når Hans-Olof Gustafsson på
straff - han blev omkullvräkt -
gjorde 1-2 efter 20 minuter, men
vid en hörnsituation kunde Tor-
björn Rylander fem minuter sena-
re omarkerad släin2-2.



Studiefinal
för IOGT-I\TO

Ett studieår är nu till ända och
den största delen av de cirklar som
startade under hösten 1986 i
IOQT-NTO Kinnarp har nu avslu-
tats. Den mycket intressanta och
givande cirkeln "Exotika" med
fem temakvällar där ämnena var
"Musik för alla" som behandlade
den västerländska musiken kon-
tra vår nordiska. "För hand" tog
upp frågor kring hantverk, sådant
man gör för hand, då vävnad,
halmslöjd och den gamla tidens
skotillverkning visades. I "Maten
räcker till alla" togs upp den sned-
vridna fördelningen som råder i
världen. "Kläder" var ett tema.
Varifrån kommer våra kläder och
vårt klädmode?

"Svartvit kalypso" behandlade
vår inställning till andra länder
och folk.

Leif Nilsson har varit ledare för
en cirkel som behandlade klassisk
musik, vilken omfattade olika
kompositörer, deras stilar och sätt
att behandla musiken. Som en,
härlig inlevelse i den klassiska
musikens värld avslutades cirkeln
med ett 2 dagars besök i Stock-
holm och operan Salom6.

I cirkeln "Ta pulsen på demo-
kratin" har diskuterats hur fören-
ingen skall förnyas och föryngras.

Efter många givande diskussio-
ner kom man fram till planlägg-
nins av ett mötessehema för hela
åref. Även om de planlagda da-
garna inte passar alla är det ändå
viktigt att föreningen har regel-
bundna möten. Under sommaren
kan verksamheten bestå av små
utflykter och promenader och
dylikt så att verksamheten inte
stannar upp.

Under hösten 1987 kommer en
följdkurs som heter "Från ord till
handling" att tas upp. Vidare blir
det en cirkel om Evert Taube och
hans musik.

,_n /,58,6-oå-llr.
. I orpvandrrnet
i'Naglarp

Kinneveds Hembygdsförening
arrangerade {örra tisdagkvällen
en torpvandring i Svenstorp och
Naglarp i Kinneveds socken. I den .

lma försommarkvållen hade när-
mare 50 intresserade mött upp.

Samling Skedde vid Sörby sko-
la. Eftersom vandringen skulle
omfatta över halvmilen ordnades
så att de som så önskade fick åka
på vagn efter traktor. En hel del
intressant information om byg-
den, bl a om torp som försvunnit,
lämnades av flera i denna bygd
boende personer,

Första anhalt var vid platsen för
det försvunna"soldattorpet under
Naglarp. Torpets läge utpekades.
Soldat Nr 938 Skaraborgs rege-
mente bodde här. Ett känt soldat-
namn härifrån är Nord.

Nästa uppehåll gjordes närma-
re Naglarps by, där gården Sån-
num ursprunligen legat. Aven en
gammal smedja i Naglarp besågs.
Smedjan är nu i mycket dåligt
skick.

I Naglarp besågs också en torp-
stuga. 500 meter väster om Nag-
larps by besöktes en husgrund.
Bostället kallas "Fermes" efter en
där tidigare boende. Sist bosatt
på stället var Martin Rhl. Öde
sedan 1940-talet. ,

Därefter, på väg söderut, peka-
des ytterligare två boplatser ut.
Båda dessa visade endast ringa
rester efter bebyggelse. Småning-
om nådde sällskapet fram till
Högebacke, där kaffe intogs sit-
tande på husgrunden efter den
gamla affåren som tidigare funnits
här utmed vägen Kinnarp - Ax-
torp.

Senare på väg till Sörby skola,
studerades lunstenen som står vid
korsningen i Alarp.

Efter en i hög grad intressant
vandring nåddes till sist åter ut-
gångspunkten vid Sörby.

Urban AnderssOllo Stutarp gifte sig i lördags i Vårkumta
kyrka med Silva Hanthe, Falköping. Han tycktes dock inte upp-
Skatta den svensexa hans kamrater bestod honom med utan flvdde
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KIF.DAGEN PÅ KINNEMO
LÖRDAGEN DEN 13 JUNI
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reseDvra aD
PÄ PNOERAMMET:
9.00 Loppmarknaden startar

1 0.30 Dragkamp lagledare -tränare
11.00 Falbygdens snabbaste fotbollsspelare

Försöksheat
12.30 Finalheat
13.30 Match mixat P1 3/F1 4-Mammor/pappor

Ponnyridning - tip-spromenad för de yngre - pilkastning - chokladhjul -
fiskdamm - prickskytte fotboll - bolljongleringstävling - tombola -

loppmarknad med bl.a. begagnade cyklar.

KINNARPS iT NÄISAR ALLA HJÄRTLIGT
VALKOMNA l9
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