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Margareta Thor och hennes eleuer jobbade p& rtnt kullen och tyckte d,et oar skönt ute
i. naturen. Det oar oeks& roligt att göra fint med gem,ensomnw krofter.

Onsdagen var en stor städar-
dag i Kinnarp. Alla elever och
lärare samlades på Liskängen
för att röja upp och göra fint på
naturområdet, dit de ofta har
sina naturstudier förlagda.
Även gatukontorets män var i
gång med rengöring av gator
och vägar på onsdagen.

Initiativet till städningen kom
från elevrådet, som ingick med
en skrivelse till kommunen med
förfrågan om de fick lov att röja "

och göra fint på Liskången -

skolans fina naturområde. Mar-
ken ägs av kommunen ochi sko-
lan är man väldigt glad över till-
gången till Liskängen, där det
växer många sorters lövträd och
blommor. Där finns också ett
stycke mark som kan klassas
som våtmark och som därmed
har en alldeles speciell växttig-
het. Hallonbuskar växer det för
mycket av - de måste bort för
att all annan våxtlighet ska kom-
ma fiam. Förra året röjde
Skogssällskapet där, men myc-

ket kvistar ligger kvar och skräp
som samlats där efter vintern.
Om det år fint där blir folk akt-
sarnmare och använder inte
platsen till att tippa mer träd-
gårdsavfall och annat. Det år
också bra med lite kroppsar-
bete, menade lärarna, somtyck-
te att det var väldigt frnt att kun-
na samlas till gemensamt ar-
bete. Och att ha naturstudier
hår år bättre än att behöva åka
buss till långt liggande ställen.

I,J.

Månadsmöte
hos SPF

Frökinds pensionårsförening
av SPF har haft månadsmöte i
Frökindsgårdens samlingssal.
Många pensionärer var närva-
rande för att denna gång få lyss-

na till egna förmågor i förening-
en.

Ordf. Margit Andersson häl-
sade vålkommen. De förhand-
lingarna som förekom var snart
avverkade. SPiF:s sånggrupp
tog över med allsång. Kaffesam-

kväm och utställning av alster
tillverkade i den egna "Snic-
kar-bon" visades, Man diskute-
rade kommande utllykter och
studieresor i sorrlmar, Mötet av-
slutades med historier, dikter
och sång.

Kommer den att findäö'fiuaft

Hiir suns d.en storslagna skglten som tnarkerar d,en gamla griinsen mellan Skaraborgs

,iä Åirlia]ä;i;;:"ni;;;'riÅi t"t" detta skuue man tro att det oar griins mertan tu&

liind,er.
Detta är en gränsskylt - en

länsgränsskylt, och en impone-
rande sådan. Och säkerligen år
det inte vanligt med en så kraf-
tig markering för en sådan
gräns. Och många har säkert
inte sett den, i alla fall inte den
yngre generationen.

Den är väl gömd i den risiga
skogen precis där den gamla
länsgränsen mellan Skaraborg
och Älvsborgs län gick. Och den
finns vid den nu nedlagda Ul-
ricehamnsbanan mellan statio-
nerna Kinnarp och Åsarp. Den-
najärnväg, håller nu en arbets-
grupp på att definitivt sätta
stopp för. Räls och slipers bryts

upp och bara banvall kommer
att finnas kvar. Med tiden kom-
mer även denna att mer eller
mindre plånas ut.

Den storslagna gränsskylten
finns fortfarande kvar. Men hur
blir det i framtiden? Ingår den
också i nedmonteringen avjärn-
vägen, eller är det kommunen
som äger den? Vi får hoppas att
den blir kvar som ett minne från
en tid då en resa var något av
en upplevelse och man på detta
sätt ville markera att man passe-

rat en länsgräns. Vi nutidsmän-
niskor har förlorat resPekten för
avstånd med våra snabba kom-
munikationsmedel och kan inte
sätta oss in i hur det var förr'

En önskan vore att denna
länsmarkering får vara kvar.
Eller kanske ånnu bättre: flYttas
till en låmplig plats. Varför inte
till den nya länsgränsen där UI-
ricehamnsvägen passerar den-
na. Nog skulle den göra sig På
denna plats. Den skulle siikerli-
gen observeras. B J



Banvatt blir
cykelled?

Nu rius riilsen på' iiirnuögen me,Ilan Falköpi'ng o* Vf
ricehamn. Falkirpings och Ulnceharnns komrnuner Qr In-
iriiiiroA" "" attköpäbantsallenföt att i samnrbete utueck-
iiiirliÅ"i i d'e bå'd'c- kommunernu (Foto: Bertil Johans-
son)

Den skulle kunna bli en
utmärkt gång- och cYkel-
våg in till Falköping, samt
ett naturligt motionssPår.
Samt en naturlig cykelled
inom ramen för turist'
projektet "Ekomuseum
Falbygden-Atradalen".

Det handlar om ban'
vallen på linjen Falkö-
ping-Ulricehamn. Ar-
betet med att riva uPP rål'
sen harjust inletts och en
försåljning till kommu-
nerna förbereds.

Det år nu länge sedan den
orangefärgade rälsbussen gior-
de sista turen mellan Falköping
och Ulricehamn.

Vi var faktiskt med på en av
de sista gungande turerna över
mossarna vid Mönarp och ge-
nom småsamhällen fram emot
det tegelröda stationshuset i Ul-
ricehamn.

Och nu är det definitivt kört
för tågtraliken på banan, så kört
det kan bli. Ett gäng rallare från
Halmstad är i full färd med att
skilja räls'från slipers, för att
sedan kunna sälja alltsammqns
som skrot. Sedan miriner enbart
banvallen om att tågen en gång
korsat landskapet.

r Skall såljas
Och denna banvall kommer

att bjudas ut till försäljning så
snart som möjliet.

Enligt Karl-Erik Larsson på
SJ:s fastighetsdivision i Falkö-
ping räknar man egentligen ba-
ra med två spekulanter. Falkö-
pings och Ulricehamns kommu-
ner.

De förutsätts dock vara intres-
serade enbart av den del som
genomkorsar respektive revir,
För Falköpings del cirka 20 kilo-
meter banvall och för Ulrice-
hamns del 25 kilometer.

- Tanken är att den som vill
köpa de attraktiva delarna inne
i samhällena utefter banan ock-
så måste köpa resten, säger
Karl-Erik Larsson.

Han tror annars att det kan
bli svårt att få sålt delarna oå
landsbygden. 

,.

o Finns inget pris
Det finns inget pris på bande-

len, men en redan avslutad affär
på en annan bandel kan ge en
indikation om vilka pengar det
handlar om. När Ulricehamns
kommun kQpte sträckan Ulrice-

hamn-Hökerum betalade man.
enligt uppgift, 40 öre per långd-
meter ute på landsbygden och 5
kronor per kvadratmeter på
banområdena. Totalt. sett
4?5 000 kronor.

Enligt Christer Beijne på FJ:s
utvecklingsavdelning i dcite-
borg kan en sådan jåmförelse
vara missvisande.

- Ett försäljningspris är alltid
ett resultat av en förhandling,
och än så länge har vi inte för-
handlat om sträckan
Falköping-Ulricehamn, såger
han.

Christer Beijne vill inte be- |

kräfta eller ens kommentera
priserna per längd- och kvadrat-
meter,'men konstaterar att det
finns många sätt att göra goda
affärer.

Delen Ulricehamn-Hökerum
är mindre än hälften så kort som
Falköping- Ulricehamn.

r Vadgöramed
banvallen?

Falköpings kommun har än-
nu inte fått någon direkt förfrå-
gan om att köpa banvallen.

I samband med turistprojek-
tet .. "Ekomuseum Falbygde-
n-Ätradalen" har dock fiågan
diskuterats, broarna har be-
gärts lämnade orörda och ban-
vallen ses som en naturlig för-
bindelselänk för vandrings- och
cykelturism. Tidigare tankar
om dressinresor får av naturliga
skäl skrinlåggas.

- Helt klart är att vissa delar
av sträckan år intressant för
framförallt turismen, säger
kommunalrådet Kjell Gustafs-
son (c).

- Hur stora delar beror på
hur Ätradalsprojektet utveck-
las.

. Kan säljas vidare
Om kommunerna köper ban-

vallen i hela dess sträckning,
inklusive bangårdarna, finns
det säkert möjlighet att sälja vis-
sa delar vidare. I Kinnarp kly-
ver banvallen, till exempel, in-
dustriområdet där Kinnarps
kontorsmöbler har sin anlägg-
ning.

Från Ulricehamns kommun
har också uttryckts ett prelimi-
närt intresse.

Enligt SJ skall också broarna
på sträckan sparas.

JORGEN GUSTAFSSON
tli S - et-rs

Också en cykelbana mellan
Falköping och Slutarp har dis-

L kqterelC.

Ky rkok ö r fö rb e r e de r i ub ile unt'
Kinneveds Kyrkokör har hål-

lit årsmöte i församlingstrem-
met. Av årsberättelsen framgick
att kören haft 16 medlemmar
och 25 körövningar och bl.a.
medverkat vid kyrkans högtider
elva gånger, samt på valborgs-
mässoafton i Axtorp och På Frö-
kindsgarden.

Körens utflyktsresa gick till
Värmland där många sevärd-
heter besöktes' Efter Göran
Andersson som varit ordföran-
de i 21 år men som under året
avlidit valdes Sven Andersson.
Kassör är Ingrid Olsson (nyval)
och sekr. Brita Wilgotsson. Re-
visorer: Berit Samuelsson och

Tyra Leifler. I(ommitteer val-,
des för årets utflyktsresa och för
körens 5O-å,rsjubileum som skall
firas Tacksägelsedagen, den 13

oktober exakt 50 år sedan kören
bildades.

Margareta Thor som dirigerat
kören i nästan 25 år slutade som
kantor efter vårterminen. Se-
dan har Bengt Kjellström tjänst- 

,

giort som kantor och tagit hand
om kören till årrets slut.

Nya kyrkokantorn Elisabet
Hammar som tilträdde tjänsten
på nyåret och nu leder körar-
betet tackades varmt av ordf.
Sven Andersson och de öwiga
körkamraterna. t i? t. A.1* I$

Bra, tr(innarp/Slutarp
Kinnarp/Slutarp spelade i

helgen sin första tråningsmatch
efter hemkomsten från trä-
ningslägret i Frankrike.

Jula BK stod för motståndet
och Kinnarp/Slutarp vann hem-
mamatchen med 4-2 (1-0).

- De första 20 minuterna ver-
kade det som om lägret satt i
benen, sedan blev det bättre
och bättre och segern var fullt
rättvis, tyckte tränaren Göran
Johansson.

Framföralltframåt såg det bra

ut lör Kinnarp/Slutarp, det ska-
pades rejält med chanser utöver
de fyra mål som gjordes.

Thomas Collin (2), Anders
Andersson och Christian Ek
giorde målen och den trion var
också bäst i laget tillsamman
med Tommy Berglund.

Under sitt läger i Frankrike
spelade Kinanrp/Slutarp en
match mot ett franskt division
IIIJagoch föll med 2-1. Målet
giorde Jörgen Andersson.

11!r':oU'to



tr(innarp/Slutarp dam
på låger i Bulgarien

Kinnarp/Slutarps dam-
lag har varit på en veckas
långt träningsläger på se-
mesterorten Sunny Be-
ach i Bulgarien.

Hemkomna kan tråna-
ren Thomas Westerberg
konstatera att lägret'varit
mycket lyckat. ,

- Allt utom vädret har varit
väldigt, väldigt bra. Vi hann
med nio träningspass och en
match i bra träningsförhållan-
den.

Sunny Beach som Kinnarp/i
Slutarp valt som plats för sitt
låger är egentligen en sernester-
ort, men där anordnas även trä-
ningsläger inom skilda idrotter.

På fina planer genomfördes
som sagt nio tråiningspass och
på fredagen, på lägrets näst sis-
ta dag, även en match mot bul-
gariska Varna.

o Proffslag
- Det var ett proffslag, spe-

larna hade alltså fotbollen som
jobb. Vi fick stryk med ?-0 men
år nöjda ändå. Det varju ett av
Bulgariens bästa damlag, och
det var hur som helst en upple-
velse att möta dem, säger Thci-
mas Westerberg.

Liberon Urlika Jarlsson och
Jessica Wingren var båst i ett
Kinnarp/Slutarp som av förklar-
Iiga skäl inte hade mycket att
sätta emot de bulgariska proffs-
tjejerna.

- Det mårktes att de inte spe-
lade för fullt. annars hade siff-
rorna blivit ändå större. De var.
mycket duktiga.

17 spelare och två ledare var

Lördagen den Z7 april .:!99

70 år fyller den 29 april Carl-
Arne Adamsson, Falköpingsvä-
gen 23, Slutarp. Jubilaren är
född i Kymbo och kom 1924 till
Kinneved. där han senare över-
tog föräldragården. 1968 upp-
hörde han med lantbruket, men
innehar fortfarandd skogsbruk.

Carl-Arne Adamsson år leda-
mot av kyrkofullmäktige och
kyrkorådet. Han är församlingS-
kassör och sedan 1960 kyrk-
värd. Han är vidare ledamot av
församlingsdelegerade och pas-
toratskyrkorådet samt ordfö-
rande i kyrkogå'rdsnämnden.
Han har tidigare varit ordföran-

de Vara 3-2 och sedan kom
också "fyran" i slutminuterna.

- Det ser lovande ut inför
premiären, hela laget visade fin
gnista så det skall bli roligt att
komma igång med seriespelet,
tyckte Göran.

Kinnarp/Slutarps mål giorde
Christian Ek och Clemens Hof-
bauer och trion Mattias Brisbo,
Fredrik Ek och Tommy Berg.
lund'var bäst i laget.

En rolig lektionstimma
hade Kinnarpseleverna i
klass fyra i torsdags, när
författaren, producenten,
sångaren m.m. Rolf
Knutsson från Ekerö, av-
löste läraren Barbro San-
din och fick hårja fritt i
skolsalen. Vad var sant
och vad var lek, å. vilken
lek se'n!

Bara några få streck och en

Liuli.g fantosti och lioliga gester - det oar n&gra utmö.r-
kande d,rag för roliga RoIf Knutsson frå.n Ekerö.

liten prick och då kunde alla läsa
HÅK-AN. Tog man bort den där
lilla pricken, så var det Plötsligt
hakan man kunde tala om - och
det var ju något helt annat än
Håkan.

På det viset trollade Rolf
Knutsson med bokståverna,
som han menade år våra bästa
vänner. Vad allt kunde man inte
göra med bokstäve-rna om de
se'n var stora eller små.

Katter hade man också i klas-
sen, fast på dagarna när klassen

och fröken var där var de förstås
någet helt annat - ja helt van-
liga pennvässare,

o Våskai Spanien
Rolf Knutsson domderade

och härjade, bar utskolbänkar;
väskor, ja katten också, reste
bort med en av.eleverna och
återvände året efteråt med skol-
bänk och våska, som de hittat
(i Spanien) på El Corridero'
Bånkan hade gett sig av för att
pojken inte ville arbeta vid den.

Det var en rolig lektion med
mycket att minnas och eleverna
lovade (åtminstone några av
dem) att inte bry sig, om de fick
någon lärare som sade att de var
dumma och inte kunde räkna
eller sjunga. Utan de skulle i
stället visa att de minsann kunde
både det och annat.

Under lektionen fick alla ock-
så veta att Rolf Knutsson var
pappa, vilket var det viktigaste
av alla hans jobb som produ-
cent, författare, översättare,
TV- och radioröst och kursleda-
re i skrivarverkstäder och på
läger. Han var också medförfat-
tare och skrev böcker tillsam-
mans med sin hustru bl.a. TIan
har skrivit tretton böcker varav
sex för vuxna och de övriga för
barn och ungdomar. Målarprin-
sen och Isabel, Inte för långt
borta, Ödemarksbarnen bl.a.
och dessutom. tillsammans med
frun Maud Knutsson, Resa bort
och så översättningen från dans-
kan av boken Hur hajen fick sin
skarpa lukt, skriven av Hansen,
är några av dem.

IRIS JOHANSSON

HQS KINNARPSELEVERNA:

En rolig svensklektion

\Iffiffiääåil-öå"'t.t""-t
Jl boställsvärd och hade då också

lflera kommunala uppdrag
,l bland annat som överförmynda-

lre i Frökinds kommun.

Kinnarp/Slutarp avslutade
tråningspelet med att möta ny-
blivna division IVJaget Vara på
bortaplan. Hemmalaget vann

4-2 (2-t) men Kinnarp/
tränare Giiran Johans-

var ändå nöjd.
- Det var en bra fotbolls-

i högt tempo. Deras seger
var inte orättvis, men något mål
stor,

Kinnarp/Slutarp hade 2-2
tills 20 minuter återstod. Då gior-

70 år

i med På täs"lÅl,J -o!:-w
Starktrtrlinn@

Kinnarp/SlutarPs damlag sv-a-

rade för iitt bästa insats hittills
den hår säsongen, när laget i
veckan slog IFK Tidaholm med
3-1 (1-0) i,en tråningsmatch På
eräs i KinnarP.

- Laget har fått en kick i sam-

band med Iägret i Bulgarien'
Det ser mYcket bra ut inför se-

"iutpuf.t, 
'-"rr"" trånaren Thol

mas Westerberg. l

Valborgsfirande t77l
blir det enligt traditionen vid

Axtorps missionshus På tisdag
kväll. Vårtalet hålls av Prosten
Uno Mårtensson och det btr
körsång under ledning av Elisa-
beth Hammar. Kinneveds Cen-
terorganisationer är arrangör.

Kinnarp/SlutarPs tjejer rulla-
de boll snyggt i mötet med IFK
Tidaholm och vann en rättvis
seger. Carina Torstensson gjor-
de två måI, Sofia Jarlsson ett.

Kvartetten Annika Callenvik,
Ulrika Jarlsson, Äsa Persson
och Sofia Jarlsson var bäst i
hemmalaget.

Lovan de, tr(inna"p/S'fJl ;ä;ä

i"(r{ I 04 24



Margareta Boman, Elisabeth Dahliilo och lnga-I:1II Rehn

f&r lara sig hemkunslcap au eletterna Martin Lagesson,
-Therese 

Aigrim,er, MaÅo Dahliilv och Angelica Rehn i 8

Kyrkerörs,kolan,
höll öppet hus

Kalldus ch för Kinnarp I Slat arp
Snålblåsten bet i kin-

derna och det var isande
kallt på Kinnemo i vår-
kvällen når "femmans"
fotbollspremiär begicks.

Att sen hemmalaget
Kinnarp/Slutarps IF frck
en rejål kalldusch av An-
nelund giorde ju inte sa-
ken båttre.

Siffrorna 1-4 (0-3) speglar
inte helt styrkeförhållandena
men gåsterna hade förmågan att
ta tillvara det som bjöds, och det
gällde framförallt i första halv-
lek då hemmaförsvaret spelade
så öppet att man med låtthet
kunde köra in med häst och
vagn.

Alltså klart underbetyg till
KIF-SIF:s försvarsspel. Anne-
lunds Peter Hallqvist och Jens
Qullberg fick stora ytor att huse-

gar eftersom de flesta föräldrar
har lättare att då göra besök ån
under vardag

Personal och elever läste som
vanligt och får motsvarande le-
dighet vid annat tillfälle.

l19 t *os-a}
Brand på Kinnarps

En mindre brand utbröt på
måndagen på Kinnarps AB. Det
blev varmgång i en kantlistma-
skiir med brand som följd. Elden
kunde dock snabbt släckas med
pulversläckare av personalen
redan innan räddningskåren
kom till platsen.

Kyrkerörskolan hale på l0r-
dagseftermiddagen Oppet hus
för attföräldrar och andra skulle
få möjlighet att se hur det ser ot

i skolan. Kyrkerörskolan har ti-
digare haft Öppet hus På lörda-

ra på och tog verkligen vara på
tillfållena. Framåt visade hem-
malaget något bättre takter den-
na halvlek men det saknades
spets på anfallena.

o Fördematchen
I andra halvlek förde Anne-

lund matchen bättre men det
gav inte utdelning i målprotokol-
let på samma sätt, En klar och
rättvis seger för Annelund som
totalt sett visade större rörlighet
i spelet och hade ovan nåimna
tungviktare som de som angav
tonen i anfallena. Johan Unos-
son prickade in 0-1 efter
knappt fem minuter. 0-2 giorde
Leif Johansson i 36:e och 0-3
Peter Hallqvist i den 44:e minu-
ten. Efter en kvart av andra
halvlek svarade Peter för 0-4
och under slutkvartens hem-
maansträngningar till fullträff

kom en i 77:e minuten genom
Mattias Johansson.

o Mål-Matzbta
Mål-Matz Carlzon får pluspo.

ång fOr flera bra ingripanden i
hemmalaget, medan däremot
uteförsvararna rörde sig fyrkan-
tigt och visade klara marke-
ringsbrister. Aven anfallsmås-
sigt vägde hemmalaget för lått,
åven om det som sagt ändå inte
var så tokigt i första halvlek. I
andra halvlek då gästerna hade
kopplat greppet kom Mattias
Johansson in och rörde om någ-
ra gånger i Annelundsförsvaret.

Mikael Gustavsson, Mullsjö,
var matchledare. Han, liksom
hemmaspelarna, sprang kring i
90 minuter och letade efter vår-
forrnen.

BÄSSE JoHANSSON

t1'1 t - al^;L,

Loppmarknad
i Kinnarp

Kinneveds Skytteförening
anordnar lördagen den
11i5 loppmarknad i anslut-
ning till Skyttelokalen i
Kinnarp. Vi kommer att ha
auktion - loppmarknad -
lotterier m.m,
Har ni något ni vill skånka,
stort som smått, även hem-
bakt emottages tacksamt.
Ring till Elisabeth B3S 72.
Anders 330 89, Christer
334 95, så hämtar vi fram
till den 8/5. ,åol



Hernrn,a med,Tom "fterbara iaå, dyppå,BB 2atu-a'

Annelie Berglund
från Kinnarp fick sitt
första barn, Tom, den
2?mars. Redanefte;två
dagar valde hon att läm-
na BB och åka hem och
valde alltså det som kal-
las tidig hemgång. Hon
ångrar sig inte. Redan
efter fyra dagar fick hon
besökåv en barnmorska
från BB och då kunde
de i lugn och ro diskute-
ra eventuella problem.

- Jag hade samtal även på
BB men då kande man inte
samma ansvar och man visste
egentligen inte mycket om
hur det skulle fungera hem-
ma. Närjag varit hemma någ-
ra dagar visste jag vad jag
behövde fråga om, säger An-
nelie. Dessutom visste jag att
jag kunde ringa till BB när
som helst dygnet runt.

- Vi mådde bra, varför
skulle vi ligga kvar på KSS?

Ungefär så resonerade
Annelie när hon valde tidig
hemgång. Och ungefär så re-
sonerar de flesta av de 20

procent nyförlösta mammor
som väljer tidig hemgång.

o, Baraf,ördelar
- Jag tycker den tidiga

hemgången har bara förde-

lar, säger barnmorskan Ker-
stin Andersson som är före-
ståndare på BB På KSS'

Möjligheten till tidig hem-
gång, som är helt frivillig' in-
förde9 i oktober och skälet
var att man måste sPara
pengar. Och det år egent-
ligen det negativa. Beslutet
kom att ses som en åtgärd för
att i första hand sPara Pengar
och det är olyckligt eftersom
tidig hemgång har fördelar
för både mor och barn, säger
Kerstin Andersson.

- Både mamma och barn
ärtrygga i sin egen miljö. Det
har visat sig att mammorna
har lättare att amma och bar-
nen ökar snabbare i vikt. Alla
jag talat med har varit nöjda,
de har fått information i lugn
och ro och syskon har tidigt
fått kontakt med det nya sys-
konet.

- Det är friskt att föda barn
och det skall inte betraktas
som en sjukdom.

o Informerar
Hon betonar att tidig heP-

gång är frivillig' Den som vill
kan stanna längre'

Den som väljer att stanna
längre anger oftast som skäl
att de känner sig osäkra'

Kerstin Andersson betonar
att mödravården har stor

uppgift når det gäller att in-
formera.

- Man får inte, som På vis-
sa mödravårdscentraler, sä-

ea till de blivande mammorna
ätt de skall passa På att vila
upp sig På BB utan i stället
tatå om ått för sin egen skull
skall de vä[ia tidig hemgång'

Tidig hemgång innebär att
man lämnar BB senast tre
dygn efter förlossningen' Det
qäller normalförlösta mam-
åor med friska normalstora
barn, dår det inte förekom-
mit några komPlikationer
under graviditeten.

o Hembesök
Alla som väljer tidig hem-

gång erbjuds hembesök en
till tre tillfällen av barnmors-
ka eller barnsköterska' Hem-
ma får de samma information
som de skulle fått På BB. De
får också veta att om det
krånglar kan de när som
helst, alla dagar dYgnet runt'
rinea till KSS. Behövs det
kai alltid någon åka hem till
mamma och barn.

- Vi har alltid tYckats fixa
så att någon kommer, även
om det händer under en helg
när vi har minst bemanning
att det krävs hembesök både
i GulisPång och Habo' Det
galler att vara flexibel och ha

fantasi. '_

e""itl" Berglund. &kte h,em med Tom redan efter tuå' da-
gar på, Bn oöh har inte å'ngrat att hon ualde sk. tidig hem-
gang'

Efter en vecka gör mor och
barn ett återbesök På BB och
får träffa barnläkare och
barnmorska.

Kerstin Andersson tror att
tidig hemgång kommer att
öka med hjälP av information
från mödravården.

. Glapp
- I dag blir det ett olYckligt

glapp för den som väljer att
åt å tt.tn efter tre dYgn hos

oss. Då har mamman inga
kontakter med oss utan en-

dast med barnavårdscentra-
len medan den som åker hem
efter två dygn får både hem-
besök och möjlighet till åter-
besök.

S.L.
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så uat''ffiätchen.""

SÅ AÄnruÄna oar Ooe iosefsron att göra L-1 för Kinn-
arplSlutarp i ilen första halaleken. Patnk Suensson i

Sandhem - Kinnarp/Slutarp 3-O (f -O)
Målen: 1-0 (14) Fredrik Ahlgren, 2-0 (57) Fredrik Ahl-

gren, 3-0 (65) Rolf Andersson.- Utvisningar: (28) Markus Brisbo, Kinnarp/Slutarp, (44)

Magnus Söderqvist' Sandhem.
Domare: Christer Andersson, Falköping.
Publik 50 betalande.

Kinnarp/Slutarp-Grolanda 2-3 (f -f )
Målen: 0-1 (30) Andreas Ahlberg, 1-1 (43) Anders An-

dersson (straff), 1-2 (53) Rolf Karldn (straff), 2-2 (59) Chris-
tian Ek, 2-3 (71) Kenneth Slätt.

Varningar: Fredrik Ek, Kinnarp/Slutarp (30), Kenneth
Slätt. Grolanda (55), Patrik Eriksson, Grolanda (62)'

Domare: Petter Gustavsson, Borgunda.
Publik Cirka 130 personer.
Kommentar: Att bottenkämpande lag ofta saknar flyt,

det är allmänt bekant. Detta fick Kinnarp/Slutarp erfara i
söndagens tidiga jumbofinal mot Grolanda på Kinnemo.
Trots ett stundtals markant spelövertag med exempelvis
8-1 i hörnor i andra halvlek, kunde inte Kinnarp/Slutarp
behålla någon poäng. Istållet blev det Grolanda som tog
de oerhört viktiga poäng som stod på spel, främst tack
vare en rejäl kämpainsats i slutet av matchen, då laget
försvarade sin 3-2ledning med näbbar och klor.

Det blev en intensiv, men knappast vålspelad match, där
som sagt alltför mycket stod på spel för att skönspelet skul-
le komma fram. Det förlorande laget i denna fight skulle
hamna i en verkligt prekär situation. Efter enstark inled-
ning från Kinnarp tog Grolanda något överraskande led-
ningen efter en halvtimma sedan hemmamålvakten Mats
Carlzon tappat ett vänsterinlägg framför Andreas Ahlbergs
fötter. Ett missförstå,nd mellan Rolf Karl6n och vikarieran-
de målvakten Mats Ljung bäddade för Kinnarpsstraffen
som gav 1-1. Rolf revanscherade sig genom att göra 1-2
på straff innan hemmalaget ånyo kvitterade. Avgörandet
kom når 19 minuter återstod då Kenneth Slätt snyggt nicka-
de in en frispark. Det var mer eller mindre försvarstabbar
som bäddade för alla de fyra första målen, vilket talar en
del om hur nervigt det var på plan.

Kinnarp/Slutarp var det lag som stod för det bästa rent
fotbollsmässigt. Laget höll bollen bättre inom laget och
pressade stundtals hårt mot Grolandamålet. Men avslut-
ningarna blev inte särskilt vassa och när gästerna istället
hade den hetare vi[ian och den bättre inställningen tillsam-
mans med god utdelning på målehanserna, så gick det som
det gick.

Nye Anders Andersson var tongivande i Kinnarp/Slut-
arp, dår också Christian Ek bör nämnas för sina ingripan-
den vid båda målen. Det var nämligen han som stressade
fram straffen. Matchhjälten Kenneth Slätt höjde sig över
mängden i Grolanda, där också Anders Flor6n giorde ett
bra inhoPP efter Paus' 

MATS KARLEN
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Kommentar: Sandhem har fått en riktig pangstart i årets

"femma". 6-0 på två matcher vittnar om en viss stabilitet'
inte minst då försvarsmässigt där Bob Karlsson agerar med

stor pondus.
Mån Sandhemsspelet på lördagen lämnade ändå en del

i övrigt att önska, låget kom till korta i passningsspelet och
rent fotbollsmässigt var Kinnarpislutarp väl så bra, trots
0-3 i baken.

Kinnarp/Slutarp hade en stark period just efter det att
man fått 

-Markus 
Brisbo frilågesutvisad. Som så ofta förr

var det laget med bara tio man på plan som faktiskt domine-
rade spelbilden. Farligheterna var dock ganska lätträkna-
de.

Iragom till den andra halvleken var det bara 20 aktörer
på platt, sedan Magnus Söderqvist fått rött kort efter ojus-

te spel.
FrOkindslaget låg på efter paus men ett robust Sand-

hemsförsvar nitta"äa. att det blev någoi i målväg' En

"Maradona-nick", alltså en hands in i måI, var det närmas-

te Kinnarp/SlutarP kom.
Ä.r..t ot t spelel på plan var jämnt så vann Sandhem

rättvist. Lagei skapäde fler och farligare chanser sett till
matchens helhet och det gavju också resultat'

I Sandhem iir Bob Kalisson nämnd, även Fredrik Ahl-
gren på topp giorde bra ifrån sig och svarade mycket rik-
tigt också för två måI.
"I Kinnarp/Slutarp var det tåmligen jåmnt, Tomas Collin

i anfallet.räte.ade" fö. en del fina företag, men det giorde

i stort sett också alla hans lagkompisar'
DAVID LINDMAN

Kenneth Stött gjord'e det attgörande 7-Z-m&let nöt Gro-
Icrndn tsann iwnboftnalen på, Kinnemo. ,Hiir iit han

frarnme och åroar i första halulek. T.o. KinnarylS-lut--
"arps 

bö.ste för kudllön, Andets Andersson. (Foto: KieII
Caid.ahD.L

Så ual matchen...
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Tjugo nya hostäder
runt stationsområdet

Runt stationshuset i Kimwrp, sorn slcall beoaras, sleall Götenehus bggga 20 lii,genheten
Den gamla jönusiigen slsll bli gå.ng- oeh cyleelbana.

bygga på området i anslutning
till Kinnarps station. Eftersom
jåirnvägstrafrken är nedlagd är
det möjligt att exploatera om-
rådet.

Området omfatiar l,1ha. Den
mesta marken ägs av järnvägen,
medan mindre delar ägs av
kommunen eller är privatägd,
SJ vill så[ia sin mark.

Norr om stationshuset före-
slås-en byggnadsrått för tio lä-
genheter. Tillfart kan ske från
Julles väg eller mellan stationen

Byggnadsnämnden har
låmnat ut på samråd de-
taljplan för området runt
Kinnaqls station. Planen
gör det möjliet att bygga
20 lågenheter i en- och två-
bostadshus. Stations-
byggnaden skall bevaras
och den nedlagda jårn-
vägen bli gång- och cykel-
vä9.

Det åir Giitenehus som vill

1 
med blommor och applåder. fi7t -12S -j{ i

]Uhiceharnn-Kinnarp/Sl. 2-3
- Vi var tvungna att vinna. ängarenförsäsongenibortamö-

Det kändes åtminstone så och tet mot Ulriceharins IF.
detvarmycketsköntattdetgick Kinnarp/Slutarp ledde med
vägen. 2-1 i halvtid ochkunde sedan

Ja, Kinnarp/Slutarps tråinare göra B-1 en bit in på andra.
Göran Johansson hade all an- Därefter hade laget flera fina
ledningattvaranöjdsedanhans möjligheter att de-finitivt punk-
mannar tagit den första trepo- tera matchen. Istället giorde

Råttsvar på tipsfrågorna var:
Mört, Okenstorrnen, Fångad av
en stormvind, Dinar, Nässelfiä-
ril, Magnus Uggla, Skåne, Sven
Edvin Salje, Grönfink, Birger
Båckström, Mafalda, Chili con
carne.

Rått rad: t?x 221 2xx LZl.
12 rätt hade M4iken Bylund,

Borås, 11 rätt KjellBlanck, Bör-
stig och Ingrid Adamsson, Slut-
arp, dessa har priser att håimta
vid tipspromenad den 6 juni.
Niirmast rätt på skiljefrågan var
Greta Jonsson, Trädet som gis-
sat t24 kronor. Rätt var 124:60.

Lottvinsterna vanns av: Asta
Hyl6n, Falköping, Mats Elmers-
son, Börstig, Inger Johansson,
Börstig, Märta Angesjö och Ing-
var Eriksson,

Torstensson. Borgunda: Nina
de Bruin.

En jämn match i första halv-
lek, då Kinnarp/Slutarp hade
fullt upp med gästerna. I andra
halvlek var det dock Kinnarp/
Slutarp för hela slanten och se-
gersiffrorna var helt i sin ord-
ning.

- Ja, vi skiirpte verkligen till
oss efter paus och var värda
poången, sa Carina Torstensson
i Kinnarp/Slutarp.

Bäst i hemmalaget var mitt-
fältaren Annika Svensson och
försvarsspelaren Annica Callen-
vik. I Borgunda kan samtliga
spelare bättre. fitj f<lj;," t4

Ulricehamn 3-2 och gästerna
fick sedan en svettigavslutning.

- Det blev lite stirrigt mot slu-
tet och vi borde ha draEit ifrån
innan dess. Bland annät hade
vi tre frilägen. Som helhet såg
det dock mycket bra ut, och det
har ju sett bra ut tidigare också
men inte velat sig riktigt. Nu
gick alla in och kämpade och
hela laget förtjåirnar beröm.

Målen giordes i tur och ord-
ning av Jan Callenvik. Thomas
Collin och Tömmy Berglund.

l,l1t-c5-tg

och den föreslagna gång- och
cykelvågen.

Den f.d. stationsbyggnaden
har ett kulturhistoriskt värde på
grund av sin tidigare funktion
och den välbevarade exteriören
och får inte föråndras.

Söder om Paradgatan före-
slås en bostadsgrupp på 10 lä-
genheter. Tillfart kan ske från
befintliga gator. Inga hus får
byggas högre än två våningar.

Befintlig vegetation skall be-
varas så långt det åir möjligt. I
anslutning till stationen finns en
all6 och ett vårdträd som är be-
tydelsefulla för miljön och de
träden får inte fällas.

Byggnadsnämnden räknar
med att anta deta$planen i höst.

Det har lilnge varit kritik mot
att det skett så ringa nybyggna-
tion i Kinnarp men nu koryrmer
de nya lägenheterna snåbbt.
Riksbyggen håller på att bygga
hyreshus mellan Kinnarps och
Slutarp.

Hembygdens d.g rned öppet hus
Hembygdens dag firades tra-

ditionsenligt på Kristi Himmels-
fårdsdag på Ljungåsen i Börstig
med öppet hus. Kaffeservering
förekom och det lilla gårdsmu-
seet var öppet och många besö-
kare var intreserade att titta in,
flera föremål har kommit på
plats sen förra året. "Gubbarut"
är också vårt ett besök, detta lil-
la torpställe år åven i Hembyg-
dens ägo.

Skogspromenad med tips-
frågor var anordnad och locka-
de många till en härlig tur i det
mycket varma och sköna väd-
ret. Eva och Ingvar, det väl-
sjungande paret från Eriksberg
underhöll med sång och musik
och utförde några sketcher,
mycket glatt och uppskattat

Div V Tidaholmsgruppen
Kinnarp/Slut. - Borgunda
5-r (2-r)
MåI, Kinnarp/Slutarp: Anni-

ka Svensson 2,, Gunilla Kull-
man, Äsa Persson och Car-ina

LOPPMARKNAD I KINNARP
Lördagen den 1l maj håller Kinneveds Skytteförening lopp-
marknad och auktion i anslutning till skyttelokalen i Kinn_
arp. Loppmarknaden öppnar kl. 9.00 och auktionen kom-
mer att hållas kl. 12.00.
Kinneveds Skytteförening vill också passa på att taqka alla
de som skänkt saker till loppmarknaden.

vÄLKoMNA!
l"l\t- at'a'l S.L,



Dragspelare göstade SPF

nun" t'ora ft.u.) ochGösto Soen'sson unaerlllt.et nxed zNge-

äåi"r{ i td" i rakind"spen'sioniirern'at *&""dt!!"1 
r - 4 t'

köpa ett dursPel för fem kronor
i:"å-" o.ti"taLrfirman Åhlent,
myckåt pengar På den tiden'
Gåsta berättade med stor in-
Ievelse om drängens inlärda

Frökinds Pensionärs' skillingtryck-för att sedan över-

fö;";ö-!rr 
-fr"i rtuft Eå till Ernst Rolf med flera kän-

sedvanfgt -å'udsmoti-i å:,ii':H'",ill?"il;11 *tJål:
Frökindsgården sat' tades på ett medryckande sätt
lingssal. Efter förhand' medki'ädersompassadein,-inte
lingar, pensionårssång minst grabben som tog-avsked,

""li 
gott k ff" v." det da- för att söka lvckan i det stora

g"""- ftOgtidstagare som tai$gt I lasfr'
intog podiel, a"r, oanli": 

",ililff,lfflrrt#j::'rot:äde Gösta Svensson rran uå. "t medhjälpare med bal-
Fritsla med sina många longer och taktpinnar och där

durdragspel. agerade Rune Lord mycket fint'
- U." gä"t.ftade drången som Gösta presenterad-e också.en

efter Jor sParsamhet kunde

Petra Ekbom och Malin Söderberg rastar med Fgrklöuern
i Plontis.

{11t 0 ; t8

KINNEVEDS PASTORAT
UTFÄRD för äldre fred. 31

maj till Levene-GrästorP.
Saml. vid Frökindsgdn
12.30. Anm. till tel. 330 40

el. 337 59 senast 28/5.

bok för barn, som han skrrvrt
och ritat om sin farfars barn-
domstid och hur det var På
1800-talet. MYcket uPPskattad
gäst var även David Haldorsson
irån Ulricehamn' som medver-
kat till en hembYgdsbok utgiven
av Blidsbergs och Timmeles
Hembygdsföreningar som

handlar om Västgötska Dialekt-
ord i södra Redväg' Många aP-
plåder vittnade om att allt var

,glatt och uPPskattat.
I

I DAGNY JoHANSSot"

;J0"*å" xemuybasrorcnins.
Griimstråiff Kinneved-Luttra-
Göteve. Hjortemossen 2815'

Samling 19.00. vägen MönarP-
Falköping, Medtag kaffekorg.

ftlr-ql.Bingoflugan ska surra
på Strängsgården i sommar

I Urrd"" ön rad torsdagar
t---

Årets nyhet på bingo-
fronten blir det samar-
rangemang som sker på
Strängsgården i Äsle'
mellan Vartofta SK och
Kinnarp-Slutarps IF.

med start den 16 mqi
blir det drive-in-bingo
för alla intresserade'.
Förarbetet har redan
startat och häromdagen
var bl.a. följande sex-
tett på plats och kollade

över hur bingoverksam-
heten ska bedrivas:
HerderSandblom, Len-
rtart Ahlin, Bo Dahl-
strand. Arne Ekbom'
Torbjörn Åkesson samt
bengt ialmselius. !

---l



l11l-as-frTomtenupp
Oai serietopp!
Efter söndagskvål-

lens 6-0 mot KinnarPs/
Slutarps IF är Tomten
i serieledning i Söder-
femman. Av tätkvartet-
ten har laget den bästa
målskillnaden.

Halvdussinet fullträf-
far på Kinnemo var i
mesta laget mot ett
KIF/SIF som sPelmäs-
sigt höll hyggligt jämnt
med Tomten men otur
och oförmåga framför
mål gjorde att laget fick
gå mållöst från Planen.

Därtill ska sägas att försva-
ret gång på gång stod för
bjudkalas och flera av gäst-
fullträffarna kom efter trassel
från hemmasPelarna. Men
naturligtvis var det också så

att Tomten hade entYngd och
styrka som hemmalaget för
närvarande helt saknar.

. Halvchånser
Gästernas första fullträff

kom efter 20 minuter genom
Niklas Olsson och minuten

efter fixade Tomas "X:et"
Eriksson 0-2. De båda bak-
längesmålen'kom under en
period då hemmalaget hade
bra chanser och trevligt sPel.
0-2 följdes av 0-3 efter 29

minuter och bakom det målet
stod åter Niklas Olsson.

Det droppade in Ytterligare
tre bollar bakom Matz Carl-
zon i andra halvlek och i
samtliga tre fall handlade det
om knappt halvchanser som
Tomten omsatte i mål av Con-
ny Hermansson i 68:e minu-
ten, Ulrik Palmborg i 80:e och
Magnus Ström i 88:e.

o Niklas piggast
Som helhet var det ett sta-

bilt Tomtenlag som trium-
ferade utan att för den skull
visa något överdådigt sPel
mot ett hemmalag som ropar
efter någon, tuffing i anfalls
spelet och flera säkerhetslås
i bakre regioner.

Genomgående Piggast i
Tomten var Niklas Olsson
medän vi väljer att inte lYfta
fram någon i hemmalaget'
Cirka !50 personer tittade På.

BÄSSE JOHANSSON

Tomtens Conng Her-ma.nsson och KinnarplSlutarps Mar-
lcus Brisbo i kamp om bollen. Kampen t sin helhet uanns
ao Tomten med fbrkrossande 6-0. (Foto: Kiell Caidahl)'

'o Sport

Elötentöll
I(i,nna,rA,

Söndagen den Zjuni ar-
rangerar Falköpings Cy-
kelklubb för tredje gång-
en den s k Kinnarps Tour.

Kinnarps Tour ingår
som en av tolv deltävling-
ari den s k Sverige-Cupen
och råknas sålunda in
bland landets största cy-
keltåvlingar.

En bra placering på Kinnarps
Tour kan ge en landslagsplats
till sommarens stora etapplopp:
Postgirot 0pen i mitten av juni.
Tävlingens karaktär av uttag-
ningslopp gör att förbundskap-
ten Ville Nordin beordrat samt-
liga elitcyklister att delta.

o FCK-chanser
Intressant att se blir hur Fal-'

köpings egna elitåkare skall kla-
ra den hårda tävlingen. Både-
Jan Karlsson och Håkan Arvids-
son kommer nåstan direkt från
etapplopp. i Holland och vill sä-
kert göra bra ifrån sig på hem-
maplan. Kanske kan nyförvär-
vet från Tiifteå, Glenn Magnus-
son, bli farlig? Glenn har startat

d

Hl

ffi

ffi

po'l-

fngen ny
busshållplats
i Slutarp

Busshållplatsen på Affärs-
gatan i Slutarp skall vara kvar,
och gatan skall skyltas meä för-
bud för obehörig trafik.

Det beslutade Falköpings ga-
tu- och trafiknämnd vid sitt se-
naste sammanträde.

Beslutet är i enlighet med vad
Kinnarp/Slutarps vägförening
anfört.

Frågan väcktes då det fanns
pengar anslagna för en ny håll-
plats i samhället. Enighet kunde
dock inte uppnås mellan läns-
trafikbolaget, vägverket och
vågsamfälligheten, varför håll-
platsen tills vidare får ligga kvar
där den ligger i dag.

Wahlqoi.st - öoerst på,
len iiaen i, år?

säsongen mycket bra och leder
i dagsläget hela Sverige-Cupen.
Varning också för Carl-Anders
Fåglum. Fåglum är en duktig
linjeloppsåkare och fungerar
FCK-arnas lagkörning kan han
bli farlig.

Farligaste konkurrenter till
FCK-arna är säkert även i år
Nord-Bankens starka lag. Förra
årets segrare Lars Wahlqvist,
ny för året i NB, har visat kanon-
form under säsongen hittills och
vill såkert upprepa sin bedrift.

o Leaby
Start och mål iir förlagt till

Kinnarp och elitklassen kör
drygt 160 km. Cyklisterna har
att passera både Varvsberget
och den beryktade Leabybac-
ken två gånger innan man avslu-
tar med sju varv på vardera 7,6
km i Kinnarp,

En speakerbil kommer att föl-
ja cyklisterna under alla 16 mi-
len. Hela tävlingen kan alltså
följas från målområdet i Kinn-
arp.

Förutom eliten omfattar
Kinnarps Tour samtliga övriga
klasser inom cykelsporten, vil-
ket borgar för att det hela tiden
hiinder något vid målområdet.
Totalt beräknas ca 300 cyklister
komma till Kinnarp.



Kinneveds Slrytteför-
ening är en av de idrotts-
klubbar som under senare
år deltagit i insamlingen
av plastsägkar från lant-
bruket för återvinning.
Det har varit en god affär,
men riktigt så är inte för-
hållandet långre.

- Nej, vi fål sämre och sämre
betalt och dessutom finns det
numera material'som år svårt
att bli av med, säger Karl-Gustaf
Ahl i Kinneveds Skytteförening.

Varje år sker insamlingen vid
den håir tiden. Innan man starta-
de årets insamling fick man reda
på att en typ av ensilagePlast
som används för gräs inte gick
att lämna tillbaka för återvin-
ning. Inget företag ville ta emot
dem. Men så dök trots allt en
lösning upp. Med kommunens
hjälp togs kontakt med Arvika
Plaståtervinning, som nu har
emot säckarna för 50 öre Per
kilo. Kommunen lägger lika
mycket.

- Men då far vi själva trans-

portera plasten dit, såger Karl-
Gustaf Ahl. Så det är ingen vida-
re affår.

- Även för såckar som konst-
gödsel och liknande förvarats i,
blir ersättningen sämre. 70 öre
per kilo betalar företaget som
tar emot och lika mycket betalar
kommunen i bidrag. Det har
varit betydligt mer, och det iir
tveksamt om vi vill fortsätta ar-
beta med insamlandet för så li-
ten ersättning, säger Karl-Gus-
taf Ahl.

t1$ t -oiå-al MK

Liircrre
spelo,r
teater!

Trollgumman och trollgub-
ben ingjuter styrlea i hiist-
sl<an. (Foto: Margareta Bo-
man).

Drama är utvecklande
och teater spelas för lite
för och med barn. Därför
har några elever och lära-
re, parallellt med varand-
ra gått på kurs.

I fredags gav lårarna fö-
restållningen Håxprovet
för skolans elever och per-
sonal i Lokal Frökind och
btev dkligt-belönade med
applåddri"

-sid 79-

Sämre hetalt för
plast från lantbruket
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Det tir den hiir tApen ao ensilagesöekar för griis som ör srså,ra att bli au m'ed. Kinne'
t:eds SlcgttefAr"niigs Karl-Gustaf AhI (t.a.) oisar tillsam'mans med'l.antbru.kare Ooe
Persson med. son. (Foto: Dan Nilsson).



I

' Liir or,e bi öd påt'thiixpron ...
.tle-qv

."XHdx'i3;LT":H ;im;'-:1"*.:::,1i"ff ftrifltrj*:ff*n*l i,":*::1",""" .*_,1ö,J#"i'.'ftTf,$il::;tyckrc mån r r1"".*" ,,Hd;;li'-hJ-.;-;: H,.::p:i"+;$"..*t;i!ir*H*.Hltrl"Th'J"_tri ffl.S"_,":ri**"1:ll
:fJ:; "?å.fåL3;":H llXf'?"y#J":*-;_.:ii f,H"Hr:å'å",,'trU*'r "åivfiiääiä'riåäl*nTi.i lå'I"fl,* oci bmenniingdeerever som lårare på sko- 'ne" inset mån;s---si;l g*:'-*.t{"i.[,il.:"ffå .*.;;;";;.;;;;;; 

Ffi::fff"?är11ffå":;iål::i"ffå""t",å1Ttr ifi:ähff#proviserade ;'-xt;."""-,,.-.--r fffL,iL*p:3:-:r9r-r-;;-'-"'rikamognådss'iadi-för .at låro sig tp.ta och a[l;fae*om. ' ------ 
| '---iå-ii*,.,rt ., rau , 

] "-d av Ht 6Prov rn over- '
agera-inror'p;irif:iiä ;;;l;;ft*p"sonuriti ar.rdbe,a,Ded."".,n',i""fl åäiå1,H*:aY"iå:::;l 

=!"***sperådenedi
dågs frahförde tio av lå. rrå.lana. trån_hdqiårvsåirnå8- 'mendek"a.tt.ä r,"h i"G å'a. *arra *r, i.å-r.-'åi'* I 

pjå*.n_vr: Marcåreta rho -
rarnapåskoroneopjåsröi [**r:F.""":fffff"re; uderdberekså,,s. - 

ffi:;l*-1.*äair;*]ffi,:]]:illH*:åJs.

ffil,nfr* ctDese':åueriåno'Eoch"* 
täT,1-"x,'m$tff.:H: rJäf.l;i.äS.il*:fffx.1r;

l":.I:$ tu"1,.o"1plats och r,;_ ;;;;;"t_ åäi"u""

kW , ff;,åT^ 4q6rytr6::'"r::ff; ltri'*$t.'ål':å"JffJli #"li'' r-oc'':eie:
lr4lj.-iii1i|t;l-i,.,$.*f,, ';;;ä;;.'- vanrigtvis är. sraaÄpä*i; lii:iåärääiä,*ff;:ä;ffi: 

-'Dut 
ha. var rörstås en vär-

,,ti sfier$jii- - rirsr^ _^ _: , , l*"lt"h -oi Borgstenå. Kinn- och 3-0 och därmed var match-

N,;L;;{i;; r. Målaregistret lffiÄi#ä täto-*a,,aot ai en vunnen rör Frökinds_laget.
ul.Ileiååese 

"..AJl",elever 
från skolan *tt l.åttl"ft-tåa.-=ua".t ett stabilt - Det giorde inget att Borg-

familj anade att det var häxeri I lutt,:u","-tt9"
med i spelet. i";p;.;; ilrä | 

lon' Ros-Marie Vernmvr - troll-
och h.." f.-ir; .,i-'-r^-*,".:;^ I gumma, Johan Grape - troll-och hans familj var förtvivlade | !':tltt'"' ronan L'rape - tror-
och sökte n;arf r'år ;;-;;;. lguuuel Väse' Berit Norden-
som mcna.ta r++ onÄ^ ^;^:::: I berg, den goda fen Cinderella,som menade att enda chansen l::'E' "'"^BUud rcrr v'rucrc'd'
för torparen att få rätsida ;;; | :n.T3s-Pettersson - torpar
r1 honc Li^,_ -r-,.r^ -*,,,i]-l ,i-' I Gustaf, Barbro Sandin, torpar-att hans barn skulle eåtiliiÅri." I 9"tt'l',IJarbro Sandin, torpar-
i skosen ra".+r re-fi^-;;':.;' ltrun Ida, Eva-Lisa Törnqvist

dan besegrade häxorna och J.- l*ä"rå''rr""å?plsi"tJ; id; sefsson. I andra halvleken gior-

och prata törskolan fanls p-a plats och ha- | g."pp om matchen. stena reducerade till 3 - 1 fem
*"-;åi;; I 1" 11\t rotigt-åt handlingen, l 

" firi;;;;;;" insats och minuter . 
från...slutet. Tolmy

,;L iiåä;r_ men säkert ."i.a ar.it".ii"."äri I a* ."*?årä=,.,iä r."r var au det B..gr,rrrd ,eplikerade med ait

ren Göran iohansson belåtet. behövlig seger för Kinnarp/
I paus ledde Kinnarp/Slutarp Slutarp efter den tunga öpp-

.ningen av seriespelet. Hela la-
get skötte sig fint med extra plus
till Anders Andersson, Clemens
Ho{bauer och Jörgen Anders-
son. ,(if, t- O6-O i



F emt on Kin nea e d,s -ungdome,r
konfi,rmerade s i B risrnerue

rr.k Johansson, Fredrzk Carlsson, Ragmond Björk, Jimmg Lindroth, Marta Quisth, Jen-
ni,e Persson, Annika Malmros, Mathias Johansson, Martin Lagesson, Angelica Rehn,
Angeli.ca Reker, Frida Skoog, Ri.chard Ohlsson, Victoria Persson, Bjöm. Akerhage.

son, Maria Quisth, Angelica
Rehn, Angelica Reker, Frida
Skoog och Björn Äkerhage.

t-
I Kinnevedc Flernbygd$törenlng.
I Gränstråff Kinneved-Luttra-
I $öt*n'e. Hjcrtemcssen ?8,'5.

I SamLing 19.00. vägen &lönarp*
I Falköpine. Medtag kaffekorg.:':"
1 ---

Kinneveds vackra me-
deltidskyrka är ibland för
liten. Så är fallet vid kon-
firmation. Därför fiirläggs
den numera till Brismene
kyrka, som ju är betydligt
rymligare.

Det var 15 ungdomar, alla från
Kinneveds församling i år, som
gick frarn. Processionen utgick
från hembygdsgården och kor-
set bars av Maria Quisth.- Ung-
domarna tågade in i kyrEån un-
der ett festligt preludium på or-
geln av kantor Elisabet Ham-
mar. De bidrog sjålva med myc-
ket sång (Bibelvisor) till gitarr-
ackompanjemang av en av kon-
firmanderna Björn Äkerhage.
Vidare bad Annika Malmros
den inledande bönen och Ric-
kard Olsson läste texten.

Konfirmandläraren Pr. Uno
Mårtensson höll "gammaldags"
förhör och talade utifrån ordet.
som skrivits in i biblarna "Jag

är livets bröd". Förutom biblar-
na fick ungdomarna som gåva
en nyutkommen bok "Byggste-
nar" skriven av tre ungdomar i
2O-arsåldern samt var sitt kon-
firmationsminne.

På söndagen gick ungdomar-
na till sin första nattvard i sin
hemförsamlings kyrka tillsam-
mans med många föräldrar och
andra anhöriga. Och eftersom
det var missionens offerdag,
denna söndag, Hel. Trefaldig-
hets Dag, blev det ett frnt kol-
lektresultat, också, hela 3 585:-.
Högmässan inleddes och avslu-
tades med procession och denna
dag bars processionskorset av
konfirmanden Fredrik Carls-
son,

De som konfirmerades var
följande: Raymond Björk, Fred- .

rik Carlsson, Fredrik Johans-
son, Mattias Johansson, Martin
Lagesson, Jimmy Lindroth, Ari-
nika Malmros, Rickard Olsson,
Jennie Persson, Viktoria Pers-

Konfirmanderna ti,Llsammans med konfirtnandltiraren, prosten Uno Mårterisson. Fred-

Grrlxnså y&{# p& Xåj o Yxffir*xkter,r,wnr.

I förra v**kan na*rrrlantråf'fa'
des ett ?$-l.al rnedleurmar från
Kinn+:ved, Luttra och tliiteve
hernl:ygdsfår*ning*r tiil en sii
hailad grånsträff vi.d 1'uvarPr-
qjiln, snrn ligger lniti i &':n r:irktt
600 lunnland stora Hjontemo*-
$err, v;rt"ti två tredjecletrar ltgg*r
i Siilsve ocl'r åigt av 2L |a*tiP,'
heter från 'for:lrPs ach Ilwns
byr:r. l,uttradeir:n ti!lhilr }iogtjs-
torp 0ch Kinnevedsclel*n ågs av

Mönarp" Kinneved *eh l,uttra-
i:orna gick in l!'irn vägen Mö-
nårp. * FalköPing, från var gin

scekensida, vågvisare var {)i\lts
och Dagny Arderrsson, ttrrn gick
med var sitt lag *t i rrl*sstrl {,ll}

griinsen mot Cöteve. Nar alia
väl k<rmuri{ i}am liltr so*kmixtttiss
y,rårrs rnetl var;':ndra "ttå Tr"t'

varpssjöns kiirrt, i{år c{ei På $ö-
tev*:s sii-d.a var rå s*rl, gå nr;::'L

fich gir iiver iilil LutNrasiclan riilr
dr:t var en htr.;cle, at*agtrig,eru t+tv

gatattnatr t*rultäi {".1tttt'ti,t" r'- :t:v -

håinn finnit dwt. gtlNlt urn" sä rnam

fiir se sig t*z'. Tt:""trnpar rnan !"lsr

'i *n tziÅla riifrer öt:t fzrst, ptcviar

ellsr skor r,'ill Tthkvur . F *t liättg,e

s*rr hitiaeXes en $tr;r:ckeka vid
*ijöns dårnrne o*l"r d*n försökte
upphrrt:rrn,, tir uPl). men dcn
.,e,gs {';,rt ilv l1)'i5srt} t,c}r skfOt'k
lirlla sonr r|i var tiir:r,lrodde de

att rlet vir.r nkgnvz **m hntrl i anc{-

t:a anf,an Pk *k"an' Den fick ftir-
rvinna igerr. trdrkigt ntig,

Ltagrurr Äiexlrrld.crsscn härlua-

,;le a|la vÅlki*rtrrttt och gav trn

kor, l*stilf itr{ *xtt t"rzossen, desx

t*, tlikt:ling r":''. rt:,.

YhtL v &r en ii1\.1ttti,rt I E1w";nmr*ar'

kvåll **1r ing,a my'g;6*r at,t s\itstt'

'tr,-ei|, ,tit ,.Ls.t I\*$ta vttldu at'; gfi

tk:n. tr+ittg,rtt ruttr,ittr"t r-'t-tttt' \'tt-
vurpsr;1,:tn" lilr glt ${rdilr} s€}'1u!{rs

vttj hltre:i r;t.rtga ttl'fu t:unt)ta u\tt;t

6tir T *v ur psht: t'get n*\z *r'tult;ta s\lt
vnqtilt*vdtt Xt.itffe ut:1t se w\' iv';e:r

't:tygr\*n it"t, ailLa hii"'

f I .""r,f:"; f'
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Trivsam familjedag
på lfinnerno idrottsplats
Kinnarp-Slutarpsda-

gen på Kinnemo i lfirdags
blev en trivsam familje-
fest där många unga fa-
mi$er med sina telningar
fick tillfälle att leka och
pröva sina'krafter. Vädret
våxlade mellan kraftiga
kyliga vindar, hagelbyar
och värmande solsken vil-
ket dock inte hindrade
genomfiirandet av dagens
program.

Allteftersom dagen gick mot
sin höjdpunkt kom människor-
na till fler och fler, vilket höjde
stämningen,

En femkamp med två par i
varje av de fyra lagen blev en
lekfull kamp, där många föräld-
rär påhejades av sina barn.

I femkampen ingick lekar som
att äta äpplen som simmade i
vatten, att klä på och av en mas-
sa kläder, springa runt ett korn
tio gånger och återvända till

startplatsen, att hoppa säck,
dragkamp och en svårare lek
där man skulle ha en krona i
ögat, hålla ett tefat på huvudet
och en tidning mellan benen
samt en potatis på en sked och
kuta runt kornet så fort som
möjligt förstås. Det var svårare
än det från början såg ut.

Vinnare av hela femkampen
blev lag 4 bestående av Lisbet
och Bengt Wigholm, Lisa Gerts-
son och Magnus Lagerson. Efter
en grand final belönades de
bland annat med en "guldpeng"
på vilka det stod bra, bättre båst
- allt efter placering.

o Fotboll
Naturligtvis skulle det trixas

med en fotboll på planet. Man
räknade tillslag och mest preste-
rade Johnny Wigholm som nåd-
de 64, han passerade därvid det
pappan Olle Andersson hade
åstadkommit, men äpplet kom
iirte så långt från päronträdet
åndå.

Efter alla lekar på plan och
vid sidan om den var det dags
för fotboll förstås. Det var nuva-
rande AJaget som skulle spela
mot spelare från företrädesvis
70- och 8O-talet. Några 60-talis-
ter fanns det också med. "Gam-
lingarna" hade tappat lite av
Snabbheten och förlorade med
3-1 till 9l-laget. Målen giordes
av Clemens Holbauer, Jörgen
Andersson och Mattias Johans-
son. Kombinationens mål gior-
des av Lollo Jansson.

Till respektive lags bäste spe-
lare utdelades pris och det blev
Torbjörn Äkesson hos "gam-
lingarna" och Ove Josefsson hos
9l-laget som erhöll belöningen.

Under hela förmiddagen och
en bit in på eftermiddagen fanns
nöjen som pilkastning, fisk-
damm, chokladhjul och tipspro-
menad att tillgå och en servering
med möjlighet att värma sig
mellan varven.

Text och bild:
IRIS JOHANSSON

Niir dragkampen med, femkam,parna ,Dar öuer, tog småknat-
tarna ilraglinan och gjorde ett försök d,e också. Allttd" iir
d"et någon som uinner.

Eioor och Rune Carlsson s@nxt Kjell-Ooe Karlsson bakom
d,em tittad,e på, tröjor som ungdomssektionen sålde - hiir
meil Tomm.g ock Johan Larsson som försiiljare.
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Kinn/Slutarp-Stenstorp B
4-0 (2-0)
MåI: Carina Torstensson 2,

Annika Svensson, Jessica Win-
gren.

Kinnarp/Slutarp gjorde sin
bästa match för fuet och beseg-
rade Stenstorp med klara 4-0.

Tränaren Thomas Wester-
berg var naturligtvis nöjd med
matchutgången.

- Det var hårligt att se hur
tjejerna hela tiden hjålpte var-
andra. Stenstorp var duktiga,
men vi var en klass bättre.

Vånsterbacken Pia Anders-
son tillhörde de för dagen star-
kaste i Kinnarp/Slutarp.

- Men hela laget ska ha be-
röm för en mycket bra match,
avslutade Westerberg.

,qril-åå-fr{
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si_ Mullsjö-Kinnarp/Slutarp B-0
Mullsjö vill inte släppa kon-

takten med topplagen i ',fem-
man". 3-0 mot Kinnarp/Slutarp
pä onsdagen gjorde att laget
stärkte sina aktier på den övre
tabellhalvan.

- Men spelet var jämnare än
siffrorna visar. Vi fick bra ut-
delning på våra chanser, vilket
i och för sig var på tiden, förkla-
rade Mullsjös lagledare Olle
Gustavsson segern.

Mullsjö ledde med 1-0 i halv-
tid, sedan båda lagen visat prov
på fin fotboll.

- Vi hade ett par mycket far-
liga chanser när de hade giort

,l-0 och sedan dominerade vi i
andra. Men det brister i avslut-
ningarna, tvingades Göran Jo-
hansson, tränare i Kinnarp/
Slutarp, konstatera.

I Mullsjö förtjänar målvakten
Dan Forsberg, Sten Kellander
och Christer Fredrikkson ett
extra omnämnande. Christer
hamnade också i målprotokollet
tillsammans med Jörgen Eklund
och Mikael Kisch.

Kinnarp/Slutarp hade i duon
Jörgen Andersson och Tommv
Berglund sina bästa spelare fö-r
oagen.

l'J j t-aa-o0
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JAN I(ÄRLSSON lcan. inte annat-ön ti.tta 
-pi- 

niir cgklisterna sleper förbi i Kinnarps
Tour. Kniislca'd'a'n satte stopp för hans medtserkan i tiiolingen - oih i PostGirot. (Foio:
Margaret Bornan). 

,gq l*clå^ åB

Eleoer-na i d.rslcurs 4 spela.d,e H&tunaleken i ggmnastiksalen för många intresserad,e
&sk&d,ani.

Trad,itionen beuaras
i Ifinnarps skola
I Kinnarps skola hål-

ler man på de gamla tra-
ditionerna. Hår firades
alltså en gammaldags
examen. På skolgården
sågs eleverna med go-
disstrutar i händerna,
och så snart klockan
ringde samlades både
elever och fiiräldrar i de
blomsterprydda klass-
rummen.

På programmet stod
redovisningar, förhör
och i många klasser pjä-
ser alltifrån Törnrosa

till Kåtunaleken. Som
avslutning på exameh
samlades alla ute vid
flaggstången för att
sjunga en sommarsång
och säga adjö till skolan
för ett tag.

Till de båda lärarna
Thorbjörn Rehsl6r och
Anders Svensson som
nu slutade sin tjänst-
göring i Kinnarp .rikta-
de Thomas Pettersson
ett varmt tack och öns-
kade lycka till i fortsått-
ningen.

E.L T
lf "tt - rOE



Thomas ritd,d,ad,e Flobry,,

ffi
Nilclos Hillestran'il (t.1).), Thom.o"s Thiel och Roger Bergström uolr en trio som till stor
ilel låg bal<om Flobgs seger n@t Kinnarplslutarit i tisdag. Nilctos och Roger med uar
sitt m.å1, Thomas med mgcket starkt m&luo;lctsspel. (Foto: Doaid. Lindman)

t>/6- q t-
Floby besegrar Kinn-

arp/Slutarp med 2-0 och
har fortfarande alla möj-
ligheter i toppen av "fem-
mantt.

Det ska man tacka mål-
vakten Thomas Thiel för.
Han giorde en verklig
stormatch på Kinnemo i
tisdags.

- Jag hade en hel del
!lVt, men visst gick det

bra, kommenterade han
efteråt.

2-0 mot Kinnarp/Slutarp satt
hårt inne. Först i 77:e minuten
kunde Roger Bergström göra
1-0 på en kombination av skott,
inlägg och lobb (!). I näst sista
matchminuten gjorde sedan
Nicklas Hillerstand 2-0 helt fri
med Matz Carlzon.

Men innan dess hade Kinn-
arp/Slutarp haft ett flertal fina
chanser att ta ledningen med
både ett och två måI.

Thomas Thiel råddade allt.
även om han två gånger om höll
på att stålla till det för sig. Först
när han tappade bollen till Mat_
tias Johansson som dock sköt
utanför.

- Jag försökte sätta igång en
kontring innan jag hade fångat
bollen ordentligt, ursåktade sig
Thiel.

Kanske var hemmalaget ån
närmre ett mål när Christian Ek
slog på ett chansskott från långt
håll. Bollen tog i ribban, sedan

Thiel i sista stund fått ett par
fingertoppar på den.

- Jag var helt såker på att
den skulle gå över. Men det blir
så här. Ibland går bollen in i stäl-
let, som mot Tomten, då jag
slåppte någon boll alldeles för
lätt.

Det var framförallt tre rädd-
ningar som giorde att Thomas
Thiel med råge kunde kallas för
matchens liiare i tisdags. Först
på eh farlig nick i första halvlek,
sedan på Tommy Berglunds fri-
låge i början på andra och slut-
ligen på Tomas Collins skott från
två meters håll med sju minuter
kvar att spela. Och han inte bära
räddade - han greppade två av
dom bollarna.

- Chansningar, förklarar
han. och erkånner dessutom att
han själv blev smått överraskad
när han inte behövde släppa
någon farlig retur.

Floby hade som sagt en del
flyt i tisdags, 2-0 ska laget vara
nöjt med.

- Ja, Kinnarp/Slutarp var
vål värda en poäng och det mås-
te bara vånda för dom snart.
Men det går ganska trögt för oss

i också, vi har fått stuva om en
I del i laget och det stämmer inte
I som det ska, slutade Thomas
lThiel.
J DAVID LINDMAN

Div V lidaholmsgruppen
Våtterfl . -Kinnarp/Slutarp
Mål, V: Frida Ottosson.
IVS: Gunilla Kullman 4.
Kinnarp/Sluta{p var det bätt-

re laget och vann söndagens
drabbning rättvist.

- Kanske något mål för stort,
men deras seger var odiskuta-
bel. Vi saknade en del spelare
och med tanke på det var tjejer-
nas insats godkänd, tyckte Boris
Johansson i Vätterflickorna,
som gav mävakten Gunilla Ben-

Så ual matchen...
I
I

I
I

I
Kinnarp/Slutarp: Floby O-2 (O-O)

Målen: 0-1 (77) Roger Bergström, 0-2 (89) Nicklas Hiller-
strand.

Varningar: Clemens Hofbauer (71), Patrik Carlsson (75) och
Jan Callenvik (89), samtliga Kinnarp/Slutarp.

Domare: Lars Siggelin, Hjo.
Publik 150 åskådare.
Kommentar: Kinnarp/Slutarp släpar efter i tabellen, något

som man inte riktigt vill tro på når man ser laget spela.
Laget spelar ofta väl så bra som sina motståndare men fram-

för mål år det som förgiort. lirr det inte ren och skär oförmåga
så år det stolpar och halvträffar eller som i tisdags - en helt
omutlig målvakt.

Och när man inte fick utdelning på sina chanser gick det
som det gick - något som mycket väl kunde ha blivit seger
blev istållet förlust och därmed är laget nu fast förankrat i
botten av "femman".

Också Floby har en del problem för nårvarande. Spelet
stämmer långt ifrån lika bra som i de inledande seriematcher-
na och nu krävs det en båttring, annars kan laget snart börja
tappa mark i toppskiktet.

Fortfarande har dock Floby det flyt som kännetecknar ett
topplag. Vid 0-0 och 20 minuter kvar att spela kände man
på något sätt att Floby skulle reda ut det här också, trots att
vågskålen vägde över till Kinnarp/Slutarps fördel.

Floby hade en av matchens huvudfigurer i målvakten Tho-
mas Thiel, Det var mycket tack vare honom som laget kunde
bärga tre poäng.

I kinnarp/Slutarp var backen, slitvargen och bollvinnaren
Jörgen Andersson den som höjde sig över mängden.

DAVID LINDMAN

jaminsson, liberon Vivianne
Norman ochmittfältets Äsa Nils-
son'd'et högsta betyget.

Kinnarp/Slutarps tränare
Thomas Westerberg var nöjd
med sitt lag.

- Vi kunde kanske giort yt-
terligare något måI, men match-
en var hård och frän och våra
tjejer blev lite rädda i vissa lä-
gen. Det spel som presterades
stod vi till största delen för.

Liberon Ulrika Jarlsson, Ä""
Karlsson på mittfältet och giftiga
anfallaren Gunilla Kullman var
bäst i Kinnarp/Slutarp.
l.t.jr-ö6.it
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Må|, Kinnarp/Slutarp: Sofra

Jarlsson, Annika Svensson, Äsa
Persson. Gunilla Kullman.

Kinnarp/Slutarp giorde en
bra match mot Grönahög, och
det blev mycket riktigt också en
klar seger.

- Vi hade mer chanser och
segern var såker. De hade nå-
gon chans i första och sedan
några kontringarmen deras mål
kom inte förrån i slutminuten,
berättade Thomas Westerberg.

Kinnarp/Slutarp vann match-
en på sitt fina mittfåltsspel, tje-
jerna på mittfältet svarade ock-
så för tre av de fyra hemmamå-
len och förtjiimar naturligtvis
stort beröm efter det.

\
J 'ffi

3:::!l"y:*:_!gIl-\"yrn"tten bestå,r ao _B.irgitta Daoiirson och Mats otoussonBrismene samt Muj-Bri,tt Jolwnsson och Bri J"hr;Å;"r\ili"rö.

Frökinds SPF förening
har hållit ordinarie månadsmö-
te. i samband med frågetävling
mellan StenstorPs SPF och
hemmalaget' Efter mötes!ör-
handlingarna fö[ide en stunds
underhållning av Barbro Lund-
gren från SlutarP. Hon fram-
förde ett knippe sommarsånger
till eget gitarrackomPanjemang,
och {ick även de församlade
åhörarna att stämma in i sånger-
na. Efter kaffet var det allvarets
stund för de båda femmannala-
gen som bestod av både damer

och herrar. Båda lagen blev iv-
rigt påhejade med ramsor av
hejarklackarna. StenstorP slog
Frökind med endast fYra Poång
i ett tidvist lurigt om än väl hoP-
satt frågeprogram, från olika
områden både aktuella sPörs-
mål och sådant som hänt långt
tillbaka i tiden. Lagens med-
lemmar hyllades med blommor.

Midsommarfest ,19 |
påTångavallen

På midsommarafton anord_
nas traditionsenligt midsom_
marfest på Tångavallen. Från
Mat-Focus och Kinnemo gåi
traktorer till festplatserr, ää"
dansen kring midsommarstång_
en träds strax efter. En fotbolli_
match spelas också oeh i övrigt
k1n-man fiska i fiskdamm, satsa
på chokladhjul, köpa lotter eller
ta en kaffetår m.m.

Det är Kinnarp/Slutarps lF:s
ungdomssektion som anärdnar
midsommarfesten.

Sofia Jarlsson - måIskyttför
KinnarplSlutarp mot Grö-

!"hös. tqL!: c!:lg__

PRO-promenad
Frökinds pensionärsförening

PRO har haft tipspromenad i
Kinnarp med 40-talet tävlande.
Rätt svar på dagens skiljefråga
var 89 s^t. mynt. Pristagare: Tor-
björn Äkesson, Slutarp; Inge-
borg Hermansson, Kinnarp.
Råtta svar: Opel Sving; 377
m.ö.h.; fasan; 1541; hömätare;
Litauen; Volkswagen Jetta; 48
st; 1939; 1857; 1.290 kr; petunia.

Rätt rad: 2lx lL2 2ll Zxl.
tiqt_c'6 (i

1,221-6{-. ri

Det fortsätter att gå motigt för
KinnArp/Slutarp. I fredagens
match mot Södra Ving blev det
i och för sig oavgjort, men som
matchen såg ut så tappade
Kinnarp/Slutarp två poäng.

- Södra Ving kvitterade på
matchens sista spark, en fri-
spark utanför straffområdet. Så
visst känns det här lite snöpligt,
kommenterade tränaren Göran
Johansson.

li?L:a4:iL*

Det stod l-L i halvtid, efter
en jämn första hälft i matchen.
Efter paus tog sedan Kinnarp/
Slutarp över och tillät inte gäs_
terna attskapa i stort sett någon_
ting. Frånsett då frisparkån islutminuten.. ,
- - - Spelmässigt giorde vi en
klart godkänd match och vi kan
ge Jörgen Andersson och Tom_
my Berglund ett extra plus.

För hemmalagets mål svara_
de Jörgen Andersson och Jan
Callenvik.

Vän ga - Ki n narp/S I u tdfffti*Il 2
Kirrnarp/Slutarp tog tre ten av första halvlek och såg till

Ifl^l rt-{9. poängi.söndags_ au Kinnarp/sr"t.ö-r.ä'åääåä
xvaltens möte med diviso-n V_ 2_0 i paus-. V:i"g.-"La"""".ääjumbon vänga. Nu kom laget forst nai tre minuter återstod,upp på lite fastare mark_. så någon ståme r*. pa t.r."i Jii
..,.- 8., fin,laginsats ledde fram det in'te fo" iuflp"anä;;;;. "'*till segern, konstaterade 

"n 
ncijJ -l ett- bra 

-å"å.t.r,ää 
lils_t.eGiiran Joåansson, tranare'l ga" ou.ÄJyg til t;; ö."r"äåKinnarp/Slutarp. i mål.t, Ä;ä" Anders Anders_Tomas Collin och Jöroen A4_ son, CLmens Hofbauer på mit_dersson giorde var sitt ;ål i mil t.r;"hö;;;r.r."o. i.rir"riui.

Kinnarp/Slutarp - S ödra y ing Z-2



Kinnarp/Slutarp segrade i Ulvacupen

Nlr^Uluggtgten atsgjord'es-d.en gångna helgen lgckades Kinnarplslutarps Pll-Iag ta sig
tiu fi'nql ,i,,8ll:utsxtelet och segrade. I laget ingick fötjand.e spefare fr u-Rickard ö"corj
son, Marcus Ek, Pierre Johansson, stefan Karlsson, Erik-JohanÅson, Daniel Johans-
gon, Andreas Karlsson, Andreas Jansson, Mikael Grahn. Leilare för laget oar conny
Johansson, t u, och Roland Ek. 

lqg | - o6-iAA

Midsotnrnarfirand,e Hembygdsaäntuer
p& Frökind,sg&,rd,en på toryne,ttdring

grupp från Falbygdens folk-
dans$lle, som i fårgglada dräk-
ter dansade olika folkdanser
kring midsommarstången. Den
var rest På gråsPlanen framför
Frökindsgården. Sedan några
a" tittU.tå har Frökinds SPF
ordnat med klådning och res-

ninE av midsommarstången och
frck- även i år hiälP av Martin
Davidsson som fYller 93 år i år'

Man lyssnade även till musik
på {iol och nYckelharPor' som
i'albygdens folkdansgille visade
att de kunde hantera med stor

skicklighet. Deras inslag i mid-
sommarfirandet rönte stor UPP-

skattning'

Solen trängde så småningom
undan det mulna vädret så Pen-
sionårer, Personal och gåster

loe sie en-svängom kring mid-
soämät"tåttgen, Britt-Marie Jo-

h.t ttott tac[ade för underhåll-
ningen. ylll-oa.;4\

Midsommar firades tradi-
tionsenligt på Frökindsgården i
Kinnarp. Eftersom det var både
mulet och blåste kallt startade
Gösta Johansson, Fivlered un-
derhåLltringen i matsalen, där
personal, pensionärer och gäs-
ter lyssnade till hans sång med
eget dragspelsackomPanje-
mang

Han fick även hjälp av sina
duktiga grabbar som verkligen
kunde traktera sina instrument,
dragspel och gitarr. Denna un-
derhållning blev mycket uPP-
skattad.

Efter ka{fepaus fortsatte en

Kinneveds hembYgdsförening.
Torpvandring AxtorP onsdag
26/6. Samling vid Församlings-
salen, Axtorp 19'00. Medtag kaf-
fekorg. I i1 t

Kinneveds hembygds-
förening ordnade härom
kvällen en torpvandring i
Axtorp. Trots att väder-
förutsättningarna intb var
de allra bästa hade ett
drygt 30-tal intresserade
mött upp vid församlings-
salen i Axtorp.

En snabb förflyttning per bil
skedde diirefter till området
som går under namnet Långe-
backe. Under sakkunnig led-
ning av Ivan Johansson bödade
vandringen dår. Ivan berättade
mycket om de torpställen som
passerades. Bland annat lite
personhistoria hämtat från ut-
drag ur husförhörslängder. Des-
sa längder har tidigare tagits
fram åt föreningen av Bert Jo-
hansson, Rutagården, Asarp.

Vid Långebacke besågs först
den backe som hembygdsfören-
ingen sedan ett år tillbaka börjat
sköta.

Första torpstället har legat
endast ett kort stycke från
nämnda backe. Bostället gick
under namnet Långebacken.
Det var ett torp under Ödegår-
den i Axtorp.

Nåsta torpställe som besöktes
gick under namnet Abrahams-
torpet. Aven detta ett torp un-
der Odegården. Rester efter
husgrund syns nu mitt i gransko-
gen.

Dätefter besöktes resterna av
ett näraliggande torpställe i

Svenstorps rote som gick under
beteckningen Marsalyckan. Det
var enligt utdrag ur husförshörs-
långd egentligen inte ett torp
utan en s k intåkt. Av detta bo-
ställe syns inte mycket idag.

Vandringen fortsatte den
mulna men ljumna kvållen och
efter ett tag var nästa forn bo-
ställe nått. Det var Nordalyc-
kan, ett torp under Ledsgården
i Axtorp. Aven här åir resterna
efter stället mycket få.

Mitt i den mörkaste granskog
återfanns däremot resterna av
nästa torp. Detta gick en gång
under beteckningen Långebac-
ke Katteskalla. Här finns rester
av bl a ladugårdsvåggar. och
golv kvar i en mycket tät plante-
rad granskog. Det gav en under-
lig kånsla av overkiighet, nästan
en trolsk ståmning. I

Promenaden fortsatte däref-
ter genom skog och mark och
efter en stund skymtade ett rest
kors vid en åkerlycka. Korset
är rest som ett minne av diger-
dödens härjningar i Axtorp.
Enligt sägnen restes det ur-
sprungliga korset av den ende
överlevande i Axtorp - en
bonddräng. Området där korset
står skall vara den plats där off-
ren för faisoten begravdes, Ett
kors har således varit rest på
sarnma område alltsedan diger-
dödens härjningar på 1300-talet.

Allra sist på vandringen kun-
de ett väl bevarat boningshus
på ett torp beses och det var på
katteskalla. fi I t _ ae)- Ll
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Kinnarp/SlutarP

7947 å,rskonfirmander
träffad,esiIGrulM

På bi.Id,en poserlr tolts personer som konfirrnerades 7947 i, Kinnetseds kg-rka. Personern'a
iir fr.o. i jörsta raden! Birgit And,ersson f. Gustatssson, Mari,anne Elfström f. Johans'
son, Miir-ta Wallbiick f. Andersson, Edor Andersson, GuIIi, Berggren f. Gustausson,
Kari.n Andersson f. Ar, Anni Allt:ön f. Persson, Bengt Andersson. Andra raden: Mats
Andersson, Ingenr,ar Karlsson, Kerstin Karlsson f . Gustausson. Och söndngens officiant
kantraktsprosten IJno Må,rtensson. I rallstol framför KarI-Enk Eriksson. (Foto: Rune
Lindblail.

Tolv av dåvarande kyr-
koherde Kurt Larssons
konfirmander årgång 1941
lhar träffats i Kinneved för
att högtidlighålla 50-års-
minnet av sin konfirma-
tion.

ter trefaldighet där bl.a. liknel-
serna om det förlorade fåret och
den borttappade silverpenning-
en ingår.

Kontraktsprost Mårtensson I

talade om Gud som den förlåtan-
'de Guden och att Jesus solidari-
serade sig med syndaren men
inte med synden. Gudstjänsten
avslutades med nattvardsgång
och psalmerna 24L - 688 - 544

- 529 och 15 sjöngs. Under i

kommunionen sjöng församling- i

en psalmerna 75 och 686.

Efter gudstjånsten besöktes
två avlidna' konfirmandkam-
raters gravar. Dessa var Elof
Johanssons på Kinneveds och
Arne Johanssons på Vårkumla
kyrkogårdar.. Man lade också
blommor på sin konfirmand-
prästs kyrkoherde Kurt Lars-'
son Grips grav.

Lite senare på dagen samla-
des man till en minneslunch på
Mössebergs Kurort.

RUNE LINDBLAD

I den sommarlövade vackra
medeltidskyrkan smyckad med
liljekonvalj och syren höll kon-
traktsprost Uno Mårtensson en
gudstjänst dår han predikade
över texten på 3:e söndagen ef-

Af,frirsgatan i Slutarp med utfart mot geomfartsleden mot Ulricehamn tir en
tiåfltcfatta anser Gaiu- och Traf,i.kniimnd'en. Denborde kunna göras ttll &ter-
utindsgata. (Foto: Glenn W elander).


