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Kinneueds skyWfArenns
I kväll jubilerar kommunens
i Lokål Frökind.

&

90 er anE

äldsta idrottsförening

Kinneveds Skytteförening har uppnått den akt'
ningsvärda åldern av 90 år - och är piggare' ung'
domligare och livaktigare än någonsin tidigare.
Under 8O-talet har medlemsantalet ökat lavinartat
och det är framfiirallt ungdomen i Kinneved med
omnejd som engagerar sig alltmer i skyttet.

Det var snabba ryck när Kinneveds Skytteförening bildades

1901, En vinterdag samlades
några unga män i Rossbacken
skola i Kinneved för att diskutera ett bildande. Resultatet av
mötet. blev att arbetet med att
ordna en skjutbana satte igång
omedelbart och redan den 1 maj
samma år var det dags för Pre-

miärskjutning.

o

De grundade

Initiavtivtagarna var folkskollärare J.P Kjell6n, kyrkoherde
Sven Borell, soldate4 J.P Kindlund, lantbrukarna Otto Johans-

son, Klas Kjell6n, Wilgot Johansson och Werner Adamsson.

Föreningens långa historia
finns väl dokumenterad i protokollböcker och bjuder på intressant läsning. Från den 17 de-

cember 1911 finns ett protokoll
från ett extra sammanträde där
frågan om en ny skjutbana diskuterades. Där kan man bland
annat läsa följande: "Efter en
livlig och delvis skarp överläggning beslutades att tills vidare
inställa all skjutverksamhet ivad
den är beroende av skjutbana,
emedan Föreningen nu mera
icke äger någon sådan sedan
den gamla banan övergivits på
grund därav att dels dess läge

är högst olämpligt och farligt
sedan Karsbo torvströfabrik

någon skjutbana, men på det att

attentatet mot föreningen icke
må blifva dess död, så beslutades att tillsvidare söka af närgränsande områdens skytteföreningar hyra skjutbana för den
kommande säsongen".

o Nybana
redan
var problemen lösta. Mark
arrenderades på Kyrkogårdens
ägor och Kinneveds SkytteförSå blev det också, men

1913

ening kunde leva vidare och
växa sig stark. 1939 var det dags

för ett nytt banbygge.

AIIan

Gustavsson från Göteve åtog sig

iordningställandet för en summa av 1.075 kronor. Banan invigdes den 8 juni 1939 och år
fortfarande i bruk.
Valdemar Johansson, Gustav

Johansson,

Bertil

Engdahl,

Georg Johansson och Gunde
Johansson tillhör några av de
många skyttar i föreningens his-

toria som noterat fina resultat
under åren,

r

Nyepok

1971

startade

i och med

luft-

gevärsskyttet en 4y epok i klubben och alltsedan dess'är det
också på ungdomssidan man
har den huvudsakliga verksamheten. 1970 var antalet'medlemmar nere i 27 stycken men'
växte snabbt, vid förrajubilledt

MITT I PRICK tgcks Kinneoeds skgtteförenings eld.sjiil Karl-Gustaf, Ahl söga till d&oarande landshöadingen Lennart Orehag oid, inuigningen ao föreningens nga loleal 1988.
föreningen och framförallt luftgevärskyttet 1988, när man
byggde en ny klubblokal. Tidigare hade man hållit till en källarlokal där det bland annat saknades toaletter och där ventilatioen var dålig.
Det var i december 1987 som
föreningen frck erbjudandet att

köpa missionshuset i Kinnarp,
med tomt. Huset hade ett läge
som var perfekt, bara cirka 100
meter från skjutbanan. Styrel-

'

ning de nya lokalerna. Arbetet
pågick under hela våren, sommaren och hösten och över 75
medlemamr la ner ett stort antal
ideella arbetstimmar. Resultatet blev en perfekt samlingslokal
för klubbens medlemmar med
en luftgevårshall med tio banor
och frn klubblokal med kök. toaletter och förråd.

o Invigning
Den

18

november 1988 var det

i kretsmästerskapen under

ilöiä

år.

Även när det gäller fält- och
banskjutning börjar föreningens ungdomar göra sig alltmer
gällande. I september i år sköt
Maria Dahlälv hem klubbens
första SM-medalj någonsin, när
hon blev tvåa i junior-SM i fältskjutning. Nog kan klubben se
framtiden an med tillförsikt. säkert finns fler framgångar att
summera när det är dags att fira
seklet jämnt om tio år.

slrax oaKom oensamma ouvl[

ruro

var- rrlan r+o slycKen oqn
f990

anlagd och dels därför att kontraktet med jordägaren år upp-

under verksamhetsåret

sa$".

248 personer.

Den 28 april 1912 fanns följan-

de notering i mötesprotokollet.
"Som föreningen f.n. icke äger

uppgick antalet medlemmar till

o Nylokal
Ytterligare en stor kick fick

i skgtteföreningen utgörs under jubilewns&ret au följand.e kuintett. Stå'ende fr.o. Dan Siry'onsson
,s. sekreieiare, Hans Centerstig lco-ssör, Claes Äkesson,
sekreterare. Sittande fr.ts Anita Ekström, u. ordfötande,
Elisabeth Dahlölo, ordförande. (Foto: Dan Nilsson)
SflfRELSEN

seII LrolJaqe urr(rer'su[d uc cÄu-

nomiska och praktiska möjligheter som fanns att köpa och
bygga om missionshuset till passande lokaler. I slutet av mars
började föreningens medlemmar arbetet med att göra i ord-

L
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^rdl
förrättadesävdålarandeånds- sig bör gratulationer och hyllningar' Förtjånta medlemmar
hövdingen Lennart Orehag.
I luftlevärskytte är Kinneved kommer, att tilldelas utmårkelnu ledJnde i distriktet och har ser av olika slag innan det blir
dominerat stort i bland anåat middag och dans.

Skaraborgs luftgevärsserier

och

HÄKAN JOHANSSON

|NGDOMAHNA i skytteföreningen har skördat rndngder ar: framg&llgr u-nde1 senare
&r och d.en 9}-å,riga k[ub6en harbn fin framtid. Fr.o Jimmg,t '-indroth,-Linda Gunnar_siÅ, tWiil" Dahlitu och Helenq, xaitsson f&r rgpresentera klubbens må,nga louande förm&gor, hin med, ledo;rna Elisabeth Da'hlöIu och Jonny Gunnarsson'

''Måndäbdt'cien,1 1 novembei' r'6Ör
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Eullsatt när l(inneveds Skvtteföre
Ett jättest ort prisb ord st

firade 90 år:

od i cerutrum!

På ltirdagen firade Kinneveds skytteförening

sina 90 år.

Jubileet ägde rum i ett fullsatt Lokal Frökind
och gratulanterna var många.
De konstaterade att Kinneved är en synnerligen
vital och aktiv 90-åring, som fyller en viktig funktion, inte minst genom sin fina ungdomsverksamhet.
sen, järn, gick till duo-n KarlKinneveds Karl-Gustaf Ahl
Gustaf Ahl och Claes Äkesson
inledde kvällen med ett summeför deras drygt 20 år i ungringstal, där han berättade kortdomsverksamheten. Benny
fattat om Kinneveds verksamBrodd och Dan Simonson fick
het och hälsade samtliga gåster
välkomna.
Direkt efter talet blev det pris-

utdelning

till förtjänta

med-

lemmar. Kinnarps Sportskytteklubb inledde med att dela ut
priser till sina skyttar. Dårefter
tog Kinneved hand om befälet
och delade ut en mängd priser.
Bl a fick lovande Maria Dahlälv
mottaga ett 25-tal priser för sina
förstaplaceringar under året.
-1901 års vandringspris gick till
Joakim Carlsson medan Helena
Karlsson erhöll Frökinds G-DV:s

van{iingspokal. Claes Äkessons vandringspris i seniorklas-

sen fick Per Brisbo ta emot.

o Välskött
Efter prisutdelningen avnjöt
den c:a 150 stora gästförsamlingen en god middag innan det var
dags för gratulanterna att fram-

träda.

Först ut i gratulantraden var
Skytteförbund,
vars vice ordförande Göte Arvebring var imponerad av hur välskött föreningen var. Dessutom
lovprisade han den utomordentliga ungdomsverksamhet som
finns i klubben,

Skaraborgs

ta emot

guldutmärkelsen me-

dan silver gick till Per Brisbo,
Peter Ahl och Anders Hermansson. Till sist delade Hans på förbundets vägnar ut en tennpokal
till klubben, som i sin tur fick i
uppgift att dela ut den till en

välförtjänt skytt.

o Utmärkelser
Gratulationer kom också från
Norma Precision som inte hade
möjlighet att medverka på jubileet, De överlämnade ett pris i
form av en stor hylsa att tävla
om för föreningens skyttar,

Sparbankens lokalkontor i

Kinnarp gratulerade med blomster och en check på 1.000 kronor till klubben.
Arne Fredin som är föreningens "vapensmed" gav föreningen en present samtidigt som han

gratulerade klubbens många
framgångsrika skyttar.

Sture Johansson överlämnade ett pris till klubben, som skulle utdelas till en skytt, som giort

sig välförtjänt av den. Utan

minsta tvekan delade styrelsen
ut den till Helena Karlsson, som
ett direkt bevis på hennes fina

Prfs fre; S;iei"ka OaSb,IaÅets ri.ksskgtte utd.elad.es tilt fr u Maria Dahlölo,, Ji'mrny l:ind'ioth och Mats Fiitlsfi;jm oid, Kinneoäd.s Skgttffirenings 90-å'rsjubi,Ieum i lörd,ags. Matia

pitttat" ftik far öorigt

ett oerhört
festen. (Foto: N iklas Gustatssson).
Jubileumståvling, banskytte:
Klass B 2: 1) Joakim Carlsson.
Klass B 15: l) Maria Dahlälv.
Klass K
Klass K

l:

1) Per Brisbo.
1) Jimmy Lindroth.

11:

Statspilsskjutning:
Klass B

Klass
Klass
Klass
Klass

vet:

1) Gunde

Johansson.

B 4: 1) Lars Johansson.
B 3: 1) Joakim Carlsson.
B l: 1) Mais Fållström.
B l7: l) Sören Karlsson.

sbrt antAt utmirkelser och priser oid jubileums-

Arvebring delade också ut

förbundets förtjänstmedaljer,
där Hans Centerstig erhöll större guldmedaljen för mer än 15
år i styrelsen. Större silvermedaljerna gick till kvintetten An-

ramgall8ar vt(l dDrvr.
2.000 kronor och blommor

övdrlämnade Ingvar Svan På
Frökinds GDV:s vägnar för ett
lyckat samarbete föreningarna

Dan Simonsson. Den mindre silvermedaljen fick Curt Carlsson

mottaga.

Till sist delade

för-

bundet ut en gåva till Kinneved
i form av tre porslinsvaser.

.'Största
Hans Jensen från Skaraborgs

Ungdomsskytteförbund tillönskade föreningen lycka till i fortsättningen och gratulerade till
att Kinneved nu är länets största
skytteklubb med sina 281 medlemmar. Han hoppades också
att ungdomsversamheten skall
frodas åven i framtiden och kanske få någon landslagskYtt. Avslutningsvis berömde Jensen de
mångfaldiga eldsjälar som finns

i

klubben och ser

till att för-

eningen fungerar På ett så tilltalande sätt, Till dessa "själar"
delade han ut fötbundets utmärkelser. Den högsta utmärkel-

lämnade ett vandringsPris till
ordförande Elisabeth Dahlälrn
Om detta pris skall det tävlas
nästa år.

Även Vartofta SkYttegille och

Falbygdens Skyttekrets gratulerade 90-åringen med en ljusstake resp. blommor'
Sist ut i raden av uPPvaktare
var fritidsnämndens ordförande
Anders Moberg. Han Poängterade att Kinneved är en av de
mest livaktiga föreningarna och
även en mycket vålskött förening. Moberg överräckte också blommor och ett Presentkort
till klubben.

.

Tre fickguld
Gratulationerna avslutades
med att kvällens toastmaster

Karl-Gustaf Ahl delade ut Kinneveds Skytteförenings förängtmedalj er. Guldmeda{ erna

gick till trion Hans Centerstig,

Karl-Gustaf Ahl och Claes Akesson medan Dan Simonsson,
Benny Brodd, Curt Carlsson
och Bosse Johansson erhöll sil-

vermedaljer. Bronsmedaljer ut-

till Anders Hermansson, Peter Ahl och Per Brisbo'

delades

Efter denna ceremoni blev
det sedan dans till toner från
orkestern Intakt.
THOMAS GÖRANSSON
1991 års ban och

tesåsong:

Banskl4te, klass B

hansson.

Banskytte, klass

2:

Fåltskytte, klass F

2l

fåltsklt-

1) Lars Jo-

B 15:

Dahlälv.

1) Maria

1) Joakim

Carlsson.

Fältskfite, klass F 15: 1) Maria

Helena Karlsson

tar

em,ot
ts andit no s -

GDV:s
t,
(Fopris ans Claes Akesson.
to: N iklas Gustausson).

F rökt nds

Dahlålv.

Korthåll, klasb K l: 1) Benny

Brodd.

Korthåll, klass K
lålv.

vandringsPriS: Joakim

Br. Larssons vandringsPris: Maria

Dahlålv.

Fåltsk1'ttepokalen:

Jan-Olof Ingelsbo, ICA, över-

Priser för

års

Dahlälv.

o Vandringspris

tj

1901

Catlsson.

Bobabos vandringsPris: Maria

emellan.

ders Hermansson, Bosse Johansson, BennY Brodd samt

UIf Stensbys vandnngspns: rylarla
Dahlälv.

11:

1)

I{aria Dah-

Maria

Dah-

lälv.

Skogaholrns vandringspris: Maria

Dahlälv.

Bertil Engdahls vandringsPris:

Maria Dahlälv.

Frökinds GDV:s vandringsPris:

Helena Karlsson.
Anna-Karins och Rosmaries vandringspris: Maria Dahlålv.

Förbundets vandringsPris: Maria
Dåhlälv.
22Long pokalen: Maria Dahlälv.
Ställningspokalen Maria Dahlälv.
Astrid och Arnes vandringspokal:
Maria Dahlålv.
Claes Åkessons vandringsPris
(unior):- Maria Dahlälv.
Claes Äkessons vandringspris (se'
nior): Per Brisbo.
Olas och Joakims vandringsPris:
Maria Dahlålv'
Damernas skånkta: Maria Dahlälv.

Sklttemårken:
Riksmedalj i silver: Joakim Carlsson.

Juniorskyttemårke i guld: Maria
Dahlålv och JimmY Lindroth.
Juniorslryttemårke i silver: Mikael Gunnarsson'
Korthållsmårken:

Guld' med tre stjårnor: Helena
Karlsson,

Ches Äkesson (t u) oeh Karl-Gustaf AhI ör sedan må.nga
&r d.rtuande krof,ter i Ki'nneaed's Skytteförening och had'e
all anlednlng att gretulera uarand.ra till fina utmörkelser
oid lördagens jubileum. (Foto: Niklas Gustafsson).

Guld med två stjårnor: Fredrik

Öst och Jimmy Lindroth.
Guldmårke: Sören Karlsson.

Svenska Dagbladets riksskYtte;

Ungdomstävlin!, lagPris: Maria
Dahlälv; JimmY Lindroth och Mats
Fållström.

lndividuellt 300

m'

Lars Johans-

son.

Individuellt200m. MariaDahlälv.

FSR RiksPropaganda: Lars'
Johan Brodd, Andreas Alven, Daniel
Alven, i{.ndreas Silvander, Lars Samu-

elsson, Joakim Gustavsson, Mikael
gunnarsson, Jimmy Lindroth, Helena
karkson, Maria Dahlälv, Sören Karlsson, Linda Gunnarsson, Mats Fällström. Fredrik Öst, Joakim Carlsson,

Ove Josefsson, Per-Ola Berglund, Per

Brisbo, Peter Ahl, Lars
Anders Hermansson, BennY Brodd,

Göransson,

Åke Joha."so., Claes Äkesson och
Karl-Gustaf Ahl.
Klubbmatch: l) Kinneveds SkYtteförening, 2) Kinnarps Skytteförening'

Luftgevårsskytte:

son, Bosse Johansson, Benny Brodd

Jaktstig:

och Dan Simonsson.

1) Peter Ahl.
Äke Johansson.
Banskytte: 1) Maria Dahlålv.
Älgbaneskytte: Håkan Fransson.
1)

Indivuell sammanstållning: 1)

Åke Johamson, 2) Göte Lindgren,3)
Peter Ahl.

Kinneveds förtjänstmedaljer:

Guldmedalj:
es

Åk.""ot

Hans Centerstig, Cla'

och Karl-Gustaf Ahl.

Silver: Dan Simonsson, BennY
Brodd, Curt Carlsson och Bosse Johansson.

Bronsmedalj. Anders Hermans'
son, Peter Ahl och Per Brisbo.

Skaraborgs Skltteförbunds för'

tjånsmedaljer:

guld: Hans Cederstig,
Stöne silver: Anders Hermans'

Större

Mindre silver: Curt Carlsson.

Skaraborgs
bunds

Ungdomsskytteför.

medaljer:

_

Järn: K-GAhlochClaesÄkesson.
Guld: Benny Brodd och Dan Si
monsson.

Silver: Per Brisbo, Peter Ahl oct
Anders Hermansson.
Kinnarps Sportskytteklubb:

KM, älg:

KM,gris:

1) Göte

Lindgren.

1) Göte Lindgren.

KM, rådjur: -1) Claes Yngve.
Jaktstig: 1) Äkg Johansson.
KM, skeet: 1) Äke Johansson.
Sammanlagt: Jaktstig, ålg,

djur: l) Äke Johansson.

rå.

"Jul i Frökind"
med tomtejakt
Det uppskattade

arrange-

manget "Jul i Frökind" kommer
att anordnas även i år. Frökinds
intresseförening står som förra
året för id6 och samordning. En

197l-Xi^ tg
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kommitt6, bestående av föreningsfolk, butiksägare och
hantverkare, håller just på att
utarbeta programmet.
Ett stort antal butiksägare,

föreningar och hantverkare i
Frökind har tackat ja till att deltaga. Under dagen kommer butikerna att hålla öppet, många
av dem kommer att ha special-

erbjudanden. En "tomtejakt"
genom tätorten Slutarp/Kinnarp skall binda samman anhal-

terna.
På eftermiddagen ställer föreningar och hantverkare ut i lokal Frökind. Biblioteket skall
' ha öppet och sälja utrangerade
böcker. Lotterier och kaffeservering kommer också att finnas.

Boka redan nu in lördagen
den 7 december, tipsar kom-

mitt6n! ,T?t- lf-tå

Syauktion gav
Röda korset

d"ygt L7.OOO
Kinneveds rödakorskrets har
Kinneveds
Försarnlingshem med god tillsutning. Många vackra handarbeten och slöjdalster fanns till
försäljning.

hållit syauktion i

Kvällen inleddes med kalfe
och hembakt bröd. Efter kaffet
följde auktionen under roparen
Håkan Anderssons skickliga
ledning. I pausen underhöll Eli-

sabet Henriksson och sjöng
vackra kårlekssånger i folkevi-

seton, Tillsammans med lotterierna inbringade auktionen sammanlagt L7.422 kr. Hela summan går till Röda korsets hjälp-

för nödlidande.
Kretsen bidrager med 5.500 kr
till Röda korsets riksirlsa$ling.^

'organisation
.

Efter bibelföredraget

twffe och wnörgå,s.
I lördags samlades pas- turligtvis Gudsordet. Men det med Henen. Andra dåremot
toratets förtroendevalda i år nog så, att det är det minsta kanske vandrar sin väg i mera
används i vardagen. Ätminförtröstansfull "lunk", Båda har
Kinneveds försarrrlings- som
stone är det så bland svenskar.
något att ge varann. Var och en
hem till en temadag kring
Biskopen berättade vidare upptåcker nya saker. Alla är vi
Gudstron. Som gåst hade om ett möte med en afrikan. som olika. Allt förändras inte på en
stiftets biskop, Lars- vid ett tillfälle inför en stor me- gång. Vi har rätt till att vara oss
Göran Lönnermark kal- nighet förundrade sig över att själva och ha olikheter i vår tro.
lats och åmnet var kort svenskarna så lite brukar Guds- Bara kompassinriktningen är
ordet. I hans land år det en sjålvriktig.
och gott "att våxa i tro".
klarhet att det brukas först av
Det viktigaste

I

inledningen delgav prosten
Mårtensson de närvarande någ-

ra tankar kring "NOA:s duva,
som kom tillbaka med olivkvist.

Den, liksom den Helige Ande i
form av en duva, är symboler för
liv. Man kan ha namnet om att
leva, men ändå vara död i andlig bemärkelse.
En psalmförfattare skriver:
"Lever du det nya livet.., ?" Den
frågan behöver vi stålla oss var-

je dag.

JUTGARDINER
Nu har dom kommit!
Lenas Gardinshop
Slutarp
Oppet; månd-fred
10-12, 13-18
lörd 10-12.

..

.

För'TROendeVALD
i sitt eget kristenliv

Biskopen giorde med ovan-

stående rubrik en fin koppling
till vad det egentligen gäller för
förtroendevalda människor i en
kristen församling. Det är i högsta grad en personlig fråga, hur
vi kommer att växa i vår tro på
Herren. Vårt inre liv måste stärkas. Och på vad sätt det ska ske

Biskopen till Kinneved
Biskop Lars-Göran Lönnermark gästar oss lördagen den
16 nov. kl. 10.00 och talar i församlingshemmet över ämnet
"Att växa i tro".
Samtal-servering.

Förtroendevalda (äv. supp.)
och alla intresserade välkom-

nal

tqI

t

varierar hos människor. Den
sjålvklara näringskällan är na-

sm,aka.d,e

d.et gott rned,

-

allt.

o Dubliraldrigfårdig
Många människor

-

troligen

de allra flesta - upplever sin

tros tillväxt svag. Och den upplevelsen oroar.
Vi får vara Guds lfiungar,
hela livet, och vi blir aldrig fårdiga. Jesu lärjungar blev heller
inte färdiga i sin tro. De blev av
förföljelser förskingrade åt olika
håll. Och därmed blev uppdraget i missionsbefallningen att
"gå ut i hela världen" och göra
alla människor till Jesu lärjungar mera effektivt utförd. ån att
stanna kvar "där dom stod".

o Uppbrottoch
förblivande
Ibland händer det att unga
eller äldre fattar beslut om upp-

brott från sitt gamla liv. "Upp-

brottets" människor kanske har

haft en mera påtaglig känsloupplevelse i gemenskapen

av allt är att

vi förbliver i tron. Då kan i också, unga som äldre, vara varandra till hjålp. I motgångar och
besvikelser kan vi vara generösa mot varann. Och växa samman i församlingslivets olika yttringar. Då kan vi också tillgoddgöra oss Andens frukter, som
år kårlek, glädje, frid, tålamod,

vänlighet, godhet, trofasthet,
ödmjukhet och självbehärsk-

ning.
- Håll fast vid livets Ord, Förbli i den andliga näringen. Hur
olika ni ån är. Vi kan vara helgade men ändå se olika ut.
- Gtir det, inte för den egna

trostillvåxtens skull. Nej, för

Herren Jesus skull. avslutade
biskopen.

Efter biskopens undervisning
samlades man kring kaffebordet och dagen avslutades med
samtal om vad som sagts.
Text och bilder:
ALVAR ANDERSSON

f//h

fttb

nartsson, Birgit Göransson, Ove

Kinneveds

Persson, Rolf Lindbergh, Barbro Andersson, Rune Alvdn,
Rut Persson, Tyra Leifler och

kyrkofullmäktigb klara
Vid

Inger Eriksson. Suppleanter:
Birgitta Lagerstrand, Håkan
Silvander, Kerstin Lennartsson
och lnga-Britt Svensson.
Sarnlingslistan: Sven Anders-

kyrkofullmåiktigevalet i

Kinneved fanns två listor. en för

son, Bertil Samuelsson, Kurt
Johansson, Margareta Thor,

centern och en samllngslista,

Centerlistan fick två röster fler
och därrned blir det elva centerpartister och tio ledamöter från
sarnlingslistan i kommande fullmåktige, som får följande utseende:
Centern: Assar Karlsson,
M{-Britt Johansson, Rune Len-

Birgit Andersson, Brita Wilgotsson, Elon Larsson, Siv Bemerhag, Valdemar Svensson och
Torgny Johansson. Suppleanter: Margareta Andersson, Ulla-Britt Blomgren, Alice
Strandh och Kerstin Eriksson.

:

tlAt - it" lö

Pensionårssamling
iCentrumkyrkan
För första gången hålls på lördagseftermiddagen en pensienärssamling i Centrumkyrkan.

t

Bislcop Lars-Göran Liimnermark

prostparet: Gertrttil-och Uno

i

mitten tillsammans

M&rtensson.

med,

.

Meningen år att samlingen skall
återkomma då och då. Medverkar gör Jan-Erik Holm och dessutom blir det sång av "Till glädje" samt servering.
På söndag blir det sånggudstjänst med adventsånger, då

j

Maj-Lise Johansson medver-

kar, liksom även Samuel Sig-

I

fridsson på flöjt. Jan-Erik Holm

håller andakt. Veckooffer blir

på

det och insamling till förmån för

delen

Rumänien. Alla varmt välkom-

Luttra - länsgränsen enligt civilingenjör K.E. Bergkvists al-

na!

ur FT{äggeil!4l
ternativförslag. I besvären hade
-köping-Ulncehamn
0glllade uäglesuär
K.m:t har ogillat de besvär, hälle skulle ske enligt vägingenriksdagsman G. Hallagård m.fl. jör A. Westgrens huvudförslag,
i Slutarp anfört över länsstyrel- som innebär att vägen drages

sens omlä_ggning av vågen Fal- genom samhället med anordnande av vägport strax söder
om samhället.

Bihlioteket flyttää

'

till Frölcindsgården?,
Samlingslokalen i Frökindsgården.
Dit föreslås biblioteksfilialen i Kinnarp/Slutarp
flyttad.
Och bibliotekarien Kerstin Gustavsson tror det
går att skapa en trivsam
filial där.
Kinnarp/Slutarps biblioteksJ
filial liggeri dag i Lokal Frökind.
Filialen är inklämd på dryga

40 kvadratmeter. och under

hösten har kravet på ny lokal
växt sig starkt. Inte minst mot
bakgrund av att grannsamhället
Äsarp inom kort får sin biblioteksfilial flyttad till ett helt nybyggt allaktivitetshus.

Nu föreslår Elisabet Angrimer och Bo Johansson, om-

tek, lokalen är ju jåttefin, säger
hon.

-

Det enda somoroar miglite

rådeschef för äldre- respektive

är att Frökindsgården ligger i

den.

en ånden av vårt avlånga samhälle. Det kan bli långt att gå för
en del av våra låntagare, men
det kanske är en vanesak.

barnomsorgen i Kinnarp/Slutarp, att biblioteket flyttas till ålderdomshemmet FrökindsgårDet år den

150

kvadratmeter

stora samlingssalen som skall

i anspråk. I anslutning till
den tänkta bibliotekssalen finns
också ett pentry som möjliggör
cafdverksamhet. Då hamnar
biblioteket också i omedelbar
närhet av skolan.
Och Kerstin Gustavsson, härdad föreståndare för Kinnarp/

o Fritidsgården

tas

Slutarps-frlialen,

är

försiktigt

positiv.

- Bara vi får resurser skall

vi kunna göra ett trivsamt biblio-

Först på plan i pastoratet med

syföreningsauktioner

var i år

Kinnarps kyrkliga syförening.
Ett 80-tal personer i alla åldrir
hade i fredags mött upp till den-

na traditionella "familjefest"

med trevlig stämning och aktivt
deltagande med höga bud på
det som vanligt, rikhaltiga sorti-

ment som föreningens flitiga
damer lyckats samla in. Det vär
inte bara "de egna händernas

verk" utan mycket skänkta textiler och andra varor. Och höga
blev buden i allmänhet inie
minst tack vare den jovialiske

yttrats att vägomläggningen på
stråckan genom Slutarps sam-

o Förslag

Syauktion gav l8.43g

I

flyttas

de båda områdeschefernas
förslag ingår också att samhällets fritidsgård flyttas till Lokal
Frökind, och integreras med
barnomsorg för 6-7-åringar.
Den nuvarande fritidsgården
föreslås såld. Försåljningssum-

man skall betala en del av de
utgifter som år förenade med
den föreslagna paketlösningen.
JORGEN GUSTAFSSON

'roparen Sven i Lofsgården, som
kan konsten att få upp den rätta
stämningen. Att "hemsvdda,'
dukar gick till mellan 400 oäh 500
kronor eller mer var ingen sällsynthet. Den inledande-andakten hölls av prosten som också
en stund fungerade som ropare.
Behållningen, som sedan skall
tillfalla missionen, Diakoni. Luterhjälpen, Ria m.m., blev hela
18.433 kr. - -

/,7",t-

it

-1,4

Bibliotek

får nya
lokaler?

Biblioteksfilial i Frö-

kindsgården?

Det förslaget våcker
cheferna ftir åldre- re-

spektive barnomsorgen i
samhållet, Elisabet An-

grimer och Bo Johansson..

Och föreståndaren för
filialen. Kerstin Gustavsson, år försiktigt positiv.
Hon är dock lite orolig för

att placeringen är för avsides i samhållet.
Förslaget innebår också

att fritidsgården kan flyttas till Lekal Frökind.

-sid24-

Kinnarp/Slutarps P I l -lrg hyllat

p lL-lag hyllades aid aoslutningen. St&end,e fr u Christian GustopsErik Johansson, Stefan Kwlsson, And,reas Gustaosson, Anclreas Ka,rlsson, Pier
Johansson qch Danigl Johansson. KniistÅ,ende fr o Rictwrd, Öslcorsson., Andreas'Jans-',
smt, Morkrn Ekn Mikael Grahn och Isak Ingelsbo. Solczr.os gör Daniel Johonsson. Liingst
bok ledama, Rol,and, Jansson, Rolanil nk oöh Sten Gustantäson. (Foto: iii" ilÄaAliå1.
KinnarplSlutgrps
sotr',

I
I

Kinnarp/ {anqa priser delades na- meddet.Nej,denhadeockså
tyrligtvis_ul under eftermid- nöjet att överlåmna en check
dagen. Bl a hyllades för- på_hela 20.fi)0 kronor till föreningens P ll-lag, som vann 9ni18ens ungdomssektion.
sin serie. Killarna i laget fick Ett fantastiskt tillskott, kunde
för segern var sitt silverarm- sektionens ordförande Ulf
Karldn konstatera når han
med fOåidrar och ledare såg band av damklubben.
de till att c:a 300 p."ron"-" - DgT - synnerligen aktiva , !og- emot checken av dammedverkade vid avslutning- damklubben i Kinnarp/Slu- klubbens Monica Karlsson.
tarps IF nöjde"sig dock'illu,
".'
. e4." . . . " r .; , , : r , , r I
*'." ,-., , , ,j i ,
I söndags

avhöll

Sfu."ps I"f sin ungdo-""rr.f"t"irrg. Inte mindie än 1gZ
iolfoU""u"gaomar från elva
lag inom- föreningen hade
-Ett ,rpp och tiiisammans'

a - G-tE

tqqr
.ltrtrrhv'

rt I

?
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FI Attnöng ti,U Lakal F rit|r,ilnd?

Oro lotand de unga på

Slutarps fritidsgård

I Slutarps fritidsgård
pågår en febril aktivitet
varje måndag- och fredagskvåll. Där spelades
innebandy och biljard,
där lagas mat och hålles

kursverksamhet. Stämningen är hög, men ett
orosmoln finns; den föreslagna flyttingen av verksamheten till Lokal Frökind.
När FT-VB dyker upp vid åtta-tiden en måndagkväll så är
det full rulle i det mysiga, väl
inbodda huset. På andra våningen spelar ett gäng yngre
killar en hetsig och högljudd innebandymatch. I ett angränsande rum hittar vi gårdsrådet som
håller möte och i ett tredje återfinns medlemmarna i en pågående fotokurs. På bottenvåningen försiggår ytterligare aktivite-

l3'li-tl-

Vid biljardbordet står Henrik
Bohman och Matthias Johansson i djup koncentration inför
en stöt. Vid ett annat bord sitter
Marie Holmström, Andreas Johansson och Johanna Lillerskog
och spelar kort. På den utomordentligt dumma frågan om "vad
man gör på en fritidsgård?", blir
det självklara svaret från trion:
- Har kul förstås, och vi är
alltid här när det är öppet.
Flickorna, som är de mest talföra i det här gänget, berättar
också att varannan fredag lagar
man mat här och varannan besöker man Kinnarps, Kontorsmöblers fritidsanläggning för
styrketriining, bad och solarie-

Vissa fördelar finnskanske, bl a
större kök och nyare lokaler,,

Men å andra sidan finns där fär-

re smårum och där är framförallt inte så mysigt, menar
Marie och Johanna,
- Vi vill gärna vara kvar här
och måste vi åndå flytta så har
vi vissa krav; längre öppettider

bl.a. säger de också.

i o Busfritt
Slutarps fritidsgård har som

är nu öppet måndagar
f8.00 - 21.00 och fredagar 18.00
- 22.00. Mellan 18.00 - 19.30

läget

disponerar lågstadiet lokalerna

och på fredag mellan 21.00

poulära och välbesökta, här
sarnsas ca 35 barn och ung-

domar i snitt per kväll. Alla är
kompisar och sammanhållningen är god,
I - Vi har fina ungdomar och
här är busfritt, säger fritidsledaI re Ingela Olausson.

' o Fotokurs
Något bus hinner rrlåD

Inte kul

Forts På nåsta sid

rlo5,

inte heller, aktiviteterna duggar
ju som sagt tätt. Ett besök i fotokursens mörkrum vittnar också

tydligt om ungdomarnas

Vad som däremot inte är så
kul iir tanken på den föreslagna
flyttningen till Lokal Frökind'

-

22.00 har högstadiet ersamrätt
på gården. Kvällarna iirr mycket

solning.

r

Forts från föreg sid

Tre fiördedelor ou g&rdsrådet, fr o Therese Persson, Angelica Reker och Jennie Persson, d"iskuterar d,en föreslagna flgttningen rned, Anna Georgsson, Morie Holmström och

Johanna Lillerskog. (.t'oto: Nilclos Gustausson).

an-

svarsfullhet. Här håller fyra tjejer och två killar till under ledning av fotoentusiasterna Morgan Andersson och Tomas Johansson. Tomas har tidigare
gått en kurs i foto och framkall-

I ning i fritidsgårdens regi och
i både Morgan och Tomas sysslar
en del med foto i skolan.
- Vi tycker det här är intressant och roligt och nu vill vi lära
ut det till de yngre medlemmar-

na här på gården, säger

de.

Varje kursmedlem får betala 30
kronor, sedan står fritidsgården
för resten av materialkostnaden, framkallningsutrustning
har man lånat från Blå Vinkeln.

&trb-

r

(t"h,

Lokal Frökind på fredagskvål-

Gårdsråd

- När lokalen är uthyrd för
fest, vad ska vi då göra? Blir vi

larna.

Fritidsgården har som sig bör

bortskörda kanske? Vem ska

nyttja hela Lokal Frökihd och

inte bara biblioteksdelen och då
är ju en kollision oundviklig.
Beträffande förslaget o{ flyttning i stort så är det hela en frå-

ett gårdsråd som består'av flytta på sig, festen eller vi? und- ga om ekonomi, menar Kjell
Fredrik Carlsson, Therese r-ar ett antal upprörda ung- Johansson, nuvarande lokal är

Persson, Angelica Reker och
Jennie Persson. Till dessa fyra

kan fritidsgårdens

besökare,

framföra sina önskemål

domar. Lokal Frökind är ganska ofta uthyrd på fredagskvä!

larna och ungdomarnas

oro

över detta är påtaglig.
efter förhandling i samråd med
- Det år inte roligt att tänka
fritidsledarna, kan tas ,beslut på, såger de uppgivet.
om. Gårdsrådet bestämmer om
Inget svarfinns
inköp, temakvällar, kursverkEnligt fritidsgårdens förestånsamhet m.m. Nu inför julen står
dare Kjell Johansson så finns
en pysselkväll på programmet.
tyvärr heller inget svar på dessa
Vad
som
är
så
bra är att frågor.
som.

.

ungdomarna själva har hand om
alla kurser och aktiviteter, tyc-

ker Ingela Olausson.

r

Blirbortkörda?.

- Jag förstår ungdomarnas

oro, säger han, men detta är f_rågor som måste lösas på ett eller
annat sätt. Meningen är ju också

nedsliten och.dyr i drift.

o

Blandade kånilor

Fritidsledarna håller iig neutrala i frågan.
- Vi får göra det bäsla av situationen, säger man.
Vad beträffar ungdomarna i
Slutarps fritidsgård så finns där
uppenbarligen mycket blandade känslor. Men ett tydligt och
skarpt krav har man: "Måste vi
flytta så vill vi själva göra iordning inredningen i den nyg loka-

Jennifer Rehn, CamiIIa Carlsson och Jenny
Grahn c4ogt arbetond,e uid. förstortngsappara-

ten under p&g&ende fotokurs. (Foto: Niklas

:

Gustausson),

len".
MARIE THÖBNQVIST

att fritidsgården ska kunna utBeträffande den eventuella flytten till Lokal Frökind så har

,N-u-q'g ure sotso|os

mentarer. Man tycker att det är
både bra och dåligt. Positivt är

att Lokal Frökind ligger mer i
centrum sas av Slutarp-Kinnarp. Barn och ungdomar som
bor i södra ändan av Kinnarp får
närmare och föräldrarna slipper
att skjutsa, menar man. Men ett
allt överskuggande orosmoln
finns; nämligen uthyrningen av

Slutarp Interiör AB år

en stilstudie

lT9t-lå-as.

fntega hlir
Sfutarp fnteriör

även gårdsrådet en del kom-

Mattias Johansson,
Gustausson),

Henrik Bohman koncentrerar sis inför en stöt.
(Foto: Niklas Gustoosson).

i

biliard,' (Foto: Nilclos

namnet på det nya företag
i köksbransehen som reser sig ur spillrorna av det
Intega som gick i konkurs
den 4 oktober. I tisdags tog

den nye ågaren, Martin
Pålsson över företaget

från konkursföryaltaren
och satsar nu på att ta vid
dår Intega slutade, med
tillverkning av utbytesluckor, bånkskivor, listor,
ja allt som behövs för att
renovera ett kök.
Martin Pålsson är en man
med mångårigt förflutet inom
byggmaterialbranschen, bland
annat på Kalmarkök.
När Intega en gång startades

.efter Slutarpsköks konkurs

så

fanns han under några år med
i ågarebilden. Nu åtärvänder
t han som ägare och ansvarig för
det nya företag som startas på
1

platsen.

-

Jag har kontakterna i bran-

ichen och satsar nu på att koneentrera Slutarps interiör på
upprustning av gamla kök.
- Vi kommer att starta med
sju anstållda varav fyra i produktionen.

a ttTreben"
Slutarps interiör satsar på tre
sektordr, tre ben som man såger: Att så[a renoveringssatser
för kök till de stora fastighets-

bolagen, allmåirnnyttan, HSB
och Riksbyggen. Äterförsäljarna, de så kallade köksspecialis-

terna och så till sist på att säfa
kompletta nya kök, norrlåndska
Bjåstakök.
Martin Pålsson har köpt hbla
maskinparken, material och färdigvarulager, alltså hela rörelsedelen i Intega. Lokalerna hyr

man.

. Expanderar
-

Meningen är att vi successivt
ska bygga upp verksamheten

för att kunna expandera och
antälla mer personal, Tanken
år att om utvecklingen blir bra

så skall

vi kunna

satsa på egen

tillverkning av nya kök. Nu gäller dock först att bygga upp våra
kundkontakter och sälja in vårt

produktprogram, säger Martin
Pålsson.

GLENN W.E-LANDER

Torsdagen den 5 december 1991
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FROIflND PATORDAG
På lördag anordnas "Jul
Frökind" då så gott som

i
allt hålls öppet i de båda

samhällena Slutarp och
Kinnarp. Det är Frökinds
Intresseförening, som för

'J

andra året arrangeiar det
här och som sig bör år det
lokala förmågor som visar

upp sig både när det gäller
tillverkning, försä[ining,
underhållning, förenings-

Det är öppet hus i Fyrklövern,
Frökindsgården och hos
Skytteföreningen,
där man ock1
en tradition i Frökind; såger
Bengt Samuelsson, ordförande så kan prova att skjuta på luft-

aktiviteter och annat.

-

i Frökinds Intresseförening

se-

dan dess bildande för ett par år

Ki

nneueds Skytteföre

&v*r<26*tra* ?. *lt:ttcr*'

7*l'

t*%1*l&*1 *&

Frökindsgården och intresset är
stort - man har fått över 30 anmälningar hittills - många fler

n i ng

Servering av katfe och glögg.

ån förra året.

Försäljning av hembakat bröd och hemkokta karameller.
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Tidigt på eftermiddagen öppnar man också i

, gevärsbanan.

sedan, Den speciella kommitt6n, som handhar det här,
har tillskrivit alla företag, föreningar, hantverkare av olika
siag, men också biblioteket,
daghemmet Fyrklövern och ,

OO

OPPETHUg

på

Det här hoppas vi skall bli

"%{}**y4

o Tomtejakt
Redan på förmiddagen kan
man börja med att vandra runt
och titta till olika företag och
samtidigt delta i tävlingen tomtejakten - räkna antalet tomtar
i butiker öch andra lokaler för
att sedan lämna sitt svar i Lokal
Frökind under eftermiddagen.

Lokal Frökind, där hembygdsföreningarna i Börstig, Kinneved och Varkumla ställer ut n$gra av sina klenoder, som de
plockar ur sina gömmor för det

hiir tillfållet.

I I Lokal Frökind träffar man
demånEa hantverkare med sina
demånga
afster, föreningar, som visar sina arbeten och berättar om sin
verksamhet. Naturligtvis är det
också öppet på biblioteket i huset, som den här dagen passar
på att sälja ett antal böcker som
de sorterat bortfrån sin samling.

o Enegenbakelse
En Frökindsbakelse har sett
Forts på nästa sid
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Orn hutforhör i Kinneaed
I den gamla fina ri.rgur,
på Liden i Slutarp hade
häromkvällen Gun-Britt
och Leif Filipsson ordnat
med fest för hembygdsföreningen. Man började
på dagen med brödbakoch
fortsatte på kvällen med
fest på gröt och nybakt
bröd.
Miljön var den rätta för ett husförhör och till detta hade kyrkoherde Olle Hultberg inbjudits.
Det blerr kanske mera om husförhör och hur de gick till i gångna tider, än något regelrätt förhör i Luthersk anda.
Olle trIultberg redogiorde för
hur det gick till på den tiden ingen fick lov att ta ut lysning om

inte den råtta kunskapen om
Guds ord och katekesen fanns.

Husförhören var förutom att
prästen förhörde sig om den

andliga kunskapen även en

kontroll över in- och utflyttade i
socknen, eller egentligen

i

ro-

ten.

14sorter!
Husförhören var inget

man

såg fråm emot, de var fruktade

just för att det var en skam om
man inte kunde svara på de frågor sgm stålldes. Det kunde ock-

lill

hela famillen

Flera modeller.

så bli en "ädel tävlari" om vem
som hade mest sorters kakor till

39!r

kaffet, vem som kunde "fägna
bäst". Olle Hultberg med livslång erfarenhet från husförhör
mindes att en gång hade det
varit 14 sorters kakor något som

ÅrEn rnromnnetr

Alluädercstöulal

var svårt att överträffa.

barnl

o Budorden

ossr löRoAG g-rsr

Dock blev det en del frågor
under kvällen, även från de församlade som funderade över
hur många av våra riksdagsmän
som kan tio Guds bud, den mest
elementära kunskapen av alla.
De kroppsligen och andligen
fattiga kanske inte själva kunde
vara värdfolk för något husför-

SKl|HUSEI
KINNARP, tel. 0515-331 80

Märkesskor ttll lägpris

lr**rr**ttrittr**.tt
t"a

BITAR i
iI BEG.
MB2oo
!

hör, men var givetvis välkomna.
Säkert frck de sitta lite i skymundan bland barn och ungdomar,
så giorde en gumma från fattigstugan. När kyrkoherden frågade henne vem personerna i Gudomen var så hörde hon inte rik-

-mM8200
tl €2
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12.000m I
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S.zoom I
Prlmera 2.0
3.000 m !
alue Blrd Kom. 7.000 m I
Nlssan Sunny 5.900 m J
Nlssan Sunny 5.500 m *
Nissan Cherrv 7.000 m I
Nissan Mlcra' 1.500 m I
Nlssan Mlcra 3.900 m I
Nlssan Mlcra 2.000 m j
Nlssan Stanza 6.500 m a
Opel Ascona 7.000 m a
vöNo s6o cL 9.ooo m !
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tigt frågan. En spjuver bakom
henne visade: "Han undrar vem
som bor i fattisuva" var vid gumman reste sig, neg och sa: "dä ä

Lort-Anna Pannekake-Maja
så ja.",

r
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å
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*

Men psalmen "se Jesus är ett
tröstrikt namn" avslutades den
trevliga kvällen på Liden i Slut-

J

il"Jil""?å 'å:333il i
iI .3?
-84 Mazda323 12.000m I

arp.
JOSEF JACOBSSON

4.500m

!'1 -so xlnscab.4WD t.ooom '}I
Bit&Motor
li
I

Kyrleoherd,e Olle Hultbergliiser

ur Lutherskatekes tillsatnmans med,AstndRörnsberg.

p
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rer. 0515/333 30
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Torsdagen den 5 december 1991
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Tonår. Bok- och skivförsäljning.

Korvgrillning vid UV-scouternas vindskydd.
Rumänien-bilder, insaåling för att lindra nöden.
Kl. 16.00 Verkligt Liv sjunger.

I samband med firandet ålr fårdigplanerat med gräsmat- hålls styrelsemöte, då också
av Jul i Frökind kommer tor och buskar och har även en parhusen i Slutarp kommer upp
Riksbyggen att visa kvar- llf: t:Ytl{: med rutschbana, och då man skall besluta vilka
*'äf;lå'*'X?o:""nj?TåX1i'0.
ståenåö- rasenheter-'iå
"å:f"""?åå|:n I'u,liåä*"
Tångavågen i Slutarp, då' vägen finns daghem och försko- ko**"" man att göra en "driman skall göra allt för att h äch det åirr också nåira till sko- ye" på lördagen,- då Frökind
få också dem sålda. Insat- la, post och bank. Kabel-TV
sen på husen år 29.000 för också installerats.

ensåochse.O00rören4:a-

har

även i öwigt är i blickpunkten'
Att få lagenheterna sålda gag-

r:iij?:så,?Ii#ä?f#r1 ilär?1$'3t;il'$:1fååT;

två ev. tre st. 4:or kvar av de

&uo/@ul

lpotrcfrnAr
onskar

totalt tio lågenheterna. Området

åXHtNER

utilu-_ne

heterna är bebodda.
IRIS JOHANSSON

Kyrkonytt
från Kinneved

efterföljande kyrkkaffe

och Vårkumla

tlillif"11

...-,., fot{Ä'ritono
Kinnarps AB, Box 3060, 521 03 KINNARP

En av de helgdagar då Kinneveds kyrka är fullsatt är första
advent. Extra stolar fick sättas
fram. Kyrkokören under kantor
Elisabet Henrikssons ledning
sjöng flera sånger och som avslutning sjöng prosten traditionsenligt G. Wennerbergs tonsättning av Ps. 24: Görer portarne höga, som uruppfördes 1868

under tonsättarens ledning vid

Telefon 0515-380 00

"öi$*

Blasieholmskyrkans invigning.
Prosten Uno Mårtensson predikade här i Kinneveds kyrka
liksom i Brismene kyrka över
ämnet: Jesus Kristus -. en glad
galjonsfigur eller Sanningens

konung. Kollekten

till

Skara

stifts folkhögskola uppgick till
850 kronor, Dessutom togs vid

6

Z;TJ3;

'ARTANTER

GIITANS HAIMSIöJD

Ib.JåTT,*'*N,

i
ctssA pERS9NALENS rI lYl--...^^
TAVLINGS- |
sAMMANLAGDA vrKr

I rFK

En glad och

r

Kyrkligavali

Vårkumla
Till ordf. för kyrkostämman
omvaldes för nästa valperiod
Sture Andersson, och till vice
ordf. Bengt Karlsson. Ledamöter i kyrkorådet: Inge Josefsson,

valdes: Bengt Karlsson och
Kurt Bertilsson och slutligen till
revisorer, allt för nästa valPeri-

od, Kurt Bertilsson, Gösta Johansson och Bengt Karlsson
(nyval).

erssr,

eERSoNALENS
sRulaRruLRGDA ÄLDER

I

Å?W!,JUtöPPET
JULAFTON 9-12

i Församlingshemmet upp offer till
Lutherhjälpens arbete i Baltikum. Den uppgick till hela 2.035
kronor. Det var som vanligt damerna inom centern som anordnade detta samkväm,
I Vårkumla kyrka"tjänstgiorde veniaten Georg Majhult och
håir sjöng barnkören under kantorns ledning flera sånger, och
många hade mött upp även här.
På kvällen före hade kyrkliga
syföreningen sin försäljning under som vanligt stor tillslutning.
Ropare var här som vanligt
Karl-Gustav Gustavsson bch resultatet inkl. allt blev 10.070 kronor.

Valter Gustavsson, Inger Ka-rlsson, Värna Gustavsson, Ake
Munther (nyval) samt Leif Bohman (nyval). Till ordf. i kyrkorådet omvaldes Uno Mårtensson
med Valter Gustavsson som ersättare (nyval). Till delegerade

OTAST'ASER

UUSTOIUTTE
^-.^
-,-

I
JULDAGEN STÄNGT I
ANNANDAGEN 9-20 I
ttvÅRsnrroru s-ts I

me år 4.189 resp. 5.100 kr/
månäden. På torsdag i veckan

FÖR ALLA
WrSITJ4#"4$$,

trevlig

personal På
C€ntrum-Livs önskar
alla en riktist

ENDAST LÖR. 7/12.91.

Nybygge eller reparation

Vid senaste kyrkorådssammanträde under Uno Mårtenssons ledning valdes till kyrkvärdar för nästa valperiod: Ingrid

Tala med

Karlsson (omval) och nyvaldes

ANDERS ANDERSSONS

Erik Torstensson, som undanbett sig omval. Slutligen är att

BYGGNADSFIRMA
Hallagårdsg. 8, slutarp, tel. 0515-332 52.

Värna Gustavsson efter Karl-

meddela att Karl-Erik Eriksson,
Backgården, omvaldes t'ill kyrkokassör för 1992, en syssla som
han haft i övei" 30 år.

-; o Kinnarp/Slutarp

l1,lt- id*tg
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filrnarknad i Fröldnd

UINYTHANDSIff O",'
HERRI$LS0]{G m. sy,r
SIRUMPBYXA $4-s2l
THEBM0SI|GK

Det anser

son (c) motion

i

fullmäktige i

Nämnden tillstyrker nämligen förslaget att biblioteksverk-

samheten flyttas

1s!

Frökinds-

biblioteksfrågan i orten.

Frökind med öppethållande i
att julhandta i vår vätfyilda butikt

butiker och på institutioner,

sÄ rÅn DU El{ UTEN ToMrLi

Eftermiddagens samlingspunkt var Lokal Frökind där

Handlar Du för 50r

till

gårdens samlingssal, som f.n. är
den bästa lösningen.
Om skolan byggs ut eller om
centrumbebyggelse kommer till
stånd kan kulturnämnden på
sikt arbeta en annan lösning av

För andra året inbjöd Frökinds intresseförening till Jul i
tomtejakt och glöggservering.

hembygdsföreningarna i Börstig, Kinneved och Vårkumla,
lokala hantverkare och lokala
föreningar medverkade. Biblioteket höll öppet och passade på
att sälja böcker som man inte
långre har plats för i hyllorna,

där var musik, servering och
försäljning. Allt detta lockade
förstås mycket folk.

På bilden säljer Asta Wester-

mark en julklapp till Asta och

Gilbert Arvidsson.

1001 2 st o.s.v.
Gäller lörd. och sönd.

vardera 1 000, IM fick 700, Sv.
Kyrkan i Utlandet, Stockholms

stadsmission, Göteborgs kyrkl'
stadsmission och SESG vardera

1s.ool

r

Söndag BtlZ kl. 13_171

KIIINARPS PBESEI,ITSHIIP
,'ROSA HUSET''
0515/337

kulturnämnden

årendet.

söruoacsöPPET 8 DEc. 13-17!

ril

Någon utredning i lokalfrågan

för biblioteksfilialen i Kinnarp/

som nu yttrat sig över Ulf Eriks-

ffn::;3e:-

Lörd.7t12

Frökindsgården?
endast fördröja frågans lösning.

ogsr LönoAG z DEc. öpper nLL

öppet:

filial i

Slutarp behövs inte. Den skulle

'*,
SPORISOCK il"i3,ll'."' ",

ffinT"Ikl4eo

Biblioteks-

5fl). Hjelmserydsstiftelsen 3fii,

Slutarps syförening

gdclarut

Vid nyligen hållen samman-

komst beslöt man i SlutarPs
kyrkliga syförening att dela ut

10

av auktionsmedel fö{iande: Luther\iäpen 2 000 kronor, Sv.
Kyrkans Mission 200, Flämslått'
Fotkhögskolan i I{o, Ria och

,

.s.FrlTlni*: . ?glY:":i9'P

Sjömanskyrkan i Göteborg 300,
Kyrkans ungdom i Kinneveds
pastorat 700, Till Kyrkans prydande resp. Församlingshernmets prydande anslogs vardera
I fi)O kronor samt slutligen till
julblommor till åldre medlem-

mar och till tidningar och jul-

böcker till
I Ofi) kronor.

Frökindsgården

wl)il:"t&""'

I(innarps får pengar
till droginforrnation

Luciafest i Lokal Frökind

Kinnarps AB skall göra
en stor satsning för att
informera och utbilda

samtliga anstållda om

drogpolicy. Det är det
första stöne företag i länet som satsarpå informa.tion om droger och företaget har fått bidrag från
arbetslivsfonden.

Programmet har arbetats
fram av arbetsgivare och arbetstagare gemensamt, Det syftar till att ge anställda mer kun-

skap så att de kan stötta arbetskamrater som har det besvärligt och tidigt upptäcka

För luci.aprogrannrnet

i

Kinnarps skola soorade. enligt gammal trad,ition lcloss 6,

gå'rsittsistoslcolöriKi,nneoedskola.(Foto:trlsJoiaåionl

Föräldraföreningen

och

Kinnarps skolas sjätteklassare
anordnade traditionell luciafest
i Lokal Frökind på fredagsmorgonen, dit många kommit för att

håmta lite julstämning. Högtidligt och vackert skred det långa
luciatåget genom salen och upp

till scenen, där de bjöd på ett
fint sångprogram med många
kända och mindre kanda julsånger. Efter det mycket stämningsfulla programmet blev det
gemensam kaffesamkväm
den del av festen som anordnats
av föräldrarna.

sorn.

r

Luciafest

för Skaraborg, säger

Ingela

Backman-Höglander på Arbetslivsfonden, där man ser mycket
positivt på projektet.
Kinnarps hade begärt 1,2 miljoner och får 423.000 kronor. Då
skall pengarna förutom till drogprojektet också användas till att

komplettera den tekniska utrustning företaget tidigare fått
medel för av Arbetslivsfonden.
De skall anvåndas till en plock-

maskin som betyder att man i
fortsättningen slipper lyfta bråder manuellt och även för att ge
arbetsledare utbildning i ergonomi så att man rätt kan utnyttja

och använda den nya tekniska
utrustningen.
S.L.

tq"j | * /Å*,,,1

I
I

blir det i kväll i församlingshem.J

met, Kinneved. Arrangör

symptom på missbruk.
- Att ett företag satsar så här
omfattande på information och

utbildning kring droger är nytt

1

I

är1

Centerorganisätionerna och på

programmet står också fråge-l
tävling och

servering

I

_

_ _t1'1t- tJ.-iq

I Centrumkyrkan har det varit söndagsskolfest. Barnen hälsade välkomna genom att
låsa verser och tända ljus. Barnen sjöng flna rörelsesånger under Maria Moensjös ledning.
Sedan deltog alla barnän i ett frnt julspel om Jesu födelse under ledning av Maria Moensjö, I
ffi ffi

ffi y;:il*5iffi jj'å'ff T:;:iff *:T;iåIHl;'*:TlJäi:'5ffiäiiili;r
som skickas till ett barnhem i Rumänien. Efter mötet I

har under året insamlat

t

, Pj:*: larnln
;

-.i l

1.155

kronor

gch ftj,raldrar till fint dukade advenlspord sen fick alla barnen godr.snåsar'

iJ -- .F irr r6i #r4rgrrqi'*tF'a''l1Frt*t.r-t:drl+."4:!|!L.!',4tr*lF*-
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Fyra kyrkliga veteraner
avtackade i lfinneved
Fyra

förtroendevalda
som efter sammarilagt 89
år i kyrkans tjånst i Kinneveds pastorat nu lämnat sina uppdrag, avtackades på fredags}vällens luciakvåll i Kinneveds församlingshem.

Först och fråmst då

Carl-Arne

Adamsson,
Slutarp med 30 år som ledamot i församlingsdelegerade, tolv år som ordförande i pastoratskyrko-

rådet och 14 år som pastoratskassör bakom sig.
Erik Gustavsson, Slutarp, har
26 år som ledamot i församlings-

delegerade samt sekreterare.
Karl-Erik Andersson, Kinneved, har l5-årigt ledamotskap i

församlingsdelegerade bakom
sig och slutligen Lennart Ivars:
son, Börstig, har l5-årigt ledamotskap i församlingsdelegerade.
Sittande ordförande i försam-

lingsdelegerade, Karl-Gustav
Gustavsson tackade de fyra

varmt för deras mångåriga för-

tjänstfulla arbete och överräckte en blomsteruppsats som synligt tack.

SoNDAG 15t12 kt.

11

-16

Kl|NKURS.
UIFl|RSATJNING
tr

lt

direkt från fabriken

F.D. INIEGA

Ett hundratal personer hade
samlats denna luciakväll med
avtackningar och samvaro i församlingshemmet. Inledde giorde ett luciatåg med Linda Persson som lucia, Bakom flygeln

HYttllR

och som ledare av luciatågets

sångframträdande var kantor
Elisabet Henriksson.

70x50cm

95r

Framträdde med sång giorde
också prosten Uno Mårtensson.

. STUTARP
BnÄD0n
:l

masslv bok

med

I$l';

l49r

GLENN WELANDER

BADRUMSSKÅP 3OX6OCM
UTSTÄLLNINGSKöK
Exempel

50olo

ek, bok,

helvltt

149i

RABATT

DIVERSE GARDEROBER
Fgro förtiönta mång&rigt-aerksammo förtroendeoald"o som nu lömnat sina uppilrag i
Kinneoeds pastmot, atstaclades oidfredagsktsöIlensluciakoöll i Ki,nneoedsf1rsamllnishem. Fr.o. Karl-Eri'k Andersson, Lennart loarsson, Erik Gustatsssot oci Carl-Aine
Ad,amsson. T. h. om dem nuuarand,e orilf. i pastoratsclelegerade, Karl-Gustao Gustooslqn' sorn toclcnd,e iI9 fVra fb fönjiinstfull och uördefullt orbete i kgrkans tjönst under
mångo &r. (Foto: Glenn Welond,er). ,1rll
- r.) - iÄ

vÄLKOMMEN

- vI BJUDER PA KAFFE

U$utarp lnteriör
Kvarngatan 10 SLUTARP tel. 0515/333 90
Öppet: Måndag-torsdag 8-16 ,t
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Förslagsverksamheten i fokus
vid personalfest med l(innarps

d'iplom au VD
Tre ao "förslogsstiillarnq" to,r emot blommot.och

i^rJ i'rål'",' Iåg'M"rl"

Ö

Henry Jatlsson' Ft

u

st och Lennart Frednksson'

sig en gång ha uppträtt för 6'232

Kinnarps Kontorsmöb- p-rsoner på en plats i Danmark'
ler har varje år en perso- Öch han berättade då att han
nalfest för sina anstållda skulle flytta till Sverige. Men se,
och den hölls i lördags det ropade åhörarna ut, att han
Stårkt av
kvätl. Hela Stadsteaterns visst inte skulle göra.
giorde honom
responsen
den
lokaliteter fick tas i an- stolt tills han kom underfund
språk. Som bekant är ar- med att det var idel svenskar
betsstyrkan stor på företa' på besök i Danmark.
get.

Att föreslå .förbättringar, rationaliseringar och andra id6er
som kommer företaget och deras anställda tillgodo är ett årligt
inslag i verksamheten. I år har
inte mindre än ett 20-tal persondr kommit med förslag. Dessa
har också fått en slant extra som

tack för id6erna.

o Underhållning

:

Årets underhållare var danskön Finn Albert, som numera
är: bosatt i Sverige. Finn är en

rolig underhållare och till sin
hjiirlp har han också flygeln, som

han hanterar på ett suveränt
sätt.

-

Han gycklar företrädesvis

med svenskarna

-

och åir dessli-

kes nog så sjålvironisk för att
han iir dansk. Ideliga jämförelser med de båda ländernas olika

företeelser

och

levnadssätt

sprudlar ur hans mun'
- Ett smakprov: Han Påstod

o Blomsterhyllning
Förslagsstållarna

fick

sina

diplom och hyllades med blom-

mor av Kinnarps VD, Henry
Jarlsson.

I samband med det inslaget
informerade HenrY Jarlsson om

den nedgång i försäljning av

kontorsmöbler som skett under
innevarande lågkonjunktur,
Den ligger i snitt över hela Eurgpa kring 30 procent. Och Europas tillverkare har hittills haft
en omsättning på ca 40 miljarder. Därav tio tingefår lika stora

företag

i övriga

Kinnarp, har legat
jard.

EuroPa som
På ca en

mil-

Kinnarp avser inte att göra sig
av med de anstållda, även om
produktionen f n är mindre intensiv, I stället satsar man På
utbildning på alla områden och
har då en bättre Position, når
konjunkturen vänder. Och det
år viktigt. De företag som har
kunskap och effektivitet, blir de

Kaöllens

Finn Albert

und,el:rhå,llare,

lockade from
m.ångo skrattsaloor oid personalfesten.
som sistslås ut när EuroPamark-

naden öppnar sig'

o Middagmeddans

Så var det då dags för en
matbit och den åts under gemYtliga former och senare på kvällen tråddes dansen, för såväl
ung som gammal.

Beles orkester stod för det

kulturella och KinnarPs JohnnY
för discomusiken i Margaretasa-

len. fiIi-

i,L*i7

ALVAN ANDERSSON

**** *****t*****tt**************t
I

SPF-protest mot

rl

jCou Jut och Gou Nyu

bihlioteksförslag

i

Mötesdeltagarna ansåg att

samlingssalen skall vara till för
de boende på hemmet och aktiviteter som hör Pensionärerrra
till. Då finns inget utrymme för
något annat. Man beslöt att sån-

da en skrivelse till kommunen
om detta.

Inga Nielsen, Lydia Sand6n,
Astrid Johansson och TillY Andersson stod sedan för under-

hållningen, dår vackra'sånger
och dikter framfördes samt en
liten sketch.
Som tillfällig korresPondent
från Falköpings Tidning intervjuade Inga Nielsen tre av för-

S.KIOSKEN I

rer.

fick Eva Karlstedt, soln nyss var
på besök hos slåktingår i Amerika, berätta om sina intryck från
det stora landet, vilka enbart
var positiva. Tyvårr inträffade
något som år mycket ovanligt i
Minnesota vid den hår tiden,
nåimligen ett kraftigt snöoväder,
som i några dagar förhindrade
den planerade släktträffen. Ett
snötäcke på 70 cm uppmättes.
Rune Lord utfrågades om grisuppffining och om den djurkarantån som finns på gården. Dår
får, hästar och nötkreatur från

l\i t'rz'

GODoch JUL

GOTT NYTT.AR
tillönskar vi våra uppdragsgivare och kunder.

SLUTARPS
AUKTIONSHALL HB

England, Danmark och Ryssland ti[fäUigt vistas för att förhindra införsel av sjukdomar.

Fabriksg. 3, SLUTARP, Tel. 0515-330

Ninni Alfv6n fick beråtta om sin
barndoms hårda liv då barnen
redan i unga år fiek \iålpa till
med vad de kunde i arbetsvåg.
I de fattiga hemmen fick många
barn vara utan julklappar.
Ordf. Margit Andersson tackade medlerunarna för det
gångna året och önskade alla
god jul och gott nytt år.
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eningens medlemmar. Först

Frökinds SPF-förening
har hållit årets sista må'
nadsmöte. Vid förhand'
lingarna diskuterades
många aktuella sPörsmål
för Slutarp/KinnarP. Sår'
skilt berördes förslaget
om att förlågga biblioteket
till Frökindsgårdens sam'
lingslokal.
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