
IOGT.NTO FullmöktigdgöwsItqS- ecl-lt

vill bli
attraktivare

Vid Kinneveds IOGT-NT9:s
senaste föreningsmöte ställdes
man inför funderingar kring
verksamheten. Hur skall vi for-
ma våra möten så de blir attrak-
tiva för våra medlemrrrar och
även utomlands? Den gruPP
som idogt jobbar för att försöka
göra mötena trevliga och roande
börjar ställa sig frågan vad de
gör för fel. Programkommitt6n
kogtmer inom det närmaste att
tsfida ut ett programblad som
iintresserar till besök På våra
;möten. .

Snart skall man bese invall-
ningen av Hornborgasjön och
titta på trandanåen och om det
är något framträdande i Bju-
rums kyrka även bese detta.

Efter en del diskussioner
kring dessa frågor framförde
Ingrid och Bertil Nilsson en
trevlig frågetävling kring kända
svenska t'Kvinnor" inramad
med sång och musik på band
och efteråt serverade de gott
kaffe med hembakt bröd.

Ätdre få,r mer mod,ernt
Arbetet med att rusta upp ål- Frökindsgården i Kinnarp/Slu-

dJomshem-en i Falköp1ngs tarp. Diir har arbetet med de

kommunfortsätter. Sombåkant gamla redan påbo4ats' och nu
pågår redan ett antal renove- fortsätter man alltså genom att 

i

r'rnlsprojekt, och nu har social- rusta upp fiterligare'
naåden besiutat att fortsåtta på I de nyare avdelningarna be-

den inslagna vågen. hövs inte så stora ingrepp' utan- 
irn"ckätamänjatillattåven man kommer att renovera och

rusta upp de "nya"-avdelningar- modernisera toaletter och kök'
na på Ranlid"t i".k

t'1'1 3 - ee*.:,ct

IIet debatt
rrmkontor

Fullmäktigesammanträdet i
Falköping såg ut att bli en kort
historia. Fram tills dess att frågan
om inf6randet av lokala senrice-
kontor i Kinnarp/Slutarp och
Åsarp skulle avgöras. Då vaknade
talarna till liv.

Lång debatt om servieekontor
Det blev ingen åtene-

miss av frågan om sentice-
kontor i KinnarylSlutarp.

Det var många röster
som talade långe och
varmt för det vid gårda-
gens kommunfullmåkti-
gesammantråde i Falkö-
ping, men inte tillråckligt
många.

Med röstsiffrorna 30 ja

mot 21 nej beståmde sig
fullmåktige för att gå till
beslut igår och då blev det
som kommunstyrelsen
ville: att sen'icekontoren
införs.

- Frågan om servicekontor i
fuarp och Kir-rnarp/Slutarp var
på förhand tippade att bli kvål-
lens stora debattåmne, och så
blev det alltså. Av de nåstan tre

timmar som fullmåktigesam-
mantrådet pågtck i går kväll,
ägnades två åt just servicekon-
toren. De övriga nio frågorna

'på dagordningen klarades av på
knappt en timma.

Men så hann man också med
att avhandla en hel del åimnen
inom samma fråga: den stund-
tals mycket heta debatten kom
att handla om allt från nödvän-
digheten av information till en
principdebatt om postverket.

. Sammatak
Servicekontoren åir tänkta att

inråttas i dels Lokal Frökind i
Kinnarp/S\rtarp och dels i Al-
vershus i Äsarp, dåir man ska
sarnla all kommunal verksam-
het under ett tak. Barn- och
ungdomsverksamheten, social-
nåmdens och kultur- och fritids-
nåmndens verksamhet inom
området ska -också samlas un-
der en områdeschef,

En id6 som få i den mycket
omfattande talarlistan under
kvällen (15 förutom alla rePli-
ker) opponerade sig emot i sak.
Dåremottyckte man att det hela
gått för fort fram och att lokal-
befolkningen fått för dalig in-
formation.

Det var det stora diskussibns-
åmnet,

- Frågetecknen ålr för
många, ansåg kinnarpsbon Ulf
Eriksson (c) som var en av de
flitigaste förespråkarna för en
återremiss och ytterligare ut-
redning.

- Vi kör över folk i racerfart
i håir, det båddar för politiker{ör-

akt. Vi ska inte ta ett beslut först
och sedan bara informera om

1 det som redan är klart' sa Birgit
I Ek(s), somocksåboriKinnarP.

e Ettkrav?
Kommunalrådet Lars Elin-

derson (m) var den flitigaste ta-

laren för servicekontoren och
beklagade att informationen in-
te varit tillräcklig.

- Det år möjligt att vi miss-
uppfattat varandra, men Per-
sonligen anser jag att jag lovat
ge information när det finns nå-
got konkret att informera om,
och det gör det inte ånnu.

- Det beslut vi tar idag är ett
principbeslut om att kontoren
s k a inrättas, inte hur det i Prak-
tiken ska fungera eller se ut' Jag
har lovat, och står fast vid det,
att jag ska informera den dag
det finns en ritning för Lokal
Frökind.

o "Niharnogi'
Ewa Hamberg (v) var ende

talaren som talade för att lågga
ner frågan helt, dvs avslag.
Hon såg förslaget som en variant
att införa kommundelsstYre.

Ted Rosvall (mp) tyckte kinn-
arpsborna gapade efter allt ftir
mycket, när man nu genom att
ifrågasätta servicekontoren för-

'sökte bevara Lokal Frökind
som samlingslokal.

- Det hela går ut På att en li-
ten grupp ska ha lokalen till att
dansa några timmar i veckan.
Men det finns gott om lokaler i
Kinnarp/Slutarp, sju har jag
räknat det till, och det borde
räcka till. Att lösa biblioteks-
frågan år mer angelåget, ansåg
han.

Elter ytterligare inlägg, med
röster för och emot från nåstan
samltiga partier, avgiordes frå-
gan via votering. Med 30 ja-
röster mot 21 nej avslogs återre-
missyrkandet, vilket fick Ulf
Eriksson (c), samtliga vänsterp-
artister och kds:are, Lisbeth Ek
(s), Birgit Ek (s) och Anna Berg
(c) att reservera sig",

Kommunstyrelsens förslag
om att inrätta servicekontoren
antogs därefter, med tillåggen
tidpunkten för bygget ska fast-
ställas av kommunstyrelsen och
att information ska lämnas.

BÖR"IE ANDERSSON
I cl(|3- 4-9- -t o
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Ikören
ö60 &r
På påskdagen 1933

debuterade Inge Karls'
son som körsångare i
Äsarps lwrka. På Påsk-
dagen 1993 hyllades han
för lång och trogen
tjånst. I 60 år har han
funnits med i Asarls
lqyrkokör.

-sidB-
Kinneveds Hembygdsförening
Påskeld Galgabacken Fala.
Påskafton 20.30. Bilparkering
hos Ove Persson, Backgården,
Välkomna! ffiJ

Kinneveds Hembygdsförening.
Björn Lippold, Skövde berättar
om knektarna och indelnings-
verket. Vårkumla bygdegård 15
april kl. 19.30. Välkomna!JqqJ-at1* (\l

Rödakorsstämma
i Kinneved

Kinneveds rödakorskrets har
hållit å,rsstämma i Kinneveds
församlingshem, varvid man
omvalde Gurli Sjöberg, Rut
Persson, Inga Nielsen och Bar-
bro Hermansson för en ny tre-
årsperiod i styrelsen. Omval
skedde också på suppleanter för

lnbiudan till
iubileum

Förutvarande och nuva-
rande medlemmar med fa-
miljer i Kinneveds Center-
kvinnor inbjudes till 50-ars-
jubileum torsddien den 15

april kl. f9.00 på Osterian
Falköping.

Anförande, historik, sång
och musik. .

Föranmälan tel.
O5l5 | .334 86 eller 331 54.

Välkomna!

styrelsen samt revisorei. Vrctare
valdes ombud till distriktsståim-
man och olika kommittder.

Ur verksamhetsberättelsen
för det gångna året kan nämnas
att fura av kletsens medlemmar
erhållit utmärkelsetecken vid
distriktsstämman i Karlsborg i
maj månad. Sålunda fick Gurli
Sjöberg förtjänstmedalj i guld,
Barbro Hermansson silver och
förtjänsttecken till Barbro Jarls-
son och Valter Gustavsson.

För nårvarande pågaq. tre
kurser i första hjälpen och hjärt-
och lungrådd,ning. Kursen ar-
rangeras av Kinneved röda-
korskrets i samarbete med
LRF. Totalt utbildas 36 perso-
ner. Vidare kan meddelas att
medlemsantalet är 240. En pen-
sionärsträff med 65 gåster har
även anordnats.

Medel och anslag ur kassan
har utdelats enligt följande: Ka-
tastroffonden 10.000 kr, distrik-
tets projekt i.Tanzania 2.000 kr,
Ungdomens rödakors 2,000 kr,
bössinsamlingar Afrikas Horn
3.835 kr, till krigets offer 3.100
kr, Jugoslavien 2.000 kr, riksin-
samling. 5.500 kr, jubileums-
gåvor Somalias barn 4.700 kr.
Handarbetsauktionen inbringa-

Claes Samuelsson tsar en ans tohs skgttar i-Ki,nneueds segrande l,ag i' Kinnarps-stafet-

ten. s& uisst har non oå{"ii,l,tW aU ie i1ia ut. (Foto: Margweta Bornan)

Stafetten stunrr,,o,d'e hemmu
Lagtävlingen Kinn-

arps-stafetten har blivit
en populår avslutning På
luftgevårssåsongen.

Kinneveds skYtteförening ar-
rzrngerar och kunde i fredags
räkia in 120 skyttar från stora
delar av Skaraborgs län när det
var dags för den femte uPPlagan
av "stafetten".

I varje lag'ingår'tolv'skYttar

som avlöser varandia från kloc-
kan 18 på kvällen fram till mid-
natt. Hela tiden kan man följa
ställningen lagen emellan.

Det blev en intensiv kamP,
men när "krutröken" skingrats
stod hemmalaget som segrare.
Kinneved sköt ihoP 2366 Poäng
och distanserade Biireberg med
åtta poäng. På bronsPlats,5rtter-
ligare 20 poäng efter, kom Fal-
köpings Skyttegille.

SlutStållhihf : ill Ki/ineved.2366 po-

åns, 2) Båreberg 2358, 3) Falköpings
Sk; 2338, 4) Axvall 2335, 5) Levene

232?,6) Sörby-Odensberg 2322. 7) Nor-
ra Vånea 2315,8) Falköping FBU 2305'

S) Fredahl AB 2291,10) Skövde 2275'

Båste s\dtvarje halvtimme: Johan
Lundin, SörbY-Odensberg, Maria
Jamson, Bäreberg, Tomas Redig,

Noma Vånga, Malin Silvander, Kinne-
ved, Eruin alukic, FalköPing, Daniel

Alutic, do, Magnus Gustavsson, Falkö-
ping. Sofia Brolin, Bäreberg, Tomi
ivfrir*. Skövde, JimrnY Lindroth'
Kinneved, R3ymprld- Björ\' Cq' F""gt

,-..s9* qeT-2s april fd. 19.99,pa Fabrtkss. 3, Stutarp.
f.-'or prik Sahlgrens d.bo, Falk<i-ping och aidra inlamnare
försåljes: matbord * 4 stolar + inn"eJåpästav, chiffon_j6er, stilbyrå, fällbord, 4 stolar "Axet", n". U.f.frvifo;;;;fi-
grupp 3+1+l*3, bord, hörnsoffor, slagborå + e ,fäf*, ,p.Lbord. satsbord, byråar, enunor, pelar"bord, gungstol, golv_

S,,{l* spegel, 
fRlnnrock, stoi spegel ä. tärrroib"o"a,

D-acktsot-ta, ekbord, kommod, gam. barnsäng, Iinneskåp,
skolbånk, pffitare, våggklockor, förg. penJyl, rnvcketfina
11r.,:llly:ket lampor bl.a. i malm, [opp.", n.isiaU, mv"_Ketravlor bl.a. ftstap-son, Falck, repr. avZornochRosån_

$,:_t:^Olll""aker, glas.o. por"lirr,'U0"ile", .k"iv*.skir,,
KtKare, kameror, symaskin, stereo, radioapp., pärmrondel_ '

ler, tvåttmaskin, el. mqngel, barn_, dani_-o.'t.*"vll*,
popgq "KAMAR", trä- och järnsvarv, plan_ o"ir.ittåyrr"t,
bandsåg, bomrriaskiner,_elåotor, t o*'p""r"o", vinkelslip,ny jordfräs "MAXIM"'5 Hp, t"dag.;åbb" samt mycket
annat som ej kan spec.

Kontant bet. Visning fr. kl. g.00. Servering. Välkomna! .

SLUTARpS 8.- I 
l

söronosnumloil'r

AUKTIONSFIRMA HBA. Johonslon - Ief. OSIS-3:!O 8l
ffiftT3it"äåloåJ:fi åTå:""*'.

de L5.275 k.. l,; g-6v1-06



Körså,ngare i 60 e, !::"::::::o"'tt,ottl a,Jd,f e onw orgen
På påskdagen 1933 de-

buterade Inge Karlsson,
då Kinnevedsbo. som kör-
sångare i Åsarps kvrka.
Påskdagen 1993 sjöng ock-
så Inge i Äsarps kyrka,
och denna dag fick han
mottaga Riksförbundet
Svensk Kyrkomusiks
guldmedalj för lång och
trogen tjånst, "Musika
Sacra". Han har alltså va-
rit med i samma kör i 60
år, en fin prestation.

fuarps kyrkokör startailes
1925 av dåvarande kantorn Er-
land Larsson. I grarulsocknen
Kinneved fanns då ingen kyr.ko-
kör men väl så,ngare. 1933 sökte
man sig till fuarp och transport-
medlen var cykel, håstskjuts el-
ler att gå. Men det var ett så,ng-
arglatt sållskap och Inge Karls-
son erinrar sig namn som Maj-
ken Johansson, Britta Wilgots-
son, Karl-Erik Ingerhage, Gti-
ran Andersson, Valfrid Johans-
son, John Karlstedt, Evert o.
Allan Ahlqvist, Inez Halleskog,
Elly Hallagård, Maja o. Lisa
Eriksson, Britta Engdahl och
f .ili€ur Johansson.

Kören i Åsarp tillhörde Sjuhå-
radsbygdens körförbund och
det blev i detta sammanhang
resor till Stockholm och Göte-
borg i början av trettiotalet. En
av körmedlemmarna hade fått
för mycket halm i sin madrass
och fick tillbringa natten i Göte-
borg sittande, men det kanske
inverkade inte menligt på sång-
förmågan.- t1't)- 01- lr

En körs fOrmåga att sjunga
vackert beror till 90 procent på
körledaren menade Inge Karls-
son, och dessa hart alla åren va-
rit kunniga. Erland Larsson led-
de kören mellan åren 1925-63,
Alvar Lindman 63-79. Barbro
Dahlstrand 79-85, Christina
Andersson 89-92 ochnu är Cris-
tina Otterdahl körledare. Re-
portoaren har förändrats med
tiden med nya kompositioners
tillkomst. Men vid de stora hög-
tiderna jul och påsk sjunger man

de gamla välkända melodierna.
När Kinneved på trettiotalet

fick egen kyrkokör så stannade
de flesta så,ngarna från socknen
hemma och sjöng i denna. Men
se Inge hade, kanske på sång-
ens vingar, flugit till sjunde him-
len med Äsarpstösen Rose och
tillsammans med henne byggt
s^itt bo i lagom räckhåll från
Äsarps kyrka, dår han säkert
många gårnger än kommer att
medverka i kyrkokören.

JOSEF JACOBSSON

Nyligen avtackadei feni
damer som arbetat inom
åldreomsorgen i Frökind-
Äsarps-området. Kom-
munen och arbetskam-
raterna blomsterhyllade
och överlåmnade minnes-
gåvor vid en festlighet på
Osterian i Falköping.

De fem som avtackades var
Gerd Johansson, Elisabeth An-
grimer, Vivan Övergård, Britt-
Marie.Person och Gunvor Ja-
cobsson. Gerd Johansson slutar
sin [iänst för att gå i pension
medan de öwiga byter arbets-
plats eller arbetsuppgift,en

o Gerdipension
Gerd Johansson har arbetat

som vårdbitråde på Frökinds-
gården i tio år. Innan dess var
hon verksarn inom kommunens
barnomsorg i Floby. Nu går hon
i pension och arbetskamraterna

Britt-Marie Persson slutar sin

{iånst som hemvårdsföreståmda-
re i Frökind Äsarps-området
men kommer att finnas i Åsarp
på Alvershus åven i fortsätt-
ningen som hemvårdsförestån-
dare. Genom en omorganisation
av hemvården delas nu hem-

RUNE LINDBLAI)

och kommunen firade och tac- vårdsområdena och Britt-Marie
kade henne för de gångpa åren blir nu chef i Åt.tp. Elisabeth
med blommor och present som varit områdes-

Vivan Övergård och Gunvor chef i två år skall nu återgå till
Jacobsson slutade som koker_ att bli sjuksköterska i vården.
skor på Frökindsgården men Samtliga fick som sagt blom-
{yttar bara över till Alvershus i mor och presenter som tack för

'Ä"."p; där de skall fortsatta sina insatser i åldreomsorgen i
med samrnaarbetsuppgifter. Frökind-Äsarp.

Peter Dahlstranil, medaljerar lnge Karlsson i Äsarps kgrka
i nÅloaro ao kyrlaherd,e Ah:ar Lind:nwn.

(,r t"pu.{t{ $ar-9 .rk*l,t lem ilen_t'er, son oibetat hwm ölilretfirilen i Frökind-Åsarp, ootoclcoÅes uiil en festlig-
L'et på' Osterion i Follcöping. Dessa oor fr.o. i bild:lBriti-Morte Persson heåoår{is-
föreståndore,lVioon Ooergå,rd, laleerslca, Gunoar Jocobssorr lalccrslca,, Gerd, Johansson.
oå,rdhitriile och Elisabeth Angrimcr urnrå.ilesehef öld,reomsotgen. 

rqls-oL/ -, I;
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Breuaänner p& b e s ök ho s r) e,randra,
En klasskompis ftwfiar .. -

ifrån skora" -- a*i"riä" ffiJT#Hi,Tfff*il1"J,ä1
den direkta anledningen man övade o"h elerru*. ,r""
till att två klasseri samma trots spiinningenmed gästernas
kommun inleddebrewäx- ankomst på hugget och klarade
ling med varandra. Att ha g"JTt "i*"t alla frågor på di-

"i"ä n"*"ua"n"i;i ."..".. f}l.kfå iå?*X,H:rn Tå:narr vlsade srg vara b-åde gram, som innehöll såväl fråge_
roligt och nyttigt - inte Jport' som tipspromenad oich
minst stimulerar de mö- målrring av påskkort, lunch och
ten man kan åltangera till rasler och som den spelglada

flera brev och lårigvarigt |o}:".!iT:n i Kinnarp hade

sr*iv-ande. Nvrig""i"a-riä- å:jår11",litt,ffi' jjf, :ij;
des de två klasserna Mös- 

"ilä;;;lkomstsåns tilt de
sebergs-skolans klass 2 F väntade gästerna.
ochtvåaniKinnarpssko-l ^ ^ , ..
la för andra gången. Den I ! (iamla.v-anner
första träffen haäe man i , Skrlle de känna i8gn s.in3

Mössebergsskolan i hös- ä:1ffilå::ii,Tå:'"täätas' 6l"l-1g. i ochEvaAugustssonfrånMösse-

Eleverna var mycket spända *:gt:,Y::3älpte 
gästerna att

och förväntansfulla niir'k"läää hitta sina platser' Det fanns en

närmade sig den.*"rräåäää ::1-1t"1t1- 
vid varje Kinnaros-

.e.rs, då.i b,,", 'k"lä"rå;;ä ;]i;: 
tff;t;?:*r'.""ä,*:: 

l

ff:iätrå$;å?åä.;*:.'*,: 
"*li;";J 

1t;u ;1.'F, 
ilan. Iväntan nå demhade lår1 #ffi"äil;rpsskolans tvåorrenBeritNordenbergiKinnarp ;ä'i4;ää;båda lärarna och

praon Frida Lindelöw och FT-
reportern var vi totalt 46 i klass.l
rummet, men det gick jättefintl
tyckte "fröken" eller magisterl
såger man vål idag. Och viss!
kände de igen varandra - kanl
ske var de lite blyga till en bör-
jan, men det gick fort över.

o Uteochinne
Läraren i Kinnarp, som stod

för programmet, hade planeratl
lite innelekar och dessutom eni
tipspromenad, varefter det blev
dags för rast och närmare be- I

kantskap med just sin egen 
I

brevkompis. Frågesporten kla-
rades fint - det blev precis lika
många poåitrg för varje lag -
ofattbart lyckat för båda parter.
Och så rusade alla ut för tipspro-
menaden. Till all lycka blev dett
inte snöoväder som meterolo- I

gerna aviserat utan man kunde
genomföra programmet i sin 

l

helhet. Sedan smakade skollun-
chen säkert fint - inte minst var
det roligt att få se hur eleverna
i Kinnarp hade det och vad de
fick till lunch.

r Nyttaochnöje
Att det brewåxlas mellan de

håir båda klasserna har sin upp-
rinnelse i att Eva Augustsson
redan för fem år sedan fick en
elev från Berit Nordenbergs
dåvarandeförstaklass. Debåda l

lärarnakontaktadedåvarandra'
och det var då som tanken på I

brewäxling dök upp. Kanske
var det mest med tanke på den

Slcatl vi lcönna, igen oorandra tro? 79 eleoer sökte sig till sina beoaömter - en d.e,l

hadc tuå. eftersom Klmwrp.slclossea hod,e flero eleoer ön toåorno på' Mösseberg.

Ny artikelserie i FTI Här har Ni läsare chans atl få Ert önskereportage in-
fö'rt. Tipsa oss under adress: "Det vill jag låsa om", Falköpings Tidning,
521 82 Falköping. Eller ring: 0515/812 00.trT

Tipsyrunenad,en gick man tillsamrwns i gntpper - ele-
oer frö,n Mösseberg och Kinnarp. Hör meil lörore och
proo. Fr.o. Friilr- Lind,el&D, Börit Nmd,einberg och Eoa
Augustsson.

elev som lämnat sina kamrater F ..
som med den fortsatta kontak- ver rortl€rrande till varanclra ocfi

ten också fick tryeehef;;tä. ]lTT: *,gbörjatpånvkula'
Men givetvis tiirt tu -.r, olklä 

rsom de uttryckte sig'

på de möjligheter till svensköv- o positivt
ning somjust brevskrivning ger ^., , 

-- --. -

ochattdetderr,rto*"x,rit.'uåiå L Pgt hT vis1f.s18 va"a tåde
en kul grej för ettorna. xagra L?lT^j:t :Ittgt med brev-

ådrare syften a', sa r,aaäiii; XtrT:-ilå-"1:i"l:t',-B-"j-'k""
lärarna. be samla eleverna skri- "!:TTS:å'il|!"ö?ii' 

"umärkvärdigt, men tack-vare att
vi blev berkanta har brevskriv-

ningen blivit rolig:
Det är också kul att leka på

andras skolgård, äta lunch i en
annan skolrnatsal och dåir har
avståmdet ingen betydelse. Det
åir också nyttigt att känna var-
andra när man möts på högsta-
diet och gymnasieskolan i stan.
Ytterligare en elev har flyttat
från Kinnarps skola till Mösse-
bergsskolan, dit eleven valde att
gå, eftersom hon kände klassen

sedan tidigare. Att det sedan
rekommenderas brevskrivning
även i skolarbetet gör ju inte
saken sämre.

Så kan en tillfällighet leda till
något positivt och varaktigt och
till något som många nu får glåd-
je av. Kanske är det också något
för andra läiare och elever att
tånka på.

Text och foto:
rRIS JOHÄNSSON
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r -SlutarP -{Jngdoms- 6M-qb
konferens
i Centrumkyrkan

SreJotr &odfu€ir:r tr*l*r i Csn-
tru.*rl1rfuc*.

{3ngd*n'r*1e*r'å'r*:':* i Csn-
trur:rkyrkan her d*i varit :,r*dev
på*kl:elgen. Taiars i:ar ';a:'it
Stefa* Rcdh*ivn *:'å:: Falur:.
Kr:nfer*nsen l:ar verii mycket
vålbesökt av ungdomar från oli-
ka plats*r. Siefu& hnr aaiai on:
Den Helige ånde. ltalielsen sorn
rr:ånniskofiskar"e. ach glådjer: r

Gud. Det har v;rrii myck*t lov"
såmg cch undervisningi mötena"

På påskafton var det påsklbst
med 9t-tal ungdarnari Centrum-
kyrkan. Festen börjarls med
sarniing kring de dukade bor-
den dår påsksupå kunde av-
njutas. Under kvälien var det
sång, lekar ocir låvlingar. Stefan
hade en stur"rd med mycket
tånkvårt ifrån i:ibeln. festen
avslutades med hembakad tå,rta
och kaffe"

IufyCKET PRISER titt må,wa uwclonar ilelodes ut aid, Kinneoeds Sbneffuenings oo'
iiii"irrgitä t, s4ietokatei' t xtirr*rp i freilags. (Foto: Marsateta Bunan)'

S tor skyttefirual i Kfumea ed
I fredags kvåill var det full fart

i skyttelokalen i KinnarP. Det
handlade om avslutningsfest
och prisutdelning för den gång-
na luftgevårssåsongen för Kin-
neveds Skytteförening'

Många ungdomar - och för-
ädrar - hade mött uPP och
klubbens primus motor K-G Atrl
lockade med ett alldeles förträff-
ligt prisbord.

Håir presenterar vi nu en del
resultat från den gångna så-
songen.

Måsterskap 1903:
Find sittande:
1) Lina Gustavsson 198+199=397 P'

2) Mikael Gunnarsson 198+197=395'
3) Joakim Gustavsson 197+196=393.

Find stående:
1) Maria Dahlålv 182+180=362 p, 2)'

Ches Ähesson 182+1?3=355, 3) Mats
Fållström L78+l6Ä=342.

Huvuds\iutning klass L9:
l) Malin Silvander 193 p, 2) Angelica

Claesson 191, 3) Magnus Simonsson
186.

Huvudstiutning klass L13'15:
1) Claes Samuelsson 198 P, 2) Mikael

Gunnarsson och Andreas Alv6n 198.

Huvudskiutning stående:
1) Claes Äkesson 182 P,2) Maria Dah-
lålv 182, 3) Joakim Carlsson 181.

f'emiljelagtåvling:
Final:
l) Fam. Johansson-Dahlålv l3€|3 p'

2) Fam. Fållström-Centerstig 1328, 3)

Fam. Ahl 1327.
Huvuds\iutningr
l) Fam. Johansson-Dahläv 888 P' 2)

Fam. Ahl 885, 3) Fam. Fållström-
Centerstig 885.

f' gniljelagtåvling individuellt:
1) Maria Dahkilv A9 P,2) Lennart

Blad 299, 3) Malin Silvander ä9.
Lady-Cup:
1) Birgitta Ahl 985 P, 2) Vivianne

Få'llström 984, 3) Carina Silvander 9&{.
Kanontåvlingen:
Klass L9-L15:
1) Andreas Silvander 200 P' 2) Hen-

ning Larsson 197, 3) Madelene Wer'
nersson 196. Klass L17-L66:

1) Maria Dahlålv 182 P, 2) Per Brisbo
181, 3) Mats FÄllström 179.

Stållningklass L$L15 efterett år:
1) Andreas Si.lvander 10 P, 2) Hen-

ning Larsson 8, 3) Madelene Werners'
son 6,

StåIlning klass Ll7'L66 efter fem
åt:
l- i) per Srisbo 28 p, 2) Claes Åkesson
ä, 3) Peter Alrl 21.

Luftgevårs-CuP sittande:
A-Iinal:
1) Mikaet Gunnarsson, 2) Andreas

AIv6n, 3) Malin Silvander.
B-final
1) Lina Gustavsson, 2) Henning Lars-

son.
Luftgevårs-CuP stående:
1) Mada Dahlålv, 2) Joakim Carls-

son, 3) Per Brisbo.

Shiltiaden föreningsomgång:
Klags Lll:
1) Johannes Kerlsson 194 P' 2) Joa-

kim Gustavsson 194, 3) Lina Gustavs-
son 193,

Klass L13:
1) Erika Andersson 193 P' 2) David

Blank 192.

Klass L15B:
l) Mikael Gunnarsson 193 P.
Klass Ll5S:
1) Helena Karlsson 138 P.
Klass L17:
1) Maria Dahlålv 179 P, 2) Linda Gun-

narsson 161, 3) JimmY Lindroth 158.

Klass L20:
f) [\rlgts frillstrflm 172 p,
Klass L25:
1) Joakim Carlsson 185 P.

Skol-DM förbundsomgången:
Klass L17:
1) Maria Dahlålv.
Lagtåvling:
2) Ålebergsgrmnasiet (Maria DahI-

äv. Linda Gunnarsson, Kjell Ost),
Skaraborgs Luftgevårsserier:
Sen 21 lag I div 1:
1) Per Brisbo, Joakim Carlsson, Lars

Göransson.
Sen 2l lag 2 div 2:
2) Maria Datrlåi'lv, Mats Fåi'llström'

Cbes Åkesson.
Ll? lag I div l:
2) Jimmy Lindroth, Helena Karls-

son, Raymond Björk.
L15R lag I div l:
l) Fredrik Öst, Mikael Gunnarsson,

Andras Silvander.
Ll1 lag 1 div 1:
2) Joakim Gustavsson, Madelene

Wernersson, Björn Davidsson,
L9 lag I div 1:

1) Malin Silvander, David Molin,
Angelica Claesson,

L9 lag 2 div 2:
2) Marcus Karl6n, Freddy Olausson'

Stefan Persson.
luftgevårsmårken stående:
Ärtalsmårke:
Per Brisbo (Lågre årtalsmårke i

brons)
Påbygerrådsmå'rke:
Mats Fällström (silver), Maria Dahl-

åv (brons).
GrundmäLrke
Helena Karlsson Guld)' Jimmy Lind-

roth (guld), Raymond Björk (guld),
Linda Gunnarsson Gilld), Lennart
Blad (guld), Andreas Silvandel
(brons), Sören Carlsson (brons), Mika-
el Gunnarsson (brons).

Luftgevårsmårken, sittande med
remstöd:

Guld med 3 stjårnor:
Andreas Alv6n.
Guld med 2 sfjånror:
Daniel Alv6n.
Guld med 1 stjårna:
Claes Samuelsson, Joakim Gustavs-

son, Björn Davidsson, David Mohlin'
Karin Svahn, Jimmie Karlsson, Malin
Silvander, Erika Andersson, David
Blank,

Guldmiirke:
Lina Gustavsson, Ann-Kristin

Svahn. Madelene Wernersson, Mag-
nus Simonsson, Erika Andersson, Da-
vid Blank, Henning Larsson, Carotne
Isberg, Angelica Isberg, Johannes
Karlsson, Johan Larsson.

Silvermårke:
Freddie Olausson, Erik Blank, Mar-

'cus Karl€n. Martin Dittmer, Annelie
Ek,'Lina Gustavsson, Monika Gustavs-
son, Marcus Hallin, Angelica Claesson'
Sara Åkesson. Emil Jånndahl, Robert
Gustavsson. Tobias Karlsson, Stefan
Eriksson, Anders Eriksson, Daniel
Björkander, David Olofsson, Johan
Grahn, Tomas Gård.

Bronsmårke:
Jonas Vigholm, Anders Lennarts-

son, Martin Ahlin, Rickard Berg, Mar-
cus Ek, Emil Gustavsson, Emil Johans-
son. Stefan Persson, Daniel Larsson,
Jimmy Svensson, Martin Johansson,
Daniel Björkander, Tomas Gard, Mag-
nus Lilja, Camilla Lilja, Jimmy Wester-
gren, Jim Karlsson, Marcus Eriksson,
Mikaela Claesson, Jeanette Claesson.



_OKinnarp/SlutarpTensggtr'}*.nf3*49-&!F*

Vaktis-Marthel i Pension
Nu får eleverna och lå'

rarna på KinnarPsskolin
försöka hålla bättre reda
på skolans saker.

Nu finns nåmligen,inte
Marthel Johansson lnrar
att fixa och ställa till råtta
längre.

I går gick han i Pension,
efter 19 år som skolans
vaktmästare.

Marthel är en välkänd Kinn-
arpsprofil som under årens loPP
itri. 

-bt". 
sett till att skolan hål-

lits i trim. Innan han blev kom-
munalt anställt var han t'ex'
verksam hos dåvarande Kinn-
arps textilindustri i 21 år, dit han
kom från Kättilstorps dito.

Och nåir han inte "vaktmäs-
tat" på arbetstid har han giort
det på fritiden: Marthel har va-
rit mycket aktiv i idrottsfören-
ingen i KinnarP, och då natur-
ligtvis skött föreningens idrotts-,
ptats minitiöst. Och samtidigt
tt""ttit med att sPela sjåilv och
vara lagledare i många årr.

o "Räckertill"
Men nu tycker alltså Marthel

att det räcker, trots att han
egentligen inte har åldern inne.
63 år ung har han tagit ut kom-
munal tjänstepension. Nu ska
han istället ägna dagarna åt att
"vaktmästa" det egtra huset i
Kinnarp, torpet i Kleva, hustrun
Maj-Lis och täta motionsturer
på dansgolvet och På cYkeln.- 

- Jag har jobbat Yrkesverk-
samt sedan jag var 13 år, och

har alltså hållit På i 50 år nu. Det
räcker till, säger han.

r Omtyckt
Marthel avtackades av ar-

betskamraterna På KinnarPs-
skolan i går, då det bjöds På
kaffe och tårta, Presenter och
avskedstal. Att det var en PoPu-
lår pensionär som stod i centrum
rådde ingen tvekan om,

- Marthel har alltid ställt uPP
på såväl stora som små, och haft
ett stort personligt engr-gemang'
Han har inte brytt sig så mYcket
om klockan, utan skött skolan
som om den varit hans egen'
berömde rektorn Thomas Pet-
tersson vars hyllrringstal avlös-
tes av ytterligare ett från kom-
*,rtt.tti fastighetschef Bertil
Svardn.

BÖRJE ANDERSSON

I
I

IilLLAilnl PÅ ula.r, nådde fina framgångar
när Annlundscupen i inomhuFfotboll avgjordes för en tid se-
dan. Det handlar om Kinnarp/Slutarps P$lag,.och de gick
obesegrade genom turneringen dtir 25 lag deltog. Efter en
drarriatisk semifinal dår man slog ut Skara i sudden death
blev det finalvinst över Skene med 3-1. Skene hade för öv-
rigl slagit ut IFK Falköping i sin semifinal. Öwe raden fr. v.
Carina Karl6n, Benny Ohlausson, Jörgen Lilja och Ronny
Karlsson. Mellersta raden: Per Torstensson, Martin Lennarts-
son, Johan Gran, Stefan Eriksson, Martin Johansson, Rickard
Ingvarsson. Nedre raden: Freddie Ohlausson, Stefan Pers-
son, Kim Jansson, Mattias Karlsson, Albin Oskarsson, Markus

I Karl6n och mävakten Magnus Lilja.tla- 

- -- ----- ---- 

I- 
- -- -.

tlfsou c)y

MarthelJohanssongickipensioniqå,7efter79&rscznKi,nnutpsskolansuaktmiistare'
Murthet har oorrt sn"ätåår"äÄ-t'Sö-år-ocn titi "*,t 

tnkskrt'ye2en enilo ilo4' "En

fi;' ;;t; ;;"ä ;h;; i;;";:;;;;;;' 
- 
oii in"' re c ept' ( F oto : B ifr e An'iler sson)'



I{ommunentur
öaer postkolJtor

Falköpings kommun
har kommit överens
med posten om att ta
över postsenricen i
Kinnarp/Slutarp, och
åven diskuterat en lik-
nande lösning i Gud-
hem. Vartofta och
Åsarp.

Något avtal har ännu,
inte skrivits, men enligt
uppgift återstår bara
detaljer innan kommu-
nen tar över.

Kommundirektören Hå-
kan Kjellberg förnekar vid
en förfrågan visserligen att
någon överenskommelse
skulle vara träffad, men från
andra källor erfar FT att så
:indå år fallet.

Och frågar man postmåsta-
re Stellan Nolgren demente-
rar han heller inte uppgifter-

...
na, aven om
kommentarer:

- Vi ska förhandla med
facket i veckan. och först i
nåista vecka är jag redo att
kommentera förhandlingar-
ng med kommunen, säger
Em.

o Lokal Frökind
r Hur avtalstexten kommer
att formuleras återstår att se.
men innebörden blir förmod-
ligen att postens lokalkontor
flyttas till Lokal Frökind, helt
enligt det fullmäktigebeslut
som togs för en tid sedan.
Lokal Frökind blif diirmed
ett konimunat servicekontor
där kinnarpsborna ska kun-
na lå,na böcker, få kommunal
service och sköta postären-
den samtidigt.

En liknande lösning har
också diskuterats för Gud-
hem, Vartofta och Åsarp.

avbOjer- o Ombyggnad
Kommunstyrelsens arbets-

utskott tog i torsdags fö det
för nydaningen nödvändiga
beslutet, när man då sa ja till
en ombyggnad av lolal Frö-
kind. För en halv miljon kro.
nor ska lokalen förändras,
och allt ska vara inllyttnings-
klart den 15 september.

Enligt de skissersom fastig-
hetskontoret tagit fram, kom-
mer då biblioteket att flyttas
till stora samlingssalen, där
det också kommer att bli två
kontorsrum. Den nuvarande
entrdn kommer att stängas
och en ny att öppnas vid det
nuvarande biblioteket.

Postexpeditionen kommer
att inr5rmmas i den nuvaran-
de foaj6n. Nuvarande biblio-
teket kommer att användas
för postboxar och i övrigt va-
ra "disponibelt".

BORJE ANDERSSON

t1"13-c,q ^h\ .

han

50-&rsjubileum
rne d C ent erkt)itttuorn cr

Ingriil AnÅ,erssun,, meillem i Kinneoeils Centerkoimwr
seilon sterten 79'tls,blomsterhgllades aiil jubiteet. Hör tiil-
8(nwtuans meil Leif, Lermartssurr, oril;fiiranile i Centerao-
d.elnhryen,

Kinnarp/Slutarp-Friscopojkama l-l (l-1)
Mål, Kinnarp/Slutarp: Jörgen Andersson (straffl.

_,Tbots ett markarit spqlövertag blev det "bara,' oavgiort för
Kinnarp/Slutar? mot division V-nykomlingarna Frisco.

^- 
Vi skapade mångder av chanser, men de hadeen duktig

mävakt i Jörgen Henriksson och dessutom brände vi en de-i
lågen lite vål lättvindigt, tyckte Göran Olofsson, som ändå var
ganska belåten:

- Jo, s-pelmässigt ser det klart bra ut och det åir ju det vikti-
gaste, målen kommer säker-t så småningom,

Inhopparen Mattias Lagesson var båst i hemmalaget tillsam-
mans med Patrik Karlsson och Daniel Andersson.

Den 15 april 1943 bilda-
des det som nu heter Kin-
neveds Centerkvinnor.
Detta jubileum firades
håromtwållen'med en
sammankomst på Osteri-
an i Falköping. Ett 40-tat
centermedlemmar hade
mött upp.
På programmet stod en presen-
tation av Kinneveds Center-
kvinnor. Anförande av ombuds-
man Dagny Lindgren, Skara,
och lrnderhållning av de välkän-
da Äsaka-bröderna Bengt och
Sven Johansson.

Från begynnelsen var nam-
net på förbundet SLKF, Svens-
ka Landsbygdens Kvinnoför-
bund. Detta iindrades f961 till
CKF:s Centern kvinnoförbund

- och 1989 slogs det nuvarande
namnet Centerkvinnorna fast. .

Motivet för bildandet av kvin-
noförbund var "För frårr{ande
av landsbygdskvinnornas in-
tresse och politiska skolning".,
Initiativtagare till bildandet av
Kinneveds SLKF var Elly Wik-
ström, som också blev avdel-
ningens första ordförande.

Under sina 50 år har avdel-
ningen haft e-n omfattande verk-

samhet. Många studiecirklar
oeh studiebesök har anordnats.
En tradition sedan många år år
adventskaffe första sönd. i ad-
vent samt valborgsfirande i Ax-
torp. Avdeloingen har också
ågnat en hel del arbete med att
hjälpa sina medrnånniskor.

Ti[ Ingfd Andersson, som
varit medlem sedan starten
1943, överlåmnades en nåLl och
en blomsterbukett.

Kinneveds centeravdelning
hyllade centerkvinnorna med
blommor några vål valda ord
genom ordföranden Leif Len-
nartsson.

Ett kort anförande om politik
och kviruror hölls av ombuds-
man Dagny Lindgren, Hon tala-
de om hur viktigt det är att värna
om vårt kulturarv och vårmiliö.
Dagny tog åven upp hur nöd-
våndigt det är med kvirmoför-
bund.

Bröderna Bengt och Sven
Johansson, V-Äsaka, stod för
underhållningen. De spelade
och sjöng och ledde allsång.

Det var ett stillsamt 50-årsjubi-
Ieum med e_nvarm ochgemytlig
atmosfåir. Aven medlemmarna
bidrog till programmet genom
att beråtta minnenfrån de gång-

IFK^Falköping B-Kinnarp/Slutarp Z-0 (1-0)
MåI, IFK: Johan Blom, Mats Johansson.
- IFK:s B-lag åir duktigt och framförallt höll de ett högre

tempo ån oss. Killiarna kåmpade på bra, men htingde aidå
gte riktigt med. Det blev mycket jågande och så,nt är tröttan_
de, konstaterade Kinnarp/Slutarps tränare Göran OfofssJn.

Båst 

lliinnare/Slutarps 
lag var Markus 

"*ari', -r*



Frökinds SPF-förening
har haft sitt sedvanliga månads-
möte, denna gång tillsammans
med Frökindsgårrden.

För underhälningen svarade
två herrar från Skaraborgstea-
tern, skådespelare Giithe Nore-
häll och musikör Per Larsson.
Deras program hette Örhången,
som bjöd på slagdängorfråntju-
gotalet och framåt, proffsigt

- 
'g')3 

- ert';4,l'
framförda.

Inga Nielsen redogiorde efter
kaffesamkvåm för en del viktiga
frågor som förekommit på di-
striktsstämman i Uddetorp, tra-
fikfrågorna t ex.

Beslutades orn en resa till
Grude kyrka den 23 mqi.

Nåista månadsmöte blir den
1l maj och förlåggs till dagcen-
tralen Låkaren.

- o Kinnarp/Slutarp

I 18 år har Kerstin Gus-
tafsson tagrt hand om
kinnarpsborna och hjålpt
dem med boklånen och
mycket annat, som byg-
dens bibliotekarie.

Men nu ska hon istället
ta hand om sin trådgård
och en stor familj. I förra
veckan gick hon nåmligen
i pension med ålderns
rått.

- Jag kommer inte att
bli sysslolös, anbuden har
redan droppat in, avslöja-
de hon. Mitt barnbarn
Mikael har t ex redan be-
ställt en kulpåse av mig...

Pensionsdagen inföll i tors-
dags då kultur- och fritidsnämn-
den höll stor avtackning i Lokal
Frökind dåir trotjåinaren Kerstin
alltså skött ruljansen i 18 år.
"Med stor värme och Pliktkåns-
la" framhöll både nämndens
ordförande Sivert Blomberg
och förvaltningschefen Gudrun
Weiner i sina avtackningstal'

Kers tin lämtucl,r
biblo "ft"r IB å,r

- Det går inte att samman-
fatta allt vad du har giort. Du
har lyckats göra Lokal Frökind
till en trivsam lokal och har va-
rit en stöttepelare för verksam-
heten hiir ute, sa Sivert Blom-
berg och överliimnade naturligt-
vis också blommor och presen-
ter.

o Skolbarnen
Den bästa avskedsgåvan ha-

de dock Kerstin fått redan da-
gen innan, då skolbarnen i
Kinnarpsskolan bjudit in henne.
Alla barnen hade då giort teck-
ningar och skrivit brev till hen-
ne. som tack för allt. Bland tex-
terna fanns måmga pärlor, eller
vad tycks om följande korta lev-
nadsbeskrivning: "Det vEIr en
gång en flicka som hette Kerstin
och som ville bli bibliotekarie.
Nu är hon Daniels farmor".
' En del av barnen hade också
skrivit sånger som de framför-
de.

- Det var fantastiskt. Det
kommer jag aldrig att glömma,
sa Kerstin tacksamt.

BÖRJE ANDERSSON

Karin både iliöfäirbch

Carirn - en oo tre
som slutar i KIF|SIF. ,

tränar i ffiga KIF/SIF
Kinnarp/Slutarps IF:s damlag satsar på en spelande tränare i _

år. Namnet är Karin Torstensson, som har genomgått både steg' 1- och steg 2-utbildning för fotbollstränare.
- Det giorde jag parallellt med att jag studerade vid högskolan

i Örebro häro* a.,it, berättar Karin.
Vidare handlar det om en viss genera-

tionsväxling i Kinnarp/Slutarp inför
årets såsong. Slutat har "gamlingar"
som Carina Torstensson, Gunilla Kull-
man och Carola Carlsson gjort. Försvun-
nit har också Lena Hallqvist giort, hon
har gått till Hudene.

Underifrån har laget fått en hel del
lovande fiejer. Annelie Palmqvist och
Cecilia Hagnerud var med och kände
på hetluften lite grann redan förra året,
medan Camilla Fredriksson, Hanna Fri-
berg, Anna Georgsson, Therese An-
grimmer, Jenny Larsson och Annika
Knutsson har kommit nu i vårn.

- Som nyförvärv utifrån har vi en tjej som heter Mona Gustavs-
son. Hori har bl a spelat med Falköpings KIK och Larv tidigare
i karriåren, berättar Karin.

Kinnarp/Slutarps trupp består av 22-23 spelare. Med tanke
på att man har många unga och orutinerade tjejer med, så har
det blivit blandade resultat i vårens träningsmatcher.

- Men det har gått bra på slutet och får vi bara en bra start
på seriespelet, så skall vi nog kunna vara med i toppen. Det vär-
sta hotet åir siikert Tidaholms GIF, som slog oss med 6-1 i en
träningsmatch för en tid sedan, fortsätter Karin.

Nyckelspelare i laget är systrarna Sofia och Ulrika Jarlsson
samt ungdomarna Cecilia Hagnerud och Hanna Friberg, - Lyclca till! önskaÅ.e Kerstin Gustausson niir hoti tors-

dags giek i pension och liimnad.e öuer bi.bliotekarieansoa-
ret i Kinnarp ti.Il Britt Lööf. Bntt,-som bor i Slcara och
komm.er att pend.la till det nga jobbet, par med,ueten om
att d,et inte skulle bli liitt att ta öuer eft,er trotjönaren
Kerstin fi,ck en lyckospark på, oiigen. (Foto: Rune Lind-

TAGK KERSTINI UÄLKOMMEN BRITTI
Tack, KERSTIN GUSTAFSSON, för allt hängivet och
skickligt arbete du lagt ner under alla år!
Vålkommen, BRffT LööF, till ett inspirerande arbete i
Kinnarp/Slutarp!

Vi tackar av och hälsar vålkommen

TORSDAG DEN 29 APRIL KL 17

under medverkan av ordförande i kultur- och fritidsnåmn-
den Sivert Blomberg och kultur- och fitidschef Gudrun
Weiner.

Öppet 15-19. Vi bjuder på kafTe! Välkomna!

iiiq-"ul Fnokind
tll biblioteket Kuttur och Frtild

btad). 1773- rls:oå



Familienytt

Linnöafylld,e BO
syskonen, är ruL 353 å,r

Volborgsmiissoaftonens föd,elsedagsfi,rare i Kinnotp Linnöa Johonsson, 80 (sittande)
urngioen ao si,na fgra sgsleon. Fr.o. Anne-Marie Ottosson, Eili,th Lillerslwg, Linnöa,
Irene Jolwnsson oeh Gusta,a Johansson. (Fotoi Dan Nälsson)

- Vi gratulerar på din
födelsedag... klingade
sången i trappuppgång
och hall når Linn6a Jo-
hansson, Kinnary, i fre-
dags fyllde 80 och upp-
vaktades av fyra syskon,
barn och andra släktingar.

Om Linn6a nu fyllde 80 så in-
nebär en summering av hennes
och syskonens ålder sarnman-
lagt 353 å'r - Gustav från Kinn-

arp år 75 år, Edith från Vartofta
73, Irene från Floby 64 och "lill-
flickan" Anne-Marie (så sa hon
sjåilv!) 61 år.

Festligheterna ägde rum i da-
garna två. Vem vet, det kanske
kommer folk i morgon också,
menade jubilaren sominte hade
tröttnat på hyllningarna.

I Kinnarp har Linn6a bott se-
dan 1960, då hon och maken
Valfrid (numera avliden) bygg-
de sig ett hus mitt i samhäUet. I
lågenheten på Paradgatan har,

hon bott de senaste två åren.
Många som gått i skolan för ett
antal år sedan minns henne som
en av damernå i matbespisning-
en. Hon är född i Jåla, men bod-
de sedan med maken på egrra
gå,rden Björket, mellan Vår-
kumla och Kinneved i ett antal
år.

- Vi hade fem kor och en
militårhåst som sprang fortare
ån bilarna.

GLENN WELANDER

Måndagen den 3 mai 1993 Göran vädrar
serieseger

Kinnarp/Slu-
tarps tränare Gö-
ran Olofsson, som
är inne på andra
året, sticker inte
under stol med att
seriesegern ligger
inom räckhårll. La-
get slutade trea i$ol
och nu ska den pla-
ceringen förbåttras
är det tänkt.

Giiron Olofs-
son, optimis-
tisk trö,r.a,re.

- Vi har inte blivit såmre i alla fall.
Det som oroar lite år att vi har sex kil-
lar som ligger i lumpen. Samtliga år
med och krigar om A-lagsplatser. Kil-
larna muckar i vår, men till hösten åir
det dags för en ny "vända". Vi harju
ett m5rcket ungt lag och då blir det ty-
värr så här, såger Göran Olofsson.

Några förluster har inte laget, där-
emot år Ove Josefsson med i laget igen
;efter fiolårets utflykt till IFK Skövde.
Ove blir helt såkert en nyttig förstårk-
ning när laget nu siktar på att spela hem
"sexantt.

Det har varit upp <ich ner för Kinn-
arp/Slutarp på försäsongen. Laget in-
ledde starkt; spelade sedan sämre,
men mot slutet har det sett riktigt bra
ut igen.

- Vi får vål se hur det går. I fiol
iöppnade vi däigt och spelade sedan
upp oss, Nu ska vi försök_a hånga med
från början ochjag tror Äsarpflrädet,
Norra Fågelås och Folkabo blir våra
farligaste konkurrenter. Det handlar
nog om fyra lag, slutar Göran Olofsson.

'-(r-
Natten till onsdagen föröva-

des inbrott mot en bensinsta-
tion i Slutarp, varvid kontan-
ter, frimårken, cigaretter och
en radioapparat till ett ännu
okänt vårde stals.

- o - l'11,3-'oi-'t3

Klnneveds Hembygdstörening.
Söndagen 23/5. Torpvandring
per cykel utmed Karbovågen.
Samling Prästgården 19.00. Ta

ryd kaffekore! Välkomna! | 1 3 3

Kinnarp/Slutarp-Valtorp t-l (t-f t
_ Målen, Kinnarp/Slutarp: Mikael Bolinder. Valtorp: pelle
Persson.

Det blev en ganska typisk premiärmatch och 1-1 u." 
"tträttvist resultat. Det handlade mer om kamp än om skönspel,

och lagen hade var sin halvlek, Valtorp den första och Kinn-
arp/Slutarp den andra,

Efter åtta minuter giorde Mikael Bolinder 1-0 men Valtorp
kvitterade ganska snart och några fler mål blev det alltså in-
te. Det kan vi framförallt "skylla på" två bra målvakter. Jo-
nas Hjortsåter stod i Kinnarp/Slutarp och Roger Edin i Val-
torp.

Båda lagen kan bättre spelmåssigt, men hann ändå med
att visa att det var två blivande topplag som möttes.

Div v ridaholmsgruppen 
l1q3"o5 -0\

Kinna4/Slutarp-Kåttilstorp 5-0 (Z-0)
- MA!: E"f"dSluta4l: Karin TorsteÅson B,-Sofia Jarlsson,
Annelie Palmqvist.

- Kinnarp/Slutarp var bra mycketbåttreånviochslutresul-
tatet var helt i sin ordning. Tyckte åirndå att vi gjorde en skap-
li_g match med tanke på lagets orutin, sa Coniy Johansson i
Kåttilstorp.

I hemmalaget var det givetvis belåtna miner eft,ermatchen.
- Det var ju i princip spel mot ett mål hela tiden och med

tanke på det skulle vi kanske ha giort några fler mål för att
vara helt nöjda. Hur som helst fick vi tre po:i,ng och det är ju
dei 9om ri\nas, sa Lisa Crertsson i finnarplStutarp

I hemmalaget höjde sig Sofia Jarlsson ocn ennälie palm_'
qvist över mångden, medan det i Kåttilstorp varjärnnt överlag.

-4



.-o Kinnarptsriiidd--:- tr(innarp/Slutarp knöt
Flintabilen på plats inte till mot tr'olkabo

\v[f -q9-
Kinnarp/Slutarp IF ha-

de 3-0 på Folkabo i går-
kvållens match på Kinne-
mo, men efter 3-1 i paus
slutade denna "sexand-
rabbning" med ett oav-
gjort 3-3-resultat.

Så som matchen utvecklade
sig finns det ingen anledning att
ifrågasätta resultatet. Hemma-
laget hade 3-0 i ryggen efter en
halvtimme, men det fanns oro-
väckande brister i försvarsspe-
let åven i medgången och det
skulle visa sig att det inte gick
att hålla Folkabo stången i den
andra halvleken.

o Eddiefarlig
Alltför lättvindigt fick bland

annat Eddie Jones fria tyglar i
en match som bitvis var tuff och
tått med flera spelstopp på
grund av skador. Bland annat
fick gästmålvakten Stefan
Lundgren avsluta den sista
halvtimmen haltande, sedan
han onödigt blivit påsprungen
av en hemmaspelare.

Robusta mittförsvararna
Kent Faxe och Stefan Karlsson
höll bra samman försvarstrådar-
na i FIK, medan man inte hade
motsvarande stabilitet i hemma-
lagets bakre led. Här var det
främst mittfältarna Jörgen An-
dersson och Ove Josefsson, som
drog uppmärksamheten till sig.
Folkabo hade också som
nåmnts en farlig anfallare i
snabbe Eddie Jones, som för
övrigt svarade för två av sitt lags
mål.o Straff

Jan Callenvik krokades efter
sju minuter och straffen som följ-
de slog Jörgen Andersson i nåt-
taket. Mattias Johansson giorde
2-0 efter 14 minuter och 3-0
kom efter 32 minuter av Christi-
an Ek.

Två minuter före paus redu-
cerade Folkabo genom'Eddie
Jones.

Andra halvlek var sju minuter
gammal när Stefan Karlsson
reducerade till 3-2 och sen
fanns situationer på båda häI.
Hemmalaget hade några tunga
fräsare utanför stolparna, innan
3-3 kom på nick genom Eddie

Jones, när cirka 20 minuter åter-
stod att spela. Slutkvarten var
inte händelselös, inen det oav-
gjorda resultatet föråindrades
inte.'Rustan Andersson, Stens-
torp, hamnade som domare i en
del aviga situationer, men klara-
de iimdå att hålla matchen På
god nivå. -

BÄSSE JOHANSSON

Flintabilen - tillverkad av
Josef Jacobsson och Roger
Persson - har under några år
utgjort ett blickfång för dem som
amnar att besöka Forntidsbyn i
Äsarp. Byn ville dock inte kbpa
den - den var inte "tillråckligt"
tidstrogen - och dårför har nu
försiitnine skett till grannarna

nom om Äs"tp. Den ingår nu i
"lekverktygen" i Kinnarp-Slut-
arp och åir placerad på lågstadi-
ets lekplats vid Centralskolan.

Till CentralskoLan kom flinta-
bilen genom Gunnars i Månsa-
gården försorg. Han tog den i
sin haktorskopa och forslade
den till platsen.- I9q3-o5'Oh

MYCKET MÅL blett d,et nör Kinnarplsluto"tp mötte Foll<a'
bo i oå.r. Hiir luclqs dockhemmunå'loal<ten Jm'os Hiortsii'
ter äotsiiric- fromft;'r Folteabos Staffan Jolwnsson' (Foto:

Lo Coidahl)



F&kom - rrJerr, komuar enö l?'tS-cL5'-,t B

hör samman 'med sporthalls-
bygget i Kinnarp/Slutarp. Han
ansåg att kommunen i ett tidigt
skede, redan vid förra stormötet
1988, gjort klart att en sporthall
skulle finansieras genom att
andra lokaler drogs in. Och till
dessa "andra lokaler" hör just
samlingslokalen i Lokal Frö
kind. ,

- Det har aldrig varit talat om
något annat, och det år bara att
beklaga om inte det har gått
fram till alla, sa han.

o Klartmedposten
Vad det gållde sjålva ombygg-

nadsplanerna kunde Igellberg
och Bo Johansson (som år om-
rådeschef för barn- och ung-
domsnåmnden/socialnåmnden
och som ska ansvara för det pla-
nerade områdeskontoret i Lo-
kal Frökind) beråtta att:
Fkontoret ska r5rmmas inom de
nuvarande väggarna. Det gör
man genom att flytta in bibliote-
ket i den stora samlingslokalen
(totalt 100 kvadratmeter då ock- r

så scenen utnyttjas för böcker), .

dä,r det också kommer att bli tre ,

kontorsrum, Den nuvarande
entr6n stängs och en ny öppnas
där biblioteket Iinns nu. Postex-

peditionen kommer att inrym-
mas i den nuvarande foqi6n, där
man också tänkt sig möjligheter
för ett mindre caf6. I det nuva-
rande biblioteket ska det också
bli utrymme för fitidsverksam-
het, och på skissen som presen-
terades fanns två rum inritade
som bl a innehöll biljardmöjlig-
heter och annat. I käIlaren ska
man kunqa ha ytterligare fitids-
verksamhet, mötesverksamhet
och möjligheter till bordtennis.
o avtalet med posten nu år klart
men inte undertecknat (vilket
FT redan beråttat om). Enligt
det avtalet ska postverksam-
heten vara igång redan till hös-
ten (15 september). Posten beta-
lar för tjåinsterna och hyran.
Kommunen tar inte över pos-
tens personal. I Åsarp (som äck-
så diskuterats) kommer att att
dröja llimgre. Det blir förmod-
ligen inget områdeskontor inom
överskådlig tid och posten tas
över först under 1994.
tr om,rådeskontoret ska ha to-
talt tre tjånster. Bo Johansson
och en kontorstjänst är heltids-
tjänster, bibliotekarien. och
postkassörskan halvtid. Genom
samordning ska trots det biblio-
teket och postkontoret kunna

ha öppet mest hela dagarna, och
också en del kvåi'llar.

o Sistaordetkvar
Så långt informationen, vil-

ken ortsbefolkningen senare
fick möjlighet att kommentera.
Det giorde man också med stort
patos, åven om uppslutningen
lärnnade mycket i öwigt att öns-
ka. Bara ett 30-tal personer kom
för att lyssna och ge synpunkter.

De som kommit hade dock
desto mer att såga, och mest
upprörda var man över det fak-
tum att informationen varit
knapphåirndig.* Beslutet år ju redan fattat,
och vi har blivit totalt överkörda
i den här frågan. Kommunen
borde diskutera med folket,
istälet för att bara informera,
ansåg man.

Ulf Eriksson, Birgit Ek m fl
lokala politiker framhöll också

sitt missnöje över det faktum att
man nu såg ut att bli av med
bygdens samlingslokal nr ett.
Även om den inte blivit så myc-
ket uthyrd de senaste åren (bara
40-50 kvällar per år enligt upp-
gft) har den en stor funktion att
fylla.

- Varför kan man inte bygga
ut istållet? Det kan inte kosta så
mycket mer att bygga ut istälet
för om, och då skulle man också
kunna behålla samlingslokalen
som den är, ansåg mötet och
efterlyste en konstnadskalkyl
som politikerna kunde ta stiill-
ning tiU.

Man hoppades också att sista
ordet inte skulle vara sagt om
lokal Frökind

Men då vill det nog till att
KinnarpsJSlutarps-borna slu-
ter upp bäthe än vad man gior-
de igår.

BOR.IE ANDERSON

Div V Tidaholmsgruppen f 'i',3 "rt;i l{
Vartofta B-Kinnarp/Slutarp 2-2 (l-2>

MåI, Vartofta: Lisa Lis6n, Ulrika HermElnsson. Kinnarp/
Slutarp: Sofia Jarlsson, Karin Torstensson.

Det blev delad pott i lördagens möte på Strömsborg.
- Vi hade ett klart spelövertag, men Vartofta var hela tiden

farliga i sina kontringar, sa Karin Torstensson i Kinnarp/
Slutarp.

Vartoftas båda måI tillkom också genom två kontringar. ;

- Det var chanser åt båda håll och det oavgiorda slutresulta- '

tet får anses vara helt råttvist. sa Robert Johansson i Vartofta. 
;

Besk kritik mot informationen
oeh planerna för Lokal Frökind
I går kallade kömmun-

styrelsen i Falköping till
informationsmöte i Kinn-
arp/Sluta4l, för att beråt-
ta om planerna för Lokal
Frökind.

Ortsbefolkningen fick
då möjlighet att tycka till,
vilket man också gjorde.

Man var tåmligen eniga
om att "konrmunen ska
tåta bli den stora sam-
lingslokalen", och "att
man borde ha diskuterat
frågan innan man fattade
beslutet".

Inforrnationen från kommun-
styrelsen gavs av kommundi-
rektören Håkan l$ellberg, vil-
ket kan tyckas underligt då han
som tjåinsteman naturligtvis en-
dast kunde sammanfatta vad
politikerna fattat för beslut. Nå-
gon ansvarig för besluten var
inte på plats, och kunde heller
dårför inte motivera eller för-
svara dem.

Kjellberg giorde dock ett tap-
pert försök och kunde bland
annat rapportera att ombygg-
nadsplanerna för Lokal Frökind



Onsdagen den 19 maj'199334-o Länet

Händ,elserikt läger
för,hör s elskad,ad,e b arn,

Åskan dånade, en ko
kalvade, ett sto betäcktes
- det var några av de dra-
matiska händelser delta-
garna fick vara med om
när föräldraföreningen
för döva och hörselskada-
de barn ordnade familje'
låger på gården Liden vid
Slutarp.

Liden är nämligen ett
levande lantbruk med
mjölkkor, håstar, höns,

får, katt och hund, och där
det finns djur brukar det
hända saker. Värdarna
Gun Britt och Leif Filips-
son såg till att de 26 delta-
garna blev väl mottagna
och sysselsatta.

Lägret ordnades av föräldra-
föreningen för hörselskadade
barn i Skaraborgs län. På Li-
dens kringbyggda gårdstun träf-
far vi ordföranden Bengt Hult
från Vinninga vid I,idköping och
styrelseledamoten Birgitta

Knutsson från Uvered vid Ma-
riestad.

- Barnen på det här lägret
är mellan fem och tolv ar. berät-
tar de, Föräldrar och syskon är
också med. Sårskilt viktigt tyc-
ker vi det är att även föräldrarna
får träffas så att de kan utbyta
erfarenheter och få kontakt
med varandra.

r Vanligaskolor
- De hörselskadade barnen

går i vanliga skolor och dii,r'har
de det oftajobbigare än de and-
ra barnen. Det är därför viktigt
att de får extra stimulans och får
vara tillsammans med andra
barn i samma situation.

- Normalt har hörselskadade
barn små möjligheter att vära
tillsammans eftersom det kan-
ske bara finns ett eller ett par i
varje kommun. På ett sådant
här läger får barnen möjlighet
att träffas.

- Jag tycker att jag redan
kånner alla de andra barnen,
sade en av lägerdeltagarna re-
dan första dagen.

Så positivt kan ett hörselska-
dade barn uppleva en träff med
Iikställda. Barnen tar hand om
varandra på ett mycket frnt sätt.

T.ägerdeltagarna har lagat en
del mat gemensamt och i övrigt
har värdfamiljen sett till att alla
blivit mätta och belåtna. På Li-
den har vi blivit fint bemötta.
säger ledarna,

r Stimulans
Barn som inte hör är beroen-

de av extra stimulans, tålamod
och förståelse från fami$ och sin
omoiwins i övriot- Detta för att

Angelica Egonsson fr&n Götene ser till att gård,ens flask-
lamm f&r sin m,jölkranson.

barnen skall kunna växa upp
till självständiga människor som
skall fungera bra i samhället.'

Men också föräldrarna behö-
ver stimulans. Att få ett handi-
kappat barn är ofta en smårtsam
upplevelse. Föräldrar till döva
eller hörselskadade barn måste
skaffa sig nya kunskaper, kan-
ske ett nytt språk, teckensprå-
ket. för att kunna kommunicera
med sitt barn.

- Därför är det skönt att träf-

samhet brukar vi ordna familje-
samlingar med fem eller sex
gånger om året, omtalar Bengt
och Birgitta. För att finansiera
verksamheten har vi bl.a. hjålp
av fondmedel och gåvor från
privatpersoner,

Nästa arrangemang blir en
familjeresa på Anten-Gräfsnäs
järnväg. I september ordnar fa-
miljeläger i Tiveden och då bor
m"tr på vandrarhem i lilgarås.
Då får deltagarna laga matenHiir f&r Errlca loersen frå.n Sö,tuna hiölp med riilningen



Lid.ens allo d,jur sarnla/le i hög grqÅ, barnens intres,se. Hör slqtl odrden på, g&rd,en,
Leif Fi,lipsson ts meil sig nå.gra oD barnen på, en &ktur med, höst och oagn.

problem, säger Birgitta Knuts-
so.n. Vi kan byta erfarenheter,
få stöd och tips. Sådant t{älper
oss att bearbeta allt det nya vi
ställs inför. Vi får känna att vi
inte är ensamma om alla frågor.
Man mår bättre om man får kon-
takt med föräldrar i samma si-
tuation.

o Mångauppgifter
Föråldraföreningen för hör-

selskadade barn har många
uppgifter. Den vill öka kunska- .

perna om hörselskador inte ba-
ra hos de egna familjerna utan
också hos allmänheten och hos
myndigheterna. Den vill värna
om barnens rättigheter och in-
tressen i samhället. Och inte
minst - den vill skapa gemen-
skap.

- Förutom vanlig mötesverk-

DJCrY dt pgrrot g urrggr

ordnas julbord för föräldrarna'
Förelåsningar av experter

samt kurser och information om
hörselskadade barn ingår också
i det mångsidiga programmet.

RUNI

S olig aasl
- o Kinnarp/Slutarp

I löoad, oagn balcom traktor
Mari.ta Woss).

Många Kinnevedsbor
Itillbringade den soliga
söndagseftermiddagen
itillsamman då Svenska
lryrkans barngrupper i
pastoratet höll avslut-
ningsfest.

Taqken var att gudstjänsten
skulle hållits på kyrkbacken,
men eftersom förmiddagens vä-
der var lite ostadigt tog man det
säkra före det osäkra och valde
istället att samlas i Vårkumla
kyrka, en vacker, vitkalkad kyr-
ka med anor långt tillbaka i ti-
den.

I sin predikan vände sig kyr-
koherde Ingemar Bruto direkt
till barnen och berättade om
skåpelsen rned utgångspunkt
från Idas sommarvisa. I kyrkan

avtackades också Åsa Karlsson
och Monica Andersson som nu
slutar som ledare för barngrup-
perna. Samlingen bjöd också på
sårng och musik, både under
kantor Elisabeth Henrikssons
ledning och till Björn Åkerhages
gitarrackompanj emang,

o Lövadvagn
Festen fortsatte sedan utom-

hus vid Gran-Annas stuga, I lö-
vad vagn bakom traktor åkte
alla barnen, från barntimmar-
na, miniminiorerna, miniorerna
och juniorerna till stugan, Väl
på plats plockades de med-
havda kaffekorgarna fram och i
den soliga söndagseftermidda-
gen smakade det gott med saft,
kaffe och bullar.

Marie Barrljung som arbetar

som församlingsassistent i pas-
toratet var ledare för lekarna
som sedan rasade. lekar diir
både stor och liten var med.

r Gran-Anna
Må,nga tog också tillfället i akt

och gick in i den lilla stugan där
Gran-Anna, Anna Anddotter
Gran levde och arbetade. Karl
Gustav Gustavsson från Vår-
kumla hembygdsförening fanns
på plats och berättade om
Gran-Anna.

- Anna var textilkonstnärin-
na som bland annat vävde du-
kar. Hon var den sista som bod-
de här i stugan. Idag ägs den av
kommunen och det är hem-
bygdsföreningen som sköter om
den, sade han bland annat.

MARITA WASS

ttt, sf
ä',f,?,,'.,,,*

&kte barnen. fr&n lcgrlwn tiII Gran-Annas stuga. (Foto:
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Efter åtskillisa turer__

Kinnfi{pshullen snart
fiirdis

Slutarps och Kinnarps
nya stolthet, den sedan
länge efterlänglade sport-
hallen, tar allt mer form. I
september ska den stå
klar, Kinnarpshallen.

- Bygget betyder mycket
för hela södra kommunde-
len som varit ett svart hål
när det gäller inomhushal-
lar, säger Bertil Svardn,
fastighetschef i Falkö-
pings kommun.

Kinnarps AB bygger,
kommunen hyr. och Kin-
narp/Sluta.rps IF står för
skötseln. En annorlunda
lösning i annorlunda tidör.

I många herrans år har det
funnits önskemål om en sport-
hall i den södra delen av Falkö-
pings kommun. Men det har av
en eller annan anledning aldrig
blivit någon. Oftast av ekono-
miska skåI, det kostar att byg-
gri en hall med fullmått. Och
dct hade knappast blivit någon
nu heller om inte Kinnarps AB
gått in som finansiärer.

- Utan företagets engage-
mang hade det inte blivit nå-
gon idrotthall i Kinnarp eller
Slutarp på långe. Det hade inte
kommunen haft råd med, er-
kånner Bertil Svardn.

Största insatsen
Det år inte första gången som

Kinnarps ÄB stöttar fritiden i
den södra kommundelen, Men
det är definitivt deras största
insats hittills. Kanske kan hal-

len till slut helt och fullt ta död
på den rivalitet som alltid har
funnits mellan samhällena Slu-
tarp och Kinnarp.

För även om de båda byarnas
idrottföreningar sedan ett antal
år tillbaka är sammanslagna så
sitter'rivalitetän kvar. Var den
kommer ifrån vet ingen riktigt,
det är bara så.

- Men den försvinner mer
och mer i och med att det flyt-
tar in nytt ungt folk utifrån.
Det är väl främst mellan de äl-
dre ortsborna det finns en viss
distans kvar, tror Bertil Sva-
r6n.
' Men åter till hallen som ska
lyfta Kinnarps/Slutarps In
Den byggs alltså för näringsliv-
spengar, ett finasieringssätt'-som inte är direkt vanligt. I
alla fall inte här i Skaraborg.
Sedan hyr kommunen den till
en årskostnad av 380.000 kro-
nor. Skötseln tar idrottföre-
ningen hand om och föreningen
betalar också en månadshyra
på drygt 2.000. Kommunen ger
också ett driltsbidrag på 3?,500
samt står för värme.el och
vatten.

Perfekt lösning
- En bra lösning. Kinnarp/-

Slutarps IF sköter det lätta un-
derhållet, bokningar städning
och så vidare. Vi tar de tyngre
vaktmästarbitarna. till exem-
nel skötseln av ventilationsan-
iåggningen, förklarar Svardn.

Hallen får fullmått, det vill
säga att den får handbollsmått.
Innermåtten blir 43x43 meter
oeh pubiikkapaciteten ligger
på drygt 200 personer.

- Det blir också en sarrman-
trädeslokal, fönåd, , kök, fyra
omklädningsrum. Och en ridå-
vägg som kommer att avgränsa
en del av hallen. Där är det
tänkt att det ska hÄIlas en del
tillställningar, upplyser Svardn.

För hallen ska inte bara be-
tjäna sport- och fritid i Kin-
narp/Slutarp. Den ska också
vara en samlingslokal för an-
dra föreningar i bygden. Lokd
Frökind, den nuvarande sam-
lingslokalen, ska avlastas och
utnyttjas för andra ändamåI.

- I lokal Frökind ska biblio-
teket få större lokaler än vad
de nu har. Ett önskemåI de haft
sedan länge. Posten kommer
också att ha en lokal för sin
service och omrAdeschefen får
kontor i lokal Frökind.

Inte bara sport
Sporthallen får alltså bety-

delse för andra servicegr€nar.
Och den hjålper kommunen att
hitta tider till andra föreningar
som har svårt att komma intill
i Falköpings öwiga idrottshal-

- Hallen blir speciellt viktig
nu då volleyboli-gymnasiet-
startar hår i stan. Då blir det
ännu svårare för klubbarna att
hitta tider. Men med Kinnarps-
hallen så lättar trycket väsent-
ligt, menar Svar6n.

Fritidscentro
Hallen kommer alltså många

tilt glädje, inte bara "sportfå-
narna". Och läget är det heller
inget fel på. Hundra meter från
'Iångavallen, Slutarps bidrag
som en av de två hemmaare-

tub zVs- Qb.

norna för den sammanslagna
idrottsföreningen. Tätt utanför
de prefabricerade betongele-
mentväggarna smyger sig byg-
dens elljusspår förbi. Ett rik-
tigt fritidsområde alltså.

Som en gång för alla ska ta
död på rivaliteten mellan de
båda byarna. vare sig den nu är
en myt eller ej,

Thomaz Magnusson

KINNARPS å
Lagerförsälining
Herr-, dam- och

barnkläder
Affären med de q
lä919, P1lserna
o515/332 63



Frökind,skampen, -
nå,got ihästaäg?

Skulle Frökindskam-
pen bli något i "håstvåg",
undrade säkert de många
deltagarna som samlades
vid Kinnarps skola i lör-
dags når Frökinds Hem-
och Skolaförening inbju-
dit till ädel tävlan.
'Konferencier var den käride

bonden, musikern och dagboks-
författaren Håkan Arnesson
som från en såker plats på ett
lastbilsflak kunde leda tävling-
arna. Tävlingen "Frökindskam-
pen" var uppdelad i olika klas-
ser där barn med föräldrar fått
ett uppdrag. De sorn slutförde
sitt moment fick diplom och pris.
En hemlig gäst fanns det som
avslöjades som Britt-Marie
Strid. Klassernas uppdrag var
följande: förskolan skulle bygga
en lantgård av naturmaterial,
årskurs 1 skulle bygga drakar,
årskurs 2 dramatisera och
sjunga Emilvisor, årskurs 3 gick
på skattjakt och skulle leta reda
på den hemliga gåste4, årrskurs
4 byggde en indianby, årskurs 5

eleverra skulle hämta en sak
på varje bokstav i alfabetet me-
dan deras föråldrar ägnade sig
åt hqnd och daggmaskinsam-
ling. Ärskurs 6 slutligen bakade
negerbollar till alla deltagarna i
Frökindskampen. Dessutom
sädes varm korv med bröd till
de hungrande deltagarna.

JOSEF JACOBSSON

. ,?93-äs.åg "

Konkursbeslut
Aktiebolaget Kinnarps Textil-
industri, 55ffi42-5281, Kinn-
arp, Falköping har 1993-05-18
försatts i konkurs vid Falkö-
pings tingsrått. Edgångssam-
manträde hålls 1993-0G28 kl.
15.15 i Tingshuset, Fredriks-
bergsvägen 1, Falköping. Bor-
"geniirerna kallas till s:nnman-
trädet genom denna kungörel-
se. Förvaltare år advokaten
Lars Lindquist, Odengatan 17,
52143 Falköping, tel.
05f5/818 30. Tillsynsmyndig-
het iir kronofogdemyndig-
heten i Skaraborgs län, Box
224,54L 25 Skövde. Fortsatta
kungörelser i konkursen kom-
mer att annonseras i Falkö-
pings Tidning. Det går ånnu
inte att bedöma om borgenä-
rer med' oprioriterade for-
dringar kan råkna med ut-
delning. Fristdag år, såvitt
kan bedömas, 1993-05-18.

Klnneveds Hembygdsförenlng.
Söndagen den 2315 Torpvand-
ring per cykel utmed Karbovå-
gen. Samling Pråstgården
19.ffi. Ta med kaffekorg! Val-
komna!

Klnneveds Hembygdsförcning.
Gränstråff Kinneved-Börstig-
fuarp tisaagen den 2515. Vi sam-
las Lokal Frökind 18.30 för sam-
åkning. Medtag kaffekorg.

Klnnevede Hembygdsförenlng.
Gråimstråidf den 31/5. Kinneved-
Luttra-Slöta. Vi från Kinneved
samlas Nolgården Fata 19.00.
medtag kaffekorg. ,",o ,,1 t 2

Emil i Lönneberga bered..d.
atthisso upp sinlillo syster
i flo4gstången.

Effcctum-Kinnarp/Slutarp 2-3 (1,-,2>
MåIen, Kinnata/Slutarp: Christian Eek, Mikael Larsson, i

Ove Josefsson,
- Vi förde matchen hela tiden, så slutresultatet var helt;

råttvisl, sa Kinnarp/Slutarps trånare Göran Olofsson. i

Kinnarp/Slutarp giorde både 1-0 och 2-0 innan Effectum l

kunde reducera till 2-I innan paus. 
i

- Vi fortsatte att föra matchen åven i den andra halvleken. I

påpekade Göran. 
I3-l kom också fullt rättvist till bortalaget. 
i

- Sedan får de ett mål på en klar offside och då blev det I
lite stirrigt på slutet, menJde Göran. i

I slutminuterna kontrade sedan Kinnarp/Slutarp och fick,
straffsom dock ej resulterade. :

_ - Vi giorde ingen större match utan vi kan definitivt båttre. ;

Ändå skönt att vi vann. Plus till Jörgen Andersson som .ra" I

båist pf plan, avslutade Giiran. tlllJ.AS-.a"f

Rektor Tlwmas torteras oid, totempå,len att å.rslen'rs 4.



Torsdagen den 27 mai 199338 oLänet-
Lantgårdsvärdar.
hildade förening

Föreningen Bopå Lant-
gård bildades i går kvåll
vid ett möte hos Gun-Britt
och Leif Filipsson på Li-
den i Slutarp. Bo på Lant-
gård är en ideell förening
och bakom den står Hus-
hållningssällskapet oeh
Västergötlands turistråd.
Medlemmarna är Bo på
lantgård-vårdar, d.v.s. fa-
miljer som erbjuder turis-
ter lantgårdsboende un-
der semestern.

De flesta gårdarna erbjuder
veckovis uthyrning men det går
också bra att hyra för något
dygn. Uthyrningen sker i stuga
eller lägenhet med självhushåll
men det finns också på många
gårdar möjlighet att få frukost.

Liden i Slutaqp år en av de
gårdar som välkomnar turister.
De erbjuds ett magnifikt boende
i den gamla mangårdsbyggna-
den från 1860 med lågt till tak,
kakelugnar, vedspis och bak-
ugn. På gården linns möjlighet
till ridning, åkturer med häst
och vagn och vävning.

Liden har fullbokat hela som-

maren, berättar Gun-Britt och
understryker hur viktig den här
verksamheten är för att mark-
nadsföra lantbruket.

- Med sådana här satsning-
ar, där vi får kontakt med våra
kunder, marknadsför vi svenskt
jordbruk och klarar konkurren-
sen med EG.

Skaraborg iil'den tredje för-
eningen. Bo på lantgård-fören-
ingar finns i övrigt bara i Skåne
och Blekinge. Projektet i Skara:
borg startade i blygsam skala
1991 och har under två år haft
ekonomisk stöttning av lands-
tinget. I fu har ett riksprojekt
bildats som finansieras av Jord-'
bruksverket,

Syftet är att verka för biin-
kömster till lantbruket och att få
turister att upptäcka Skara-
borgi säger Per Ove Persson på
hushållningssällskapet.

- Det åir nödvändigt för våird-
gårdarna att samarbeta kring
marknadsföring. Aven om man i

. år konliurrenter går det att sam-
arbeta.

De gårdar som är anslutna till
föreningen besiktigas för att
man skall ha garantier för att
de hårller måttet.

o Viktigturism
- Bondgårdsturism är viktig

och det är en växande form av
turism, inte bara i Sverige.

Id6n kommer från England
och Tyskland.

26 gårdar i Skaraborg är an-

slutna till föreningen och en av
målsättningarna är att bli fler.
Vid bildandet i går kväll kom
man också överens om att försö-
ka träffas så ofta att man lär
känna varandra så att man vet
vart man kan hänvisa kunder
om man själv har fullbelagt.

r Styrelse
Till ordförande i föreningen

valdes Gunilla Nordberg och i
övrigt ingår i styrelsen Gunnel
Dalgren, Leif Filipsson, Siv
Karlsson och Gunilla Lönnberg.

S.L.

Styrelsen för d,en ngbi,ldad,e föreningen Bo p& lantg&rd, Gunilla Nordberg, Gunnel
Dalgren, Guni.llu Lönnberg och Leif Fi,lipsson. (Foto: Don Ni.lsson).



Cgkelbana,n d,röjer
I vintras köpte Falkii-

pings kommun ttsintt

del av den gamla Lande-
rydsbanan, järnvägen
som går mot Ulrice-
hamn.

Man planerar att göra
om järnvågen till en
gång- och cykelbana,
men det blir först nästa
år. .

När kommunen köpte den
sedan länge nedlagda järn-
vågen fanns det planer på att
bygga om den redan i år. Men
det har alltså åndrats.

Anledningen är att gatu-
kontoret behöver lägga ner
en avloppsledning från Slut-
arp in till reningsverket i Fal-
köping. Det ska man göra just
i banvallen i vinter och dårför

får cykelbanejobbet vänta.
- Förhoppningsvis kan vi

göra i ordning banan till nästa
sommar, säger fastighetsche-
fen Bertil Svar6n som dock
ännu inte fått något definitivt
beslut i frågan.

o Problem
. Den som vill cykla från
Asarp in till Falköping, eller
tvärtom, kan göra det redan
i år men får då bereda sig på
att vägen kan ha några ensta-
ka hinder.

Lantbrukarna utmed ba-
nan har nämligen haft ett stå-
ende tillstånd att stängsla
över banvallen så att deras
kor kan gå över, och det är
ett tillstånd som kommunen
förlängt. När vål cykelbanan
byggs kommer man att göra
speciella kreaturhinder som
gör det lättare att passera
med cykel, men i år får man
vara beredd att lyfta cykeln

, över hindren.
- Vi hoppas att alla har

förståelse för det, säger Ber-
til Svar6n.

Jon-Erik Iyarsson på, Leilsg&rden utonfh Slutorp iir en
oo lontbtwleorno utmeil Lonileryitsbonoi son måstå stiings-
lo öoer banoallen. Borwn slco göros cnn titt qketbana ticn
! e, fu cgklisterno owo beriitÅa on lyfta,..l öoer stiittgs-
len. (Foto: Biirje Andersson).

lq9 å-c - ,\\.{
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Cykeltur i Kinneved ln'Jå-ft.3ffiäå##:
w

andra deltagare delade med sig

, lTiJ-as-e?
Kinneveds
Centerkvinnor
har giort en kvällsutflykt till vil-
ken även eenteravdelningen
var medbjuden. Färden gick
över Göteve och Odensberg till
Skår, där det gamla kalkbröttet
besågs. Elsa Johansson berätta-
de om hur det gått till förr när
allt gjordes med handkraft. Fär-
den gick vidare genom det vack_
ra Skår med blommande frukt-
träd och syrener. Nästa mål var
Kullmansgården i örbytorp,
där Elsa Hallgren m fl tog emäi
med dukat kaffebord. Stig
Karlsson underhöll med dragl
spel oeh sång. Gästerna visades
sedan omkring i huset som tidi-
gare fungerat som lanthandel,
men numera ägs och sköts av
hembygdsföreningen.

Kinneved
Utfård till Tivedstorp för kyr-
kans pensionårer fred. den 4
juni kl. 12.30. Anmälan senast ,

den ljuni. Tel. 380 40.

Kinneveds Hembygdsförening :

Gränsträff 31/5. Kinneved -
Luttra - Slöta. Vi från Kinne-
ved samlas Nolgarden Fala
19.00. Medtag kaffekorg. 

f 
frtij

Kinneveds hembygdsförening
har ett gammalt foto från just
Karbo Torvströindustri på årets
medlemskort.

Här berättade Ansy Gunnars-
son om torvströindustrin som
bedrivits samt om den verksam-
het som nu förekommer. Även

Ett 40-tal intresserade
mötte upp när Kinneveds
Hembygdsförening här-
omkvällen ordnade en cy-
keltur utmed vägen till
Karbo.

Ett bättre cykelväder kunde
knappast önskas, varför upp-
slutningen blev stor och humö-
ret på topp när starten skedde.
Innan färden startades hälsade
ordförandön Rune Lennartsson
yälkommen, varefter ordet
överlämnades till Sven Anders-
son, Lofsgården. Sven hade se-
dan under kvällen stor hjälp av
flera deltagare med olika upp-
gifter om boställen och annat.

Sven berättade först om
P_rästgården, Hare'y Johansson,
Halsarp, visade upp ettfotografi
där man bl a kunde se hur
mangårdsbygggraden i präst-
gården såg ut för c:a etthundra
år sedan.

Nästa uppehåll gjordes sedan
vid Halsarp där Sven berättade
om Lofsgården och Halsaro.
Här berättades även om ala åe
grindar som förr fanns att öppna
och stänga när man skule ?ar-
das vägen fram. Det var först
under 1950-talet när det blev en
statsbidragsberättigad väg som
grindarna försvann.

Färden fortsattes med åtskilli-
ga stopp för att berätta om alla

Karbo, Man hade då passerat
sockengränsen till Brismene.
men detta hade för deltagarna
ingen betydelse. Intresser var
minst lika stort. Nämnas kan att

av kunskaper om Karbo. Däref-
ter avslutades cykelturen ge-
nom att de medhavda fikakor-
garna togs fram och sittandes ii
trädgården hos Ansy intogs så
vid denna tidpunkt det efter-
längtade kaffet.
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o Kinnarp/Slutarp

SPF:are på utflykt
Enligt gammal god sed giorde

Frökinds SPF en söndagsresa
till en främmande kyrka, denna '

gång till Grudg, där teologie
stud. Ingegerd Äsbogård höll en
mvcket uppskattad predikan' 

o .. TTla ,?qj-öd'o,n=:-':-== j:::=: ::i-=-å=t-=''1 Grän,sträff aid Tin$öt enstämningen med vacker
piano.

Bertil Säll beråttade så om I
kyrkan som anses vara fråm

aå'jt;;xf.*+#idiT ryred, tre so cknq,r
byggd av Tostareds orgelfabrik
och omfattar nio stämmor. Dop-
funten är från medeltiden. Al-
tartavlan från 1927 åir måilad av
J. Hedaeus i Borårs och förestäl-
ler Maria och Johannes vid fo-
ten av Jesu kors, (Samma motiv
fast i 200 år ädre utförande finns
i Veserte kyrka).

Sedan var det tid för lunch,
vilken intogs på Gäsenegården,
Äke Ung, som var guide och
ordnat med allting, såg minsann
också till att föreningen fick lyss-
na till lunchmusik. Det var vål-
kände Bertil Eriksson som
skickligt tolkade såväl allmoge-
musik som svensktoppslåtar.
Flera Skölvenebor märktes
bland tonsättarna av polskor,
schottis m.m,

Så tog Bertil Säll åter till orda
och"gav en intressant historik
över Grude med angränsande
socknar. Gäsene Tingshus, där
Säll var vaktmästare, vore vård
ett eget kapitel, men i korthet
kan nämnas att tingshuset,är
under ombyggnad för att så
småningom bli konferenslokal.

Allt som allt var det en trevlig
dag och herrarna blev avtacka-
de med varma applåder liksom
personalen, som våkrligt ställt
upp'

Natur- och Hembygds-
föreningen Nona Asarp-
Smula och Hembygds- t

föreningarna i Kinneved
och Börstig anordnade en r

"gränstråfPl vid Tingsten I

den 25 mqi. 35 medlemmar,
från de tre socknarna möt-
te upp i den vackra maj-
lrvållen, somliga hade pro-
menerat genom skog och'
moras för att så småning-

om hitta rätt. Denna tre-
socknars gtäns ligger:
ganska avlägset från be-
byggelsen i öwigt.

Det var en mycket trevlig och
intressant upplevelse att tråiffas
i detta lilla hörn, dår så mycket
sammanstrålar; länsgräirs mel-
lan Skaraborg och Älvsborgs
liin förr (numera tillhör ju Äsarp
Skaraborgs län sedan flera å'r),
häradsgräns mellan Frökinds
och Redvägs kommuner, kory-

munerna Frökind och Äsarp -
numera Falköpings och Ulrice-
hamns kommuner - nu är det
endast Falköpings kommun
som gäller.

Det var också sockengräns för
Börstig, Kinneved och Äsarp
och byarna Vintorp, Börstig,
Lagerstorp Kinneved och Högs-
by i Äsarp, gärdsgräns för Ovre-
gården Vintolp, pörstig, Kinne-
ved, Hassla och Äsarp Neregårr-
den Hög. Det unika för Börstig
är kanske åindå att på 1700-talet
låg Vintorps by i Mussla socken
och ännu liimgre tillbaka i tiden
var det Sandhems socken. Nu-
mera tillhör,Mussla och Sand-
hems byar Börstig socken.
Gamla kartor från den tiden
finns bevarade här i Börstig, vil-
ka bevisar detta.

Pastoraten som möts åir Kin-
neveds och Åsarps pastorat,
men förr var det Börstig, Kinne-
ved och fuarp.

. Grånshörnet
utmårkt

Gråinshörnet är nu utmärkt
med stolpe oih text, tillverkat
av ordföranden i Börstigs Hem-
bygdsförening Karl-Erik Ecker-
lid. Det var också han som hälsa-
de alla välkomna till träffen och
som berättade om gränserna

Fr.o. Gotthard, Gunnorsson, Ki.nneoed, Karl-Erik E ckerlid,
Börstig och Bengt Hellberg, Äsory aid Tingsten.

Klarblå himmel, gula rapsfält,
skir grönska blev en fin in-
ramning av utflykten.

Föreningsmötet den 7 juni åir
tåinkt att äga rum på hemlig ort.

119 3-or"å8

och det som dår omkring tilldra-
git sig. Namnet Tingsten och
dess uppkomst var under dis:
kussion. Kanske möttes sock-
narna dår en gång när grånser-
na giordes upp och fastställdes
socknarna emellan.

Kanske hölls dåirr tingen gång
i forritiden eller på Vikingati-
den, Ar det någon som läser det
håir och kiinner till något om
Tingsten, så hör gåirna av er till
Börstigs Hembygdsförening.
Samtalet kring stenen och om
sådant som troligen förkom en
gång i tiden på platsen fortsatte
under kalfet. Stenen har vissa
ihåligheter som tyder på jåi'r'n-

framställning eller fanns där

kanske torp eller backstugor
förr. Lite fantasi få,r vara med i,
ett sådant hörn.

. Grånserklara
Nu har Börstigs grånser ut-

måirkts och giorts klara, vilket
inte hindrar nya träffar, då gam-
malt och nytt kan diskuteras i
god gemenskap socknarna
emellan. Grånsen för Börstigs
del, diir tre socknar mötas är
Döve by mot Öra och Jäla,
Kringlarps by mot Blidsberg
och Kärråkra, Hedestorp Vin-
torp mot Äsarp och Kölaby och
Vintorps by rriot Kinneved och
Brismene, Humla utgör också
gräns mot Börstig.

DAGNY.IOHANSSON



Lokul F.rö|rlnd,:
Samlingssalen försvinner
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Så,hiir ser
ritningen
för iletnya
LolealFrö-
kinili
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Slutatput.
Ombyggrn-
d,enkostar
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jott,kronor.

Samlingssalen i Lokal
Frökind kommer att för-
svinna; trots protesterna
från ortsbefolkningen i
Kinnarp och Slutarp.

I går sa nåmligen kom-
munst5rrelsen ja till om-
byggnadsplanerna för lo-
kalen, och i dessa finns
ingen samlingssal med.

lirn iir visserligen inte frågan
avgi ord, då kommunfullmäktige
ska ta det slutgiltiga beslutet om

lokal Frökinci vid sitt nästa sam-
manträde, Men det finns inte
mycket som talar för att fullmäk-
tige skulle gå emot kommunsty-
relsen: man diskuterade ju Lo-
kal Frökind för en tid sedan och
röstade då f ö r att bygga om
lokalerna.

Några nya förslag eller argu-
ment för att inte göra det har
inte kommit fram. I alla fall inga
sorn kommunstyrglsen tog in-
tryck av när man tog sitt beslut
igår.

o Tillbyggnad
De protester som ftamkom

vid ett informationsmöte i Lokal
Frökind för en tid sedan påver-
kade inte.

Kommundirektören Håkan
Kjellberg kunde visserligen rap-
portera ata "kritiken varit myc-
ket stark mot att inte låta sam-
lingslokalen vara kvar" men
några alternativ fanns enligt
honom inte,

Att bygga till lokalen (för att
" på så sätt få rum med områdes-

kontoret och samtidigt behålla

samlingslokalen) låter sig heller
inte göras. "Det skulle innebära
att vi måste bygga till c a 120
kvadratmeter för att få plats
med allt, och det skulle innebära
ett sämre alternativ för fritids-
gårdsverksamheten". Det skul-
le bli dyrare också, tror Kjell-
berg och räknar tlå bl a på
25 000 kronor mer i driftskost-
nad per år.

o Ritningar
Den ombyggnad av Lokal

Frökind som nu ser ut att bli av

kommer att kosta drygt 500 000
kronor.

Enligt de ritningar som tagits
fram får man för de pengarna
ett nytt områdeskontor dåir all
kommunal verksamhet inom
området kan samlas: biblioteket
flyttas in dåirr samlingssalen nu
är och i de "utflyttade" utrym-
mena inryms fritidsrum. I det
nya Lokal Frökind kommer det
också att finnas postkontor, vil-
ket kommunen kommer att ta
över ansvaret för.

BÖR"IE ANDERSSON
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