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Når två minuter åter-
stod av gårdagens der-
bymatch på Kinnemo
mellan l,(innarp/Sluiarps
IF och Äsarp/Trädets IF
dundrade Niklas Brors-
son in segermålet för gäs-
terna, som dårmed hade
vänt ett underläge på 2-0
till seger med 3*2.

Resultatet betyder att ÄsarP/
Trädet fortsätter att håitrga med
topplagen, medan den tunga
vårstarten giort att hemmalaget
nu kommit på efterkålken och
får svårt att nå i kapp toppskik-
tet.

r Börjadebra
Första halvtimmen av gårda-

gens tillställning gick i hemmala-
gets tecken och när man därtill
tog 2-0Jedning såg det bra ut.
Den sista kvarten gled dock
greppet mer och mer över till
gästerna och reduceringen före
paus var rättvis.

I andra halvlek kom det av
många efterlängtade regnet
men spelkvaliten försämrades.
Dock blev det så att Åsarp/
Trädet fortsatte att behålla intia-
tivet och efter' kvittering efter
halvtimmens spel, jagade laget
det segermål som inte var oför-
tj:int. Det kom också när kloc-
kan började ticka mot slutminu-
ten.

r Målsiffror
Lite målsiffror från matchen

får ni här:
l-0 Mikael Larsson efter fem

minuter, 2-0 genom Christian
Ek efter 30 och 2-1 genom Pat-
rik Ewertsson efter 33. Kvitte-
ringen till2-2 föll genom samme
Ewertsson eft,er 30 minuter i
andra halvlek och så som sagt
2-3 i 43:e minuten genom Ni-
klas Brorsson.

Efter en trög start blev det
alltså fart på Äsarp/Trädet och
en ständig oroskälla för hemma-
försvaret var Patrik Ewertsson
som stor och reslig vann det
mesta i luften. Det var ingen till-

fällighet att han spelade in två
av sitt lags måI. Efter en anonym
första halvlek spelade tränaren
Tomas Johansson till sig ett bra
betyg i den andra. Sören Klings
resoluta målvaktsspel bidrog
naturligvis också till de tre po-
ängen.

o Vacklade
Hemmalaget såg allstå fräscht

ut under en stor del av första
halvlek, men laget har svårt att
fullfölja en hel match, vad det
nu kan bero på. Försvaret vack-
lade som tidigare och när man
summerade var det egentligen
bara Jörgen Andersson som
höll hela sträckan ut. Mattias
Larsson började i stor stil men
försvann. Mattias Johansson
förvann också han ut i andra
halvlekens 35:e minut, efter en
tidigare varning frck han rött
kort efter snack mot domaren
som hette Björn Wernersson,
Floby. Han klarade derbyupp-
giften utan några större Pro-
blem.

BÄSSE JOHANSSON

Håven-Kinnarp/SlutarP 0-4 (0- 1)
MåI, Kinnarp/Slutarp: Mikael Bolinder 2, Mikael Larsson'

Mattias Johansson,
Håven var med i matchen ganska långe, det stod 0-1 med

20 minuter kvar att spela'

- Tyvå'rr är vi för passiva framför måI, killarna måste bli
tuffare om bollen ska i nät. Kinnarp/Slutarp rullade boll fint
och vann rättvist, om än kanske något för stort, tyckte lagleda-
ren Conny Fågerhag i Håven.

Kinnarp/Slutarps tränare Göran Olfosson var belåten:

- Eftei vår tunga start i seriön satt det här fint, killarna
spelade stundtals väldigt bra. Når målen kom släppte nervosi-
tåten än mer och nu hoppas jag vi spdlar ut i fortsättningen.

Trion Stefan Berger, Ove Josefsson och Jörgen Andersson
i Kinnarp/Slutarp var planens dominanter, i Håven $orde
Niklas Bergström som alltid en stabil match.
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Konfiirna,tion i Kfuan ea e d

På pingstdagen avsluta-
de en grupp på sjutton
ungdomar sin konfirma-
tionsundenrisning med
nattvardsgång i en över-
full Kinneveds kyrka.
Kyrkoherde Ingemar
Bruto som har underyisat
och varit vägledare var of-
ficiant vid högtiden.

Ungdomarna tillhör Kinne-
veds pastorat och kommer från

Kinnarp/Slutaqr, Brismene och
Luttra. Konfirmationshögtiden
inleddes i Brismene kyrka med
redovisning av konfirmander-
nas kunskaper och fortsatte i
Kinneveds kyrka med hög-
mässa och nattvardsgång.

Helgen innan konfirmationen
var, gruppen tillsammans med
sin konfirmandpräst och några
ledare i Hirtshals i Danmark där
man bl.a. giorde en utflykt till
Skagen. Redan nu har man be-

ståmt att tråffas igen nästa som-
mar för att hålla kontakten med
varandra och med kyrkan,

- Det har varit ett enastående :

trevligt gäng med vakna ung-
domar som varit med i samtalen, r

Vi har varit allvarliga när det
har passat men haft det roligt
när det har varit tid för det,-sa
Ingemar Bruto irrnan man skil-
des åt, Jag kommer att sakna
våra tråiffar och samtal.

RT]NE LINDBLAD
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Lokal Frökind-studie
i toppstyrning! rofv4e

Förutsåttningen för att
kommunen skulle satsa
på en ny idrottshall i
Kinnary / Slutarp var bl.a.
att man genom en "roc'
kad" skulle använda kom-
munens lol<ater bättre och
i slutändan rent av kunna
avyttra en eller annan
byggnad. En omdisPone'
ring av Lokal Frökind in-
gick som en vital del i den'
na rockad och syftet var i
första hand att åstad'
komma båttre och stölre
utrymmen för biblioteks-
filialen. Det var fult av
ortsborna att, når vål
idrottshallsbygget var i
gång, låtsas som om man
aldrig hade hört talas om
denna förutsättning. Men
det som sedan hänt ärvär-
re...

i de[ltten
När man skall bygga om en

offentlig byggnad iir det brukligt
och förståndigt att bilda någon
sorts planeringsgrupp, som spå-
nar fram id6er, önskemä och
alternativ. I nåira samråd med
planeringsgruppen tar arkitek-
ten sedan vid och producerar
ett förslag, som går på remiss
till politikerna, till förvaltningen
och den personal som skall ar-
beta i byggnaden, och även till
allmänheten, som skall nYttja
den. Om projektet är kontrover-
siellt är ett sådant tillvägagå,ngs-
sätt givetvis än mer motiverat.

I fallet Lokal Frökind hade
det kanske varit låtnpligt att låta
en sådan planeringsgrupp bestå
av områdeschefen, represen-
tanter för biblioteket, posten,
kultur- och fritidsnämnden och
samhällsföreningen i Kinnarp /
Slutarp.

Kommunledningen kommun-
direktören väljer att göra mot-
satsenl Ingen planeringsgrupP'
inga samråd, inga kompromis-
ser. På sin höjd åker man ut till
Kinnarp / Slutarp och "informe-
rar" om vad sorrl redan år beslu-
tat. Och inte nog med deti Kul-
tur- och Fritidsnåirmnden åir full-
komligt sidsteppad i hela detta
år.ende. Nämndens åsikter ef-
terhörs inte. Nålrnnden får var-
ken vqpa med och planera ogr-
disponeringen av lokalerna el-
ler ha åsikter om hur verksam-
heten skall bedrivas framgent.
Man år frå,ntagen ansvaret för
den personal som skall arbeta i
den egna verksamheten.

Ja, det kan man fråga sig. Det
åir möjliel att det år en god id6
att på det hår sättet föra ut servi-
cefunktioner till kommundelar-

na. Och det år delinitivt en g'od

id6 att samla olika aktiviteter
under ett tak, så att man som i
Åsarp fårr ett "vardagsrum" som
alltid är öppet. Men var finns
debatten? Diskussionen? Ut-
bytet av tankar och åsikter?
Servicekontorisid6n damp ned
på fullmiiktiges bord utan före-
gående varning och slank ige-
nom.,,

Men nya id6er skall prövas
politiskt. Det åir inte (borde inte
vara) tjåinstemännen som be-
stämmer i denna korirmun. Det
år gott och våi{ med en kreativ,
id6rik och handlingskraftig
kommundirektör, men nu mås-
te politikerna dra i handbrom-
sen!

Det föreliggande förslaget till
omdisponering av Lokal Frö-
kind iir nåiumligen präktigl dåligt!
@m vi börjar medbiblioteket så

är stora salen helt enkelt inte
lämplig som bibliotekslokal. Ett
bibliotek behöver väggYtor för
sina bokhyllor' men det finns
inga väggytor i stora salen. Det
finns fönster och dörrar. De
tänkta kontorsrummen utmed
ena låmgsidan skall förutom dör-
rar åven ha fönster inåt salen,
så det blir inga väggar dåtrr hel-
ler. Scenen åi'r enastående
olåirrnplig som "Barn- och ung-
domsavdelning"' HandikaPP-
ovåinlig till tusen och livsfarlig
för barn som i glam och Yra kom-
mer utanför kanten. Och sätter
man upp en handikaPprarnp
och en skyddsbarriåir så går det
sedan inte att använda utrym-
met som scen.

Och resten av Lokal Frökind?
Den gamla bibliotekslokalen
hamnar avsides utan kontakt
med resten av byggnaden. "Bil-
jard" står det lakoniskt På rit-
ningen. Hur mycket kommer
det rummet att användas. Det
gamla sammanträdesrurnmet
står som "Lunchrum". (Smaklig
måltid!) Caf6 skall det bevars
också bli. (Så mvsigt då).

Det måste finnas andra. och
bättre förslag. Jag har tagit fram
ett; Det går ut på atT kontors-
rummen i stora salen låggs På
tvären i stället för på längden.
Då krymper visserligen salen,
men kan fortfarande användas
för de allra flesta sammankom-
ter, krymper visserligen salen,
men kan fortfarande användas
för de allra flesta sammankom-
ster, inklusive ungdomssam-
lingar. Man kan möblöra med
trivsamma, men flyttbara och
flexibla sammanträdesmöbler
så qtt den normalt upplevs som
en del av servicekontoret. För-
eningar kan ha sina möten där.
Vid fester och föreställningar
möblerar man om. Scenen blir
kvar och kan användas som
scen.

Resten av Lokal Frökind blir

TeiI Rosoall, miljitpartist,
fultmiiWigeted.amot och le-
da,rnat ao kultur- oeh fn-,
tid,snå,mnd,en anser att ilet
inte ör tjiimstemiimnen sorn
slca bestii,m.ma i Fallcbpings
leommun smn i fallet Lokal
Fr&ina.

bibliotek. Nuvarande kapp-
rum/toaletter/städutrymme tas
bort och man förenar dii'rmed
nuvarande bibliteksrum med
samnrantrådesrummet och får
en storoch ryrnlig yta med myc-
ket väggar. Bibliotekarien får
en central plats och funktion
med uppsyn över hela bibliote-
ket, över ingång och postex-
pediåion och rakt in i stora salen.
Ett par caf6bord blir det såkert
också plats för i foaj6n.

Med denna lösning använder
man huset optimalt. Det fylls
med verksamhet och i och med
att sarnlingslokalsfunktionen
blir kvar ökar användbarheten
åven på kvällar och helger' Det
ar heit enkelt god "lokalekono-
mi" att göra så här. Det åir också
god "psykologi" eftersom se-rvi-

äekontsret får såimsta möjliga
start om befolkning (och Politi-
kerna) känner sig överkörda.

"Det år för sent att ändra nå-
got". Så brukar det heta när
tjäbstemiinnen målat in sig i ett
hörn. Men det är inte för sent.
Kornmunfullmåktige skall slut-
giltigl behandla ärendet den
23/6 och då mårste Politikerna
återta initiativet. En Äterremiss
vore det enda raka. Vi måste få
andrurn och rådrum och se om
det ånns några alternativa lös-
ningar. Vi måste reParera-de
förtroendesprickor som uPP-
stått. Kultur- och Fritidsnåimn-
den rnåste få vara med och ta
ansvar för det som de är utsatta
att ta ansvar för. Folket i Kinn-
arp/Slutarp måste efter att ha
giort en stilla avbön för tidigare
lrumbukter, få vara med och
utfonrra sitt servicekontor, ung-
domsgård, post och bibliotek'
Det år sagt att sbrvicekontoret
skall vara klart den 15/9' Varför
denna faniastiska brådska???
Låt oss ta det lilla lugna och göra
något bra och Positivt av Lokal
Frökind och servicekontoretl

Ärade fullmäktigekamrater;
Det år upp till oss nu. Rösta för
besinning. Rösta för närdemo-
krati och folkligt deltagande i
beshrtsprocessen. Rösta för Pq-
litikernäs rätt att vara mgd och
[Aä--". Rösta för Ätetre'
miss. TED BOSVALL

I39g-pa- oå
Våtterfl . -KinnarplSlutarp

3-3 (1-2)
MåI, Våtterflickorna: Maria

Bergåker 2, Carola Valfrids-
son. Kinnarp/Slutarp: Sofia
Jarlsson 2, Annelie Palmqvist.

Gästande Kinnarp/Slutarp
bjöd på bäst spel undef match-
ens första håilft och ledde då
också rättvist med 2-1. Vätter-
flickorna, som agerat lite slött i
början, kom igen bra efter hand
och vände till 3-2, innan gäster-
na utjåimnade i slutskedet.

- Våran andra halvlek var
klart godkiind, tyckte Boris Jo-
hansson i Våtterflickorna.

Bäst i hemmalaget var två-
mårlsskytten Maria Bergåker
och Pernilla Persson.

- Vi giorde ingen toppmatch,
men borde tagit tre poäng, an-
såg gästernas tränare, Karin
Torstensson.

Båst i Kinnarp/Slutarp var
Elisabeth Johansson. I övrigt
var det slåtstruket.

t4q3.a6
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firad på Karbo
Ett 20-tal medlemmar .från

IOGT-I{IO-föreningen i Kinne-
ved samlades i söndags efter-
middag hos Ansy Gunnarsson
på Karbo för att fira Svenska
Flaggans dag. Men då vqdret
var ganska kyligt drog sig delta-
garna in i Ansys trivsamma och
vackra hem, där ett hårligt kaf-
febord var dukat med flagga och
vackra ängsblommor.

Efter kaffesamkvåmet låste
Bertil Nilsson en betraktelse av
Tage Danielsson vilken kommer
att vara hösten och vinterns stu-
diecirkelämne.

Efter diskuterades en del för-
slag till dagsutflykter som för-
eningen planerar. Deltagarna i
den avslutade cirkeln om Vil-
helm Moberg kommer att göra
en studieresa till Småland för
att bese Mobergs hembygd och
en del andraintressanta besöks-
mä. Resan kommer att företas
i slutet av augusti. I juli är för-
eningen inbjuden till korvgrill-
ning hos Ingrid och Yngve i
Skörstorp vid deras lilla sjö.



Hushållslärare i Flob i 4l år:

Betit hur lärt genercttioner
Yilskehor att laga mat

Hon har lårt flera gene- i

rationer Vilskebor att laga I

mat, sköta hem och barn,
Berit Samuelsson som nu
går i pension.

| 42 är har hon arbetat
som hushållslårare, de
senaste 4l åren i Floby
skola.

- Det år fantastiskt, en pre-
station att verka på samma ar-
betsplats i 41 år.

Det kunde rektor Agne Ar-
nesson konstatera når skolans
personal samlades vid blomster-
dekorefade bord i matsalen på
onsdagsftermiddagen för att av-
tacka sin mångåriga kollega
med presenter och ett riktigt
kaffekalas.

- Berit år en omtänksarn, j

öppen och glad människa som
arbetar i en god, positiv anda,
fortsatte Agne och påpekade att
den stora uppslutningen bland
kollegerna denna eftermiddagr
var ett tecken på deras upp-
skattning.

r Vårmlåndska
Berit som bor i Slutarp kom-

mer från Fryksdalen i Värm-
Iand. Hon utbildade sig till hus-
hälslärare på Uppsala Fack-,
skola för huslig ekonomi, innan

----------- r
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Efter 47 &r soanhushållsliirare i Flobg gå,r Berit Sornuelsson. nu i pension. Det ör må,nga
Vilslc.ebor lwn unil,er å,ren lört skiita ett huslg&ll. Agne Antesson, Gull Jolwnsson, Carl-
Olof Korlsson, Mats Ekman, Monilea Kiricdherg, Carina Herwiksson, Aila Larsson,
Britt-Marie Rgilin och Dolores Wallgren orbetar p& Flobyslalon i ilag hor sjöloa haft,
Bertt sann lörare. (Fota: Marita Wass)

hon började sin yrkesbana som
hushållslåirare i Kristinehamn
där hon arbetade i ett år.

- Att jag hamnade här i Flo-
by berodde på att jqg inte fick
heltid i Kristinehamn'och sedan
så fastnade jag håir.

Det första året i Vilske ar-
betade Berit som timanställd.
året därpå fick hon fast tjiinsi
och det är den tjiinsten som hon
sedan dess haft.

- Många avoss som sitterhär
har själva haft Berit i hem- och
barnkunskap, fastslog Agne och
kunde konstatera att Berit har
fostrat en hel bygd i hyfs i hem-
met.

Några planer på att söka an-
nat arbete har hon aldrig haft.

- Jag har trivts så bra här i
Floby och egentligen vill jag inte
sluta nu heller. Men går man i
pension så gör man, såger Berit.

o Fulltupp
Att vara sysslolös äringet som

ligger för Berit och livet som
pensionår lår också det bli fullt
av aktiviteter.

- Kon görna och hölsa p& oss! uppmana.de rektor Ag'n'e
Arnesson sin bornd,orrs hush&llslörare och ida,g lallega,
Bertt Somuelssofl, som. efter 47 å,r p& slrr:.lo;n nu gå,r i pen-
sion. (Fota: Marita Wass)

- Jag ska åeina mig åt mitt den nya, glåi,nsanåe rOda cykeln
barnbarn, väva, arbeta i träd- som inskaffats bl a genom den
gården och som vanligt arbeta shnt hon får av Faköpings
som kyrkvåird i Kinneved, be- kommun för sin långa och trog-
råttar hon. nå Eärnine inom skolans värld.

Såkerligen blir det också en MARITA WASS
och annan håi,rlig cykeltur på
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Trer);lig trudition,
i Kinnarps skola

Mycket så,ng oeh musik stod /örstds p& progrotnmet niir lcloss 2 a uid, Ki,r,rra,rps slcolo
hiill en gorrmaldags atsslutning på, fredagen. Allt under ledning ap klassldrote Berit
Nordenberg (t o).

- Från början hand-r
lade det om lokalbrist,
numera år det en trevlig
tradition!

Så beråttade klasslåra-
re Berit Nordenberg om
den gammaldags avslut-
ning som på fredagen åS-i
de rum i Kinnarps skola.

De olika klasserna höll
var och en sin avslutning
i resp. klassrum och däref-
ter samlades alla runt
flaggstången för att ge-i
mensamt hurra för som-l
marlovet och sjunga "Den
blomstertid nu kommer".l

Avslutningen vid skolan i,
Kinnårp är alltså lite speciell. I

Där samlas'inte alla elever, låra-l
re och anhöriga i en enda storl
lokal för att gemensamt fira det
efterlångtade sommarlovet,i
utan istiillet håller alltså de olikal
kliassertra till i resp. klassrum.

- En gammaldags avslut-,
ning, kan man såga. Det har
varit så i många år nu hår i Kinn-
arp. Från borjan var det föran-

lett av lokalbrist, men nu har det
alltså blivit en mycket trevlig
tradition. Det giordes ett försök
för några år sedan att hålla en
"vanlig" avslutning, men det
föll inte så väl ut, så vi fick gå
tillbaka till modellen gammal-.
dags avslutning, Fa Berit Nor-
denberg, som det gångna lås-
året har undervisat klass 2 a.

o Följde2a
FT följde just klass 2 a under

avslutningen i Kinnarp och det
var ett storslaget program som
Berit Nordenberg och hennes
elever hade knåpat ihop. 

l

Efter en inledning med musik
och sång (bl a "Den blomstertid
nu kommer" och en speciell väl- j

komstsång till de anhöriga) visa-
de eleverna upp en del av det,
arb_ete- de giort under det gång-1
na låsåret. i

Några elever visade upp ettl
mycket välgiort grupparbete del
gjort om polisen. Därefter visa-]
de några elever sina färdigheteri
i sång och musik, iruran det var]
dags för uppläsning av dikter.i
Eleverna låste upp både egna
och andras dikter och att de.

Uirdagen den 12 funl 1993

egenproducerade dikterna
handlade om våren och sorruna-
ren var kanske inte så konstigt.

Den första delen (av två) av
prograrjnmet avslutades så med
mer sång och musik (bl a fram-
fördes Evert Taubes "lingla-
mark").

o Teater-konster
Inför del två av avslutningen

blev det förflyttning ut till sko-
lians gymnastiksal, där eleverna
i klassen fick visa sina fårdig-
heter i teater. Det spelades upp
två stycken med religiös anknyt-
ning och utan tvekan var den
församlade åskådarskaran im-
ponerad.

Sedan samtliga klasser av-
'verkat sina resp. program sam-
lades allesammans runt flagg-
stången på skolgården. Rektor
Thomas Pettersson tog till orda
och önskade eleverna en trevlig
sornmar, Därefter hurrades det
för det stundande sommarlovet
och som avslutrring på alltihop
sjöngs "Den blomstertid nu
ktimmer" under dragspels-
ackompanjemang av Berit Nor-
denberg. 

i

OLOF DARruS



GränStfäff ft*å-e$-al Pensionärer ute
rned tre socknar på,"hemlig" rese,Hembygdsföreningarna
i Luttra, Kinneved och
Slöta hade Annandag
Pingst anordnat en ge-
mensam grånstråff.

Trots det minst sagt regniga
vädret hade 55 Personer mött
upp vid Lillegården, Kinneved
respektive Finkagården, Lut-
tra/Slöta.' På grund av väderleksför-
hållandena kunde den tilltänkta
vandringen tYväPr inte ge-

nomföras. Ordförandena i Lutt-
ra respektive Kinneved lämna-
de dock en kortfattad informa-
tion om vilka gårdar i de olika

socknarna som grånsar intill
varandra.' Deltagarna i gränsträffen in-
bjöds diirefter att fortsätta sam-
mankornsten i Luttra bYgde-
gård, där det medhavda kaffet
kunde intagas.

Det blev en mYcket trevlig och
givande kväll, där deltagare
från de olika hembygdsfören-
ingarna berättade bl'a' om vad
som är känt om uPPkomsten av
sockennamnen och vad de i öv-
rigt visste om gårdar och'befolk-
ning. Det fanns dessutom tillfäl-
le att studera ekonomiska kar-
tor och en del foton samt gamla
handlingar från Luttra'

Frökinds pensionärsförning
S.P.F. har varit på hemlig resa.

En vacker sommardag i bör-
jan av juni startade en fullsatt
buss mot okänt må1. Vart iir vi
på väg, söderut kanske? Men
resan gick åt motsatt håll, in På
Skaravägen för att så småning-
om vika av mot Hornborgasjön.

Resan på slingrande vägar,
genom lummig skog och med
vackra blomster 'utmed väg-
kanterna (men även besPrutade
bruna fält och mindre välmåen-
de träd) var en naturupPlevelse.
Nu var vi framme vid första
målet, invallningen. Ett gigan-
tiskt arbete, sade de, som för-
stod sig på det. Att efter så
många års slit och split ha kun-
nat baxa det ända hit!

Så mot nästa måI, genom än-
nu fagrare natur var: föreningen
nu framme vid raststället, Herr-
torps Kvarn, där kaffe intogs.
Hår finns mycket sevärt, bl'a.
de mysiga källarvalven, där
väggarna åir bemålade med mo-
tiv från arbete i kvarn och hus-
håll. Herrtorps Kvarn, som är
ett fritidscenter med massor av

l14s-aö-i$

aktiviteter, byggdes omkring
1875, brann ner i början av 60-ta-
let och återuppbyggdes 1986-87
till vad det är idag - ett tjusigt
ställe.

Under gemytlig stämning fort-
satte resan och snart var man
fiamme hos Äsa Gustavsson i
Kilstorp, som välvilligt ställde
upp och visade sin drejnings-
konst. Äsa, som har en gedigen
utbildning bakom sig, har här
sin keramikverkstad och butik.
Kilstorp, en gång ett torp under
St, Bjurum, har Äsa innehaft ett
20-tal år och pietetsfullt rustat
upp efter hand. Det är nu en
idyll, ett utflyktsmål och till stor
glädje för många besökare.

På hemfärden avtackades
ordförande Margit Andersson
med applåder för den väl upp-
lagda resan samt chaufför Kjell
Sandahl, som lugnt och säkert
lotsade till dessa smultronstäl-
len.

Korsberga-Kinnarp/Slutarp 0-4 (0-1)
MåI, Kinnara/Slutara: Mikael Larsson 2, Mattias Johans-

son, Christian Ek.
Gästerna tog raskt hand om initiativet i matchen. Första

mäet låt vänta på sig en halvtimme.
- Vi hade bud på flera mål i första halvlek då vi hade ett

klart spelövertag, menade Göran Olofsson, tränare i Kinnarp/
Slutarp.

Korsberga har svårt att få ordning på spelet den hår säsong-
en. I början av andra halvleksåg det lovande ut.

- Vi fick bra tryck på dem och hade några ihanser, bland
annat ett stolpskott. Mål dår och jag tror att vi hade tagrt po-
äng, menade Ingemar Siljehult i Korsberga.

Nu gjorde bortalaget nästa viktiga måI.

- Jag tycker att Korsberga tappade stinget då och när det
sedan blev 0-3 var matchen avgiord, sade Göran Olofsson.
Han ansåg att det var en arbetsseger med plus till backlinjen.

I Korsberga var liberon Tommy Johansson duktig. Claes-

Kinnarp/Slutarp-Borgunda 2-3 (1-2)
Målen, Kinnarp/Slutarp: Christian Ek och Kristian Pers-

son. Borgunda: Joakim Svan 2, Roland Andersson.
Det vill sig inte för Kinnarp/Slutarps IF på hemmaplan.

Inte en seger hittils i år, och inte i går heller mot Borgunda
som vann med uddamålet. Hemmalaget har svårt att övertyga
på Kinnemo. Laget gör det mycket svårt för sig i många situa-
tioner och igår fanns målchanser utöver de två fullträffarna
men det vill sig inte heller i avslutningarna. Det åir lite hasard
och för kantigt över spelet på många håll. Nu var nye Kristian
Persson och även Markus Brisbo duktiga tillsammans med
anfallets Christian Ek, även om han sumpade ett par rejäla
mächanser i frilägen,

Borgunda hade mer tyngd örJ'er sig än hemmaspelarna och
nyförvärvet från Skövde AIK, Bosse Stenberg, bidrar med
konstruktig mittfältsspel till ett anfall som i Roland Andersson
och Ulrik Palmborg hade två med tyngd i. Det blev annars
en kalasstart för hemmalaget med 1-0 efter en minut genom
nåirnnde Ek. Kvitteringen till 1r1 efter 20 minuter styrde en
hemmaspelare in på Joakim Svans frispark. Roland Anders-
son sköt 1-2 i nättaket efter en halvtimme. I andra halvlek
kvitterade Kristian Persson efter sex minuter. Segermålet
kom på frispark efter 30 minuter. Svan prickade bollen i nätta-
ket.

Domaren Krister Lindkvist Tidaholm bidrog inte till
atthöjamatchkvalitdn. Jctlö-O6-Ll

I niv. V Tidahol-"*nn"rrl993-aå- a8 
;

I Kinnatp/Slutarp-Vårsås 2-3 (f-Z) lj Mål, Kinnary/Slutarp: Sofia Jarlsson 2. ,

Kinnarp/Slutarp börjadg matchen bäst och tog ledningenl
efter fem minuter. Värsås-spelarna låt sig inte nedslås utan j

fortsatta kämpa och det gav frukt. I halvtid hade de vånt un- I

derläget till ledning.
- Vi flyttade upp positionerna efter paus och fick ett bra i

tryck på dem, beråttar Karin Torstensson, tränare i Kinnarp/ r

Slutarp.
Hemmalaget kvitterade också rättvist ttll 2-Z och det såg r

länge ut att bli delad pott. Strax före slut giorde Värsås 3-2. i

_ - Det kåindes snöpligt efter vår fina andra halvlek, tycker j

Torstensson. i

Trotsförlusten får samtligaspelare i hemmalaget godkåint. 
I

från

Kinnarp/Slutarp-N. Fågelås 1-4 (0-Z)
Mål,.Kinn_arp/Slutaqr: Christian Ek. Nona Fågelås: Con_

ny Joelsson 2, Håikan Johansson, Johan Bergström.
J.lorra Fågelås var starkare på alla plan i sdndagens match

på Kinnemo.
- Ja, de vann rättvist. Vi var tvåa på de flesta bollar och

ff."ff*Txå;l5lä":1ti;iffi:; mWkonstaterade lagledaren Conny
Cruus i Kinnarp/Slutarp.

Norra Fågelås tränare Rune Nol-
berger satt på bånken oeh njöt av
sina mannars spel:

- Det såg vädigt bra ut, vi hade
matchen i ett bastant grepp hela ti-
den. Trots fyra mä framåt iir jag
allra mest nöjd med försvaret. som
inte tillät Kinnarp/Slutarp skapa
någonting. De har för övrigt speiat
mycket bra hela såsongen.

Thomas Billengren, Tom Knuts-
son, Lars Johansson och Mikael. i Fågelå's försaar.
Larsson framför målvakten Mikael Axelsson är kvintetten som
sköter defensiven hos Norra Fågelå". flgJ .AÅ:_;7

Lars Johansson - bra

Gunnar Carl6n kåLnpade bra i'anfallet. nq3lf4lUl
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Öppnirr$ i Fröhin il i,;o;dkiggningen

-\öftsbornä får vara med ä#ffiffi ffi"ffi
ombyggnaden av Lokal Frökind kommer att igår kvå[, efter det att förhanrllingarn. Hfl*mfliåiffiY ffi"t"Str*"#
genomföras me4 ollsborna kommer att få qiourn€rats föratt gruppledatna skrrlle reso- .,ff;ffiffidffit ffiffiå#"*Ttrett .ord rned i laget. Det beslutade kommun- nera sig samnnn . r€dniDs då! fls hade sens tiu- r*kind så aö s.-icetun".io_furrmåktiseiFalköpingefterenlångdebatt --Srd4- ml"'f,t#*då#.* U*,1#*#'m

stå6Dårtilvatittt helerlom_ bå!t.
Kan man få slutet gott i detta

ärende så åi,r allting gott. 
..

FROKINDSSOC.DEM. FOR
Birgit Ek

munledningen klar över sam-
hällsföreningens roll. Den ska
utnyttjas som remissorgan men
några politiska beslut kan för-
eningen inte ta.

4 -o Falköping forsOagen'den' 24 iuni 1993

B,esl,ut om Lako,l Frökirr,d; midsorrrrrrflf-

Invånarna får ord rned i laget firande på
Tångavallen

Invånarna i Kinnarp/
Slutarp får ha ett ord med
i laget når det gåller om-
byggnaden av Lokal Frö-
kind, den så omdiskutera-
de och kiinsloladdade frå-
gan. Kommunstyrelsen
fick hård kritik och fick ta
emot anklagelser för bris-
tande information och
kiinsla för en 20-årig sam-,
lingslokal. Efter lång de-
batt blev det dock en lös-
ning och en kompromiss

som till synes giorde alla
nöjda.

Fulhnäktiges beslut innehål-
ler nämligen ett tillägg som sä-
ger att ortsborna skall beredas
tillfälle att yttra sig över om-
byggnaden genom de politiska
partierna lokalt och samhälls-
föreningen samt berörda nämn-
der.

Det var socialdemokraten
Göran Johansson som kom med
det förlösande förslaget tillkom-
promiss och efter ajournering
tjugo minuter var alla överens.
Kommunalrådet Lars Elinder-

son (m) anslöt sig till kompro-
missförslaget om tillåggsyrkan-
de och det var han som också
fi ck med de berörda nämnderna
i sammanhanget,

o Lokalslöseri
Ulf Eriksson (c) från Kinnarp

inledde debatten och han kunde
tala om att ortsborna kände sig
grymt besvikna över att deras
tjugo år gamla samlingslokal
skulle styckas upp i olika delar
för att man skulle kunna få det
servicekontor och utökade bib-
liotek som man också ville ha.

Men det värsta var att orts-

borna inte k?inde sig delaktiga i
projektet, man vill vara med
från id6 till fiirdig skapelse.

- Det handlar om ett lokalslö-
seri utan like, när man ritar in
ett stort lunchrum och biljard-
rum. Det är samlingslokalen
man är ute efter, sade Ulf Eriks-
son.

o Sporthallen tånde
Från början var det sporthal-.

len, som var ett samarbetspro-
jekt mellan Kinnarps och kom-
munen, som egentligen drog
igång denna strid från början.
Men niir f'uiimäktiges ledamöter

gick till gårdagens sammanträ-
de handlade ärendet om finan-
sieringen av ett redan beslutat
projekt. Fastighetsnåmnden
skulle beviljas ett anslag på en
halv miljon kronor för projektet
- ombyggnad och utrustning av
Lokal Frökind.

Jan Linde begärde ajourne-
ring i tio minuter och fullmäkti-
ges ordförande Agne Arnesson
beviljade sig och ledamöterna
tjugo med kaffepaus. Efter den
"luftningen" utanför sessionssa-
len var frågan löst.

ULLA\NORDMARK

Traditionellt

Midsommarafton blir det tra-
ditionellt midsommarfi rande på
Tångavallen i Slutarp.

Det är Kinnarp-Slutarps IF:s
ungdomssektion som står bak-
om arrangemanget. Traktor
med lövade vagnar körs från
Mat-Fokus och Kinnemo och
sen börjar festen på Tångaval-
len med fiskdamm, chokladhjul,
pilkastning, hästridning, boll-

] kastning, fotbollsmatch mellan
PQ noh mqhh^rP9 och mammor,
t Servering blir det naturligtvis
också. ::



Midsornmar på Tångavallen:

Grabb a,rn,a, i P 9 slo g ma,mmorrua !
Midsommarfest i fot-

bollens tecken blev det På
Tångavallen på Midsom'
marafton, då KinnarPi
Slutarps IF:s Ungdoms-
sektion bjudit till firande.
Efter traditionell dans
kring midsommarstången
var det dags för fotbolls-
match, där grabbarna i lag
P9 mötte sina mammor i
en fartfylld i rolig match.

. Dans kring midsommarstång-
en, fika, lotterier, bollkastning
och hästridning. Ja, det fanns
mycket att vå{ja på när Kinn-
arp/Slutarps IF anordnade mid-
sommarfest på fina Tångavallen
på midsommarafton. Ett stort
antal firande hade kommit för
att delta i de olika aktiviteterna,
men frågan är om inte fotbolls-
matchen blev bland det roligas-
te både för åskådare och delta-
gare!

Föreningens P9Jag i strikta,
blå-vita fotbollsdräkter mötte si-
na mammor, för dagen iförda
morgonrockar, badmössor, la-
kan, ishockeyhjälm, gummi-
stövlar eller liknande. Domaren
- en herre i slokhatt och rock -
kom aldrio övpr "mittritan" åt

något håll, men kunde åndå ha
koll på matchen. Bortsett då
från de tillfällen då han försökte
knycka godis ur en spelande
moders handväska...

Efter fantastiska skott. mål- rop, för på kort tid reducerade
vaktsräddningar, finlir avgrab- m-ammorna.från 4-1 till 4-3'
barna och kanske mer tilfäilist vilket blev slutresultatet i denna

spel av mamnorna' segrade P;9 roliga fotb-ollsmatch!

med 4-3 och det med ett nöd- LILLILL ROSLUNDH

zvla-19-

En hiirtig mi,ilsommar-m,atch i fotboll bleo det nör Kinnarplslutorps P9-Iag -bfsegrad'e
il.no ,r*ri*or med, 4-3 p& Tå.ngg,oallen. Matchd,riiktern'a'D&r, son1. s{nes' aD olilso slog.-.

( F oto : Margareta Bohmon)

Ett oaekert bmilsur öoerlömna,ile å.ldermannen Martin Datsiilsson till OIof Anderssorl,
i mitten. Eioor And"ersson, till höger, höll talet.(Fota: Miclwel Johnsson)

Vaktmåstaren På Frö'
kindsgården, Olof An-
dersson, avtackades På
torsdagen efter 23 års
tjånst.
Denne mångsysslare har glatt
många med sina fina trädgårds-
arrangemang och skickliga
hantlag att klå om möbler förut-.

om sedvanliga snickeriarbeten
och annat som tillkommer en
vaktmästares jobb.

Nu är Olof 8l år och har bara
ett halvt år till pension som han
ser fram emot. Bland annatkrä-
ver ett litet skogsbruk sin be-
skåirda tid.'

Fastighetskontoret; ditr Olof
Andersson varit formellt 'an-

stålld, uppvaktade med blom'
mor. Så gjorde också persona-
len och de boende på ålder-
domshemmet

I sarnband med att Olof An-
dersson slutar passar kommu-
nen på att dra in en vaktmästar-
tjåinst på Frökindsgården, så nu
får den tilltrådande dubbelt upp
att göra, förklarade hemföre-
ståmdarinnan Eivor Andersson'
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hgvor i Slutarp vill
ha tillhaka sin eykel

- Jag är beroende av
min cykel och nu har nå-
gon stulit den, mitt utan-
för mitt köksfönster.

Ingvor Andersson på
Kulebacken i Slutarp/
Kinnarp år både arg och

Div V Tidaholmsgruppen
- Kinnarp/Slutarp-Hörnebo B B-4 (2-0)

MåI, Kinnarp/Slutarp: Annika Fred6n, Kanin Torstensson
och Annika Knutsson.
, Kinnarp/Slutarp spelade mycket bra i första halvlek i freda_
gens hemmamatch mot Hörnebo B och ledde rättvist med 2-0
i paus.

I andra halvlek drabbades Kinnarp/Slutarp tvyärr av några
skador med följd att man tvingades möblera äm iite i laget öch
detta satte sina spår. Dessutom blev stämningen på ll"rrunlite irriterad.

: Det var synd att det blev så och att vi tappade matchen,
sa-Karin Torstensson, spelande tränare i Kinnarp/Slutarp.

Hela llget skall ha godkänt betyg med extra plujfor målvak_
ten Josefina Gård' lrl s- oö-J-*

förtvivlad. Hon cyklar var-
je dag till dagis och sitt
jobb. Ingvor är ensamstå-'
ende. utan bil och mor till
Daniella 4 år, och Calle.
2,5 är.

Stölden skedde natten mot

måndagen i denna vecka. Det
är en 5-växlad, lite använd,
damcykel med barnsits på. Den
stod parkerad utanför Ingvors
lägenhet, olåst, och hon såg den
.senast klockan elva på kvällen
innan läggdags. Fem på mor-
gonen dagen efter var den väck.
Ingvor gnuggade sig i ögonen
innan den hemska sanningen
gick upp för henne:

- Så hiir efteråt borde jag låst
den men vi har känt oss såkra
för tjuvar hår. Barnens cyklar
och små och stora leksaker har
ibland legat ute över natten,
Samma har det varit med grann-
flickans grejor.

- Men nu låser vi in allt i ett
förråd på kvällen, säger Ingvor
besviket.

Första dagarna fick Calle och
Daniella åka träskrinda till da-
gis, senare fick mamma låna en
cykel av en bussig vän, hur
länge vet hon dock inte. Och nu
närmar sig semestern. Den stul-
na cykeln har hon stöldanmält
hos polisen.

- Jag har det knapert ekono-
rniskt och vi ska vara hemma
mest och tänkte göra utflykter
på cykeln. Daniella orkar följa
med lite längre sträckor men
Calle måste jag slrjutsa.

: Tjuven gör attjag och bar-
nen blir begränsade på vår se-
mester, Vi kan kanske inte ta 'l
oss dit vi vill och det gör mej
arg. Någon annan avgör för oss
liksom...

.Ingennycykel
I , bilismens tidevarv verkar

det självklart att alla över 18 år

- Vi ui.il ha mannmas cgkel tillbaka och ålca på, ut-
flykter, siiger Ingoor Anderssons,bant, Daniella och Cal-
Ie. I bakgntnden ses lå,necykeln som tillfiilligt rödd.at upp
situationen för fotnilien- (Foto: Michael Johnsson)

Vartofta-KinnarpiSlutarp 0-3 (0-3)
Mrål, Kinnarp/Slutalp: Fredrik Ek, Daniel Andersson, Mat-

tias Johansson.
Med en tidig 2-OJedning i ryggen skaffade sig Kinnarp/

Slutarp snabbt greppet om de tre poängen. Tränaren Göran
Olofsson kunde sitta lugn på bänken:

- Ja, killarna presterade stundtals riktigt bra fotboll, även
om underlaget var svårbemästrat. Jag tycker vi hade ett myc-
ket stabilt grepp om händelserna och låg närmare ytterligare
mål ån Vartofta en reddcering.

- Vi hiirntade oss inte efter deras chocköppning oeh 3-0 i
slutet av första halvlek avglorde definitivt. Efterhand spelade
vi ändå upp oss och höll ganska jämna steg, tyckte Thomas
Qvist i Vartofta, som på nytt hade sin bäste i Stefan Höök.

Försvarets Ove Josefsson och Stefan Berger samt Chriltian
Ek i anfallet var gåsternas bästa. 1a1e) $*atJ-Jt\

tar sig fram med bil, framför allt
i mindre orter ute på landsbyg-,
den. Men det finns många som I
inte har råd med bil eller kan'
låna en av vänner eller föräld-
rar. Lågavlönade, ensamståen-
de med barn till exempel, män-
niskor som värkligen skulle ha
stor praktisk nytta av en bil.

Nu vet Ingvor inte vad hon
skall ta sig till.

- Jag har inga pengar att kö-i
pa en lika fin cykel som denjag

ågde. Eventuellt,'kan det bli en
begagnad om jag sparar tills
längre fram. Men vad ska hända
under mellantiden? Jag känner
mej rådlös...

Nu hoppas Ingvor och barnen
att tjuven läser detta och hör av
sig anonymt och berättar var
'cykeln finns att hämta. Aven om
den är sönder.
, För på måndag börjar semes-
'tern.

MICHAEL JOHNSSON
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Torsdagen den 8 iull 1993

Fart ochlläkt i Sköud,e

Kinneoeilstrion Joakim Carlsson, Muria DahlöIo och Jimmg LinÅ,roth lwr firat storo
ffiurnfer u4d,er ilen pågå,enil.e Riksskgtteoeclcan i Slöad,e, med bl o. en laggtld, i klassen
L79 (geoör ligganda, l<o.rthd,ll). (Foto: Thomas Göransson).

Blätt Annä Engström från I

Falköping sexa i B3-klassen,
Maria Dahläv, Kinneved fYra i I

B2-klassen och Hans Thörnvall, I

Falköping sjua i B?0-klassen. ]

Dessutom hade Joakim Carls-
son en fin placering På kroken;
i B4-klassen (190 startande) ef- l

tersom han ledde efter huvud- i

skjutningen, men i finalen sjönk i

tyvåir Joakim tillbaka i prislis- 
l

tan. Måhända var det nerverna I

som spökade för Joakim? I

Under denna veckan
pågår en hektisk period
för Sveriges slyttar.

Riksskytteveckan i
Skövde avgörs nåmligen
som bäst nu, med över
1.600 slryttar på plats, som
tillsammans svarar ' för
dry# 4.000 starter.

Det har också blivit en hel del
lokala framgångar så håir långt
i veckan.

I den inledande tävlingen -
Skövdeträffen, nationell ban-
skjutning med gevär - noterade
sig falköpingSskytten Jan-Olof,
Jannesoh för en mycket merite-
rande femteplats sammanlagt i
elitklassen (gevåir). Jan-OIof '

skötsammanlagtäl poång, fem i

sämre än segraren Jonas Ed-l
man, Jönköping.

o Guldåtl(inneved
Kinnevedslaget med Joakim

Carlsson, Jimmy Lindroth och r

Maria Dahlålv vann lagtåvling-
en i Riksskyttet i klassen L19,'
gevåir liggande.'

Trion noterade 578 poåiLng till- I

sanunans, en poäng mer än två-
an, Oskarshamn.

Utöver ovannåmnda presta- t

tioner har ett antal lokala skyt- I

tar hälit sig våil framme i Riks-
skyttets prislistor (gevär liggan-
de). I
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Sn airt böri ar $uf dsholan
Om tre veckor börjar sko-
lan igen.- Knepiga matte-
tal ska lösas, svenskauPP-
satser skrivas och franska
verb böjas.

Och för vissa, som An-
nika Karlsson i Slutarp,
år det åven böjning av
guldtrådar som gåller, för
i höst är det premiär för
det nya guldsgridespro-
grammet på Ällebergs'
gymnasiet!

Två års förarbete av fråmst
silversmeden Ingemar Anders-
son, och Bo Davidsson, guld-
smed samt sittande i gymnasie-
nämnden, har gett resultatet att
landets andra guldsmedsgYm-
nasium, sedan tidigare även re-
presenterat i Mjölby' nu finns i
"guldstaden" Falköping.

Kyösti Björk, har enligl de
riktlinjer som tidigare dragits
upp för programmet, format
den treåriga guldsmidesutbild-
ningen, dåir han även medver-
kar som utbildningskonsulent -

det vill säga lärare.
- Under första året kommer

de 11 antagna - av totalt 36 sö-
kande - att lära sig de grund-
läggande momenten inom guld-
och silversmide, gravyr samt
steninfattning, under salnrnan-
lagl 2,5 dagar/vecka. Dessutom
tillkommer materiallära och his-
torik kring guldsmide tillsam-
mans med "ordinär kurs"; mat-
te , svenska, engelska osv, be-
rättar Kyösti Björk.

- Föreläsningar om exem-
pelvis smyckesdesign samt vissa

praktikveckor på någon av trak-
tens 19 verkstäder ingår under
alla tre gymnasieår, fortsätter
Björk.

Under andra året vä|js något
av de fura ovannämnda rikt-
ningarna inom guldsmide, Då
90 procent av allt arbete som
görs i guldsmedsaffärer bestå,r
av reparationer och omarbet-
ningar av redan giorda föremål,
kommer dessa båda områden
att särskilt studeras det sista
gymnasieåret. Till skillnad från
Mjölbyskolan, där design är för-
håirskande, inriktar sig Falkö-
pingsprogrammet på just repa-
ration och omarbetningar. Ärs-
prov, där eleverna under tids-
press ska lösa en uppgift, exem-
pelvis en ring med omfattning,
avslutar varje låsår. Skolan står
för inköp av det dyrbara mate-
rialet, och är det så att eleverna
vill behålla sina arbeten, får de
köpa dem. Efter det treåriga
programmet, följer ett års prak-
tikantarbete, därefter kan ele-
verna avlägga gesällprov, avslu-
tar Kyösti Björk.

- När jag väl kommer igång
med någonting' tex en teckning
eller bra bok, håller jag På tills
jag är färdig, säger Annika
Karlsson, en av tre lokalt antag-
na guldsmideselever. Den egen-
skapen - att envist och tålmodigt
fullfölja en uppgift, tillsammans
med en god förmåga att låta
"ögon och hiinder samarbeta"
giörde att Annika, tillsammans
med två andra lokala flickor,
Malin Isaksson, FlobY, och Jes-
sica Wåhlberg, Falekvarna' an-

togs till programmet efter ett
praktiskt test i våras.

Trots att Annikas pappa en
gång i tiden arbetat som guld-'
smed, har hon ingen erfarenhet
av guldsmide. Att teckna och
arbeta med händerna hör till
hennes hobbies, dit även fiske
råknas. Snart kanske ffskedra-
gen är giorda av guld..

Att bli antagentill guldsmides-
utbildningen i tuff konkurrens
med folk från hela landet - hös-

Annika Ka.rlsson, fr&n Slutarp,har gulilsmed"sgrket i sik-
te. En bra start mot ilet m&Iet ör guld'smidesprogtarnmet
p& Åtlebergsggmnasi.et. (foto:Rune Lind'blad')

tens guldsmideselever kommer
bland annat från Karlstad och
Ronneby - kom lite som en över-
raskning för Annika som för sä-
kerhets skull även sökt sam-
hällsprogrammet'

- Reparationer verkar mest
intressant, det finns mer att göra
inom det fältet, säger Annika,
så nog ska Falköpings nYa guld-
smidesprogram med inriktning
påjust det passa!

LOVISA HAMRIN

Tria sam uffird med I O GT -NTO
I torsdags var IOGT-NTO:s

medlemmar inbjudgra till Kloc-
karegården i Skörstorp där man
hälsades våilkomna av värdfol-,
ket Ingrid och Yngve Johans-
son.

En tipspromenad med tolv
mycket kluriga frågor skulle
besvaras innan det var dags att
går ned till gårdens egen Hla sjö
där fiskarna hoppade i vattnet,
och en strandskata tiggde mat'
till sina små ungar i strandkan-
ten.

På stranden serverade Yngve
Johansson grillad korv med
bröd samt liiskande dryck. Den

håirliga sommarkvållen bidrog
till den sköna stämningen.

Det tåvlades åven med ring
och bollkastning innan det var
dags att dricka kaffe i trådgår-
den.

Två av utfärdens deltagare
berättade sedan om en fin mid-
sonrmalresa till Saxenborg i
Dalarna och den planerade
augustiresan till Småland disku-
terades även,

När kvällen började skymma
var det dags att tacka värdfolket
för en mycket trevlig kvåll och
antråda hemfärden.

Värsås-Kinnarp/Slutarp 1-3 (0-1)
MåI, Kinnarp/Slutarp: Fredrik Ek, Håkan Ekman samt

självmål.
Kinnarp/Slutarp giorde ingen större match mot Värsås på

bortaplan i torsdags, men killarna visade i alla fall fina kämpa-
tag och kunde, helt rättvist, kriga till sig en trepoängare'

- Och i dagsläget är det poängen som är viktigast för oss,
så vi få,r vara nöjda, sa Conny Cruus i Kinnarp/Slutarp'

Den första halvlekens enda mål var ett sjålvmåI, framstres-
s'at av Owe Josefsson, skall vi tillägga.

I andra halvlek ökade så Kinnarp/Slutarp till 2-0 och då
såg det lugnt ut, men en knapp kvart fråm slutet reducerade
hemmalaget och då blev det faktiskt lite panikartat hos gäster-
na några minuter.

Men drygt fem minuter från slutet kom 3-1 och dåirmed
var matchen avgiord.

I Kinnarp/Slutarp skall försvarats Marcus Brisbo och mitt-
fältets Jörgen Andersson ha de högsta betygen. 

Llt;aeT-Og
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När seklet var ungt

När seklet var ungl togs den
hår bilden på ett SlutarPslag'
som de allra första åren från
startåret 1919 och framåt höll

till på Mönarp. I bakgrunden
slrymtar också godsets mang-
årdsbyggnad som nu år riven.

Enligt uppgrft åi det Valde-
mar Johansson i Siggagården
som år fotograf. talvme'

Ilroek efter vånstersvång
Kollisionen mellan bi-

larna blev våldsam, men
alla inblandade hade tur.

De tre som skadades
kom undan med lindriga
skador, och bara en av
dem behövde stanna på
sjukhus för vård.

Olyckan inträffade i går efter-
middag strax söder om Kinnarp
utanför Falköping.

En personbil som kom från
Kinnarpshållet skulle göra en
vänstersväng in till en fgstighet
vid vägen, och missbedömde
avståndet till den mötande trafi-
ken.

Han svängde mitt framför en
annan bil, fråm Ulricehamn, som
körde mot Falköping, vilket
giorde kollisionen oundviklig.

. Treskadade
Den våldsamma krocken till

tro'ts klarade sig de inblandade
(igår okänt hur många) alltså
undan med endast lindriga skå-
dor.

De tre skadade fiirdades i Ul-
ricehamnsbilen, Två av dem
fördes till bassjukhuset i Falkö-
ping dåir de undersöktes. De
kunde låimna sjukhuset senEre
på dagen.

' ll: ir

Kollisionen utonför Kinnatp ig&r bleo oå,lilsam och tre fick föras till sjukhus, rnen lgclc-
ligtois oor deros skodar lindnga. (Foto: Josef Jalcobsson).

Den tredje fördes till kärn- På akutmottagningen meddela- . .Ingenidenvänstersvångande
sjukhuset i'Falköping, dar han des .i går kväll att hans skador bjlel' 

-som kom från bygden,
fickstannakva"fOrob'se"vation. var lindriga. skadades.

!c,1J- cI- Lrl

T1 ,VfJ- ol_ätr asan,
krockorsale

En fasan orsakade i torsdags
en krock i Kinnarp, dåir två per-
sonbilar fick plåtskador. '

Fasanen gick mitt i vägen och
tvingade en avbilama attbrom-
sa in tvärt. Föraren i bilen bak-
om hann inte reagera, utan kör-
de rakt in i den bromsande bi-
len.

Ingen av förarna skadades,
men bilen som körde.på lick
bärgas från platsen.

IOO OOO kronor
på Triss!

En lycklig vinnare har
kammat hem hela 100 000
kronorpå en Triss-lott. Lot-
ten inköptes i förra veckan
på Centrum-Livs Kinnarp.
Vem vinnaren år vet man
dock inte i butiken.



- o Kinnarp/SlutarP !

- Kom och drick. kaffe
med hembakat doPil' gril-
la eller vad sägs om en
tipspromenad, tipsar för-

"i-iit 
g"utsistent Marie

Banljung, en av dem som
håller i Väg}Yrkan denna
vecka i Kinneveds Pasto-
rat.

Hela veckan med start i mån-

dass håller Kinneveds Pasto--rat

åoö.t ft.tt -.d vägkYrka mellan
flåct." 14 och 19 varje dag' I
*åtta.e. var det barnens dag

-.a f"i och sPel för låg och

mållanstadieuttgdomar' Med På
oremiiirdagen fanns redan brö
äerna Stefan och Anders Eriks-
,ott toto gärna lekte och fikade
i församlingshemmets trivsam-
ma lokal.

- Vi kommer ha öPPet varje

dae och bjuda På olika aktivite-
å"1 ittto"-""arMarie Barrlj ung

Bussresa
till Småland och Öland

den 20-22 aug'
Upplysn. och anmälan

senast den 31/7

till tel. 0515-331 72.

Alla välkomna!
Kinneveds IOGT'NTO

som lovar mer än direkt "kYrkli-
Ea" sYsselsättningar'- - Aktiviteter som tungerar

som äragPlåster så att vi får hit
mer folk!

. Grilllffåll
Idag tisdag hålles, Precis som

varje dag, kaffeserveruagln oP-

n.tt ttt a n5atP av sYföreningens
äÅ.t som Påtar omkring i kö-

t.tl-rt"t"ai kvällen blir det

"o-^.t*u.it 
i kYrkan fölit av

andaktsstund'--- 
Pa onsdagska vi ha grill-

kviill för årets konfrrmander'

kwkans ungdom och ja, alla

såm vill komma! lockar Marie
-garrljung som också lovar

veckan.
KRISTINA BJUREKLEV

l'xl.}-o'i - a?

Lå,t bli lek'redshaPen , . -
Flintabilen, som sedan i våras att tonårsungdomarna slutar

varit placeraa oa 'n't#Jiä[] :h*:"*-Böra 
sönder den

:ffi:.H:"'ä:s#åffit;d tilt oät' o*ie" redskap'

i"[p"å*ä r"uå r-a' T:1-'* r-

torps kapell. Vid denna guds-
tjåinst sjöng musikkonsulent Ulf
Lindst"öm förnåi,rnligt två psal-
mer solo, varav en På Dalamelo-
di.

Den 8 augusti efter mässan i
Kinneveds kyrka reser försam-
lingskåren i egna bilar medta-
g"t d. t tffutorg till Näs och
Kymbo kyrkorför attbese deras
förnåimliga altaruPPsatser. Se-
nare i höst planeras gudstjänst
med kaffesamkväm å Frökinds-

iFi"tro""Ät"Jt ttt tt"" giorts på

;il;.;h tonårsungdomar har

iäiiå"" 
""tt 

a"en i övrigt skadat

i.äJätt"p."' KinnarP-Slu-

ffå"J:s:T,?'å?'öfi ?åxä:
;;";; t' till för de mindre

barnen."-båi tott.t också föreningen

Ua-aå P""gtt och arbete. att laga

;å:in;l;i;.dskaP' Flintabilen

ii.. ulliuit uPPskattad av de Yngs-

;;; tt.r'flYtttt den och en

i"i.rm.tt fot föreningen hoPPas

TG&IF -Kinnata/Slularp-g-O 
(a-0)

fvrH fC*ifr'gåf.ttt nfit"ia +' Å'sahredriksson 3' Catarina I

Lundgren, Marlene Karlsson'
Tidaholmsdame-. gti?å;trna en reiål överhalning i vå- I

".* ti"tt seriedrabbning'
- Det var i stort sett s'pet mot ett mål hela malchen' Kinn-

"-/6;; 
har spelat äit tidig""t' men.nu'gav vi dem en'

;.iåi;älitåa"tioia.Ccur-'i"""""enA,n{er.sJohansson''='1ffi;;;;;Ä",it-ur*1" Davidsson och Lotta Ceder var

O"tUg" i ett bra hernmalaq'
TG&IF ga" tiu ,o*.äi" tre poäng efter Falköpings KIK:s

Sommarens
friluftsgudstjänster

Kinneved Vårkumla försam-
lingskfu har ordndt de traditio-'
nella friluftsgudstjänsterna i
sonunar, med god tillslutning.
Söndagen den lljuli vid försam-
lingshemmet predikade Sten-
Erik Svensson Predikade, Maj-
Britt Johansson och kantor EIi-
sabet sjöng duett flera sånger.

25 juli Kristi förklarings dag
predikade kh. Bruto vid Ax-

I o &r e&b öti ode s o e clcons V dglcgrp i Kinneu ed' kg tl<a' H iir
':;' ;; b;'ffi^- 

-sl",f*" off Å"'d"" 9.-b'ot P-":!!:!::
;i Åt"tÅ" tillsam:tnans med' firrsamlingsossistent Mwie

Bo:nliung. (Fotn: Don NilssorD

tEo,J -' 6i -'Ltl

*tjt", 
kan inte klagl på yålvllasong' Vi har avgörandet

i.gäTatta." i hott,-tl,tt"de Anders' 
tgtiJ- O?:

gårrden.



Bo Rölan!$!g atfya )-

Det började med
ett miölkpaket...

Ti.tl Freil'rik oci Ceeilias s,rbete hörde att mata bagglo'm-

net.

"Bo på lantgård" är
ett ganska nytt begrepp'
åven om det under
många år förekommit
att storstadsbor under
solnmaren harflyttat ut
på landet. Nu år det en

-urer orgagiserad - form
av lantgårdssemester,
det är,en strävan att få
ut storstadsbor till lan'
det och detta år av llerä
skåI. Dels finns en öns-
kan i att få ökad förstå-
else förjordbrukets pro-
blem dels år det en in-
komstkiilla för lant-
brukaren som harlåmp-
liga hus att hyra ut.
Dessutom blir det oftast
en fin kontakt månni-
skor emellan. Inte
minst år det viktigt för
storstadsbarn att kom-
ma ut i frisk luft På lan-
det och få bekantskap
möd djur av olika Slag.

Gården Liden i Slutarp in-
går i EKO-museet och ma-
karna Filipsson har satsat

. iust på att bo pålantgård, IIär

finns nu den gamla man-
gårdsbyggnaden som en
"Sörgårdsidyll". I denna
finns rum, konferenslokal
och kök med gammaldags
bakugn i. Det är bara det sa-
nitära'som är moderniserat.
llven övervåningen i det nya
bostadshuset är ledigt för
gäster och senaste tillskottet
i boendet är loftet över höns-
huset. Här behövs inga väc-
karklockor, gårdens virila
tupp ser till att gästerna vak-
nar i tid för att vara med om
morgonmjölkningen, och att
hönorna levererar frukostäg-
gen.

Detta, att få deltaga i går-
dens arbete med kor, hästar
och smådjur ger den extra
upplevelsen, särskilt hästar-
na i högst varierande storlek
blir populära bland barnen.

J Stockholmsfamilj
Häromdagen hälsade vi På

Gun-Britt och Leif FiliPsson
på Liden, just som en Stock-
holmsfamilj packade ihoP ef-

. ter en veckas vistelse På går-
den.

Det var Eva 'och Hasse
Skeppstedt från Jacobsberg
med barnen Cecilia 10 år och

Forts På sid 1?

Lid,ens hund. Snuffie spelade fotboll med Fred'ri'k-

Fredrik 8 år. Hasse var data-
tekniker och hade inte mer
anknytning till landsbygden
åin två Sommarlov på Got-
land. Inte heller Eva hade
någon anknytning till landet,
utan det var informationen
om "Bo på lantgårrd" som
fanns på Arlas mjölkpaket,
som gjorde dem intressera-
de. Vidare information fick
åan på Älvsjömässan och in-
tresset för denna boende-
form var väckt.

Ett telefonsamtal till Falkö-
pings Turistbyrå gav adres-
sen och kontakten med Liden
i Slutarp och så blev bond-
gårdssemestern av.

o Förkort
Familjen kände sig genast

välkommen på gården, enda
felet var att en vecka var för
kort tid. Men på denna tid
fick man förstås en god in-
blick i jordbrukaryrkets för-
delar och nackdelar. Några

vidare utfärder i omgrvrung-
en hann familjen inte med,
det var fullt upp med att mata
lammet med flaska. rida och
rykta hästarna, laga mat och
allt annat bondgårdsarbete.
Hasse hade till och med prö-
vat på att mjölka korna.

Lantgårdar att bo på finns
lite hår och var i bygden där
det dels finns lii,rnpliga hus att
våra i och dels finns värdfolk
som har tid och intresse av
att ta emot gäster. Liden är
ett exempel på landsbygds-
utveckling och ett led i strä-
van efter att ge storstadsbor
bättre insikt i hur svenska
livsmedel produceras och
böndernas levandsförhållan-
den.

JOSEF JACOBSSON

{rrt,
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Gun-Britt och Leif Filipsson tillsammans med si,na giister "på, loftet" Ersa, Hasse, Ceci-
lia och Fredrik Skeppsted,t.

ils-q9-Lolr,o,lFrökönd;

Hoppetute för
samfingssalen
Den stora samlingssa-

len i Lokal Frökind är
snart historia.

Kinnarpsbornas protes-
ter till trots väljerkommu-
nen att bygga om byggna-
drin enligt det ursprungli-
ga förslaget. Då försvin-
ner samlingslokalen, oeh
det snabbt: redan i okto-
ber ska det vara invigning
vilket innebär att ombygg-
naden "måste starta sna-
rasttt.

Frågan om Lokal Frökind har
varit en "het potatis" under hela
våren och diskuterats bl a i full-
måktige vid två tillfällen. Orsa-
ken är att kommunen vill införa
ett områdeskontor i Kinnarp/
Slutarp, som ska samla all kom-
munal verksamhet i området på
en plats, och ett sådant kontor
kräver utryrirme. Lokal Frökind
måste dåirför byggas om, och'
enligt de ombyggnadsplaner
som tagits fram försvinner då
den stora samlingssalen.

Något som intresseföreningen
och lokalbefolkningen reagerat
emot.

o Röstadeja
Tuffaste striden stod vid kom-

munfullmäktige i mars i år,.då

frågan om områdeskontor var
uppe för behandling. Kinn-
arpsborna Ulf Eriksson (c), Lis-
bet Ek (s) med flera försökte då
övertyga sina fullmäktigekolle-
gor om att rösta ner förslaget
(återremmitera det) men förlo-
rade. Med röstsiffrorna 30-21
bestämde fullmäktige att ett så-
dant kontor skulle inrättas i Lo-
hal Frökind (samt i Alvershus i
Äsarp). Kommunstyrelsen fick i
uppdrag att beståmma när och
hur.

Och det har kommunstwel-
sen nu giort. Eller i alla fall kom-
munstyrelsens arbetsutskott.

o Valde en
Vid sitt första sammanträde

efter semesteruppehållet, i tis-
dags, valde utskottet bland de
tre ritningar över "nya" Lokal
Frökind som tagits fram.

Av dessa tre kom en från Frö-
kinds intresseförening, enligt
vilken samlingssalen räddats
kvar. Biblioteket och postkonto-
ret (som också ska flytta in inom
kort) skulle då få rum där biblio-
teket finns idag.

- Den lösningen går inte att
genomföra, verksamheten i om-
rådeskontoret får inte plats.
Ytan för biblioteket blir för liten.
Huvudverksamheten får stryka
på foten för samlingssalen, an-
såg arbetsutskottet.

Inte heller det "kompromiss-
förslag" som kommunen själva
tagit fram ansågs lämpligt. Det
var också dyrare att genomföra,
då det bland annat krävde bok-
hyllor på hjul.

Valet föll alltså på det ur-
sprungliga förslaget, där sam-
lingssalen helt försvinner.

o Snartigång
Väl valet är giort kommer nu

ombyggnadsarbetena att sätta
igång inom kort. Exakt starttid
återstå,r fortfarande för kom-
munstyrelsen att bestämma,
men ombyggnaden ska vara
klar senast i oktober.

11 oktober ska postkontoret i
Kinnarp flytta in, och den 15
oktober ska det vara invigning
av.det nya områdeskontoret.

Områdeschefen Bo Johans-
son har redan fått i uppdrag att
planera den cermonin.

BORJE ANDERSSON

Gethard Frisk. Gerhard
Frisk, Kinnarp, avled på tis-
dagen i en ålder av nära ?7 år.
Den bortgårngne var bosatt i
Kinnarp under hela sitt liv och
blev välkånd för många tack
vare sitt föreningsengagemang.

I unga år arbetade han vid
Karbo mosse och var bl'a'. fack-
ligt engagerad dår: Senare an-
stiilldes han vid Slutarps Möbel-
industri och slutligen var han
verksam vid Celltong och Ytong
i Falköping.

Idrott var ett stort intresse för
den bortgåmgne. I unga ån var
han aktiv i Kinnarps IF i flera
sporter, såsom gåmg' friidrott'
cykel, fotboll och skidor. Senare
ägnade han sig mycket åt
idrottsplatsen Kinnemo där han
lade ner ett omfattande arbete
i det tysta.

Sedan 1939 var han medlem i
IOCTT-NTO och åven dår lade
han ner mycket arbete. I hem-
bygdsföreningen var han också
aktiv och styrelseledamot en tid.
Som pbnsionär engagerade han
sig i SPF-avdebringen.

Han hade en stor personkän-
nedom och bland mycket annat
var han behjålplig vid deklara-
tioner. Han var också politiskt
intresserad.

Närmast sörjande år två brö-
der med respektive samt sys-
konbarn.

Gerhard Frisk
IN MEMORIAM

Med Gerhard Frisks bortgång
har Kinnarps IF mist en idrotts-
profil, den störste som någonsin
funnits i föreningen. Du var en
idrottslegend i det tYsta som inte
ville ha beröm för sina insatser.
Från att ha börjat idrotta i Pojkå-
ren var Du alltid KinnarPs IF
trogen. Mångsysslare var Du
inom olika sporter, men det var
ändå friidrotten som låg Dig når-
mast om hjärtat. Vi minns Dig
som banläggare, tidtagare, ja
mycket kan räknas uPP - inget
var för Dig besvärligt. Vid till-
komsten av idrottsplatsen Kin-
nemo offrade du tusentals tim-
mar av frivilligt arbete' Nåir
klockorna i Kinneveds kYrka i
dag ringer till Din sista vila, har
Du nått Ditt sista stora mål' Tack
för alltDu giortför KinnarPs IF.

STYRELSEN FOR,
KINNARPS IF

Kinnarp
Friluftsgudstj. i Hallsåiurg, Ax-
torp sönd. kl. 11.00 Britt-Marie
och Valter Björk sjunger och
talar. Servering. ffid regn på
logen). Alla varmt välkomna!



Spelare och ledare på, löger i Hamburgsunil: Lars Samuelssort, Tom,as Johansson, Mar-
leu.s Soensson, Jesper Kannius, Chrtstoffer Georgsson, Fred,nk AnÅersson, Jonas Aker-
ha,ge, Johan Torstensson, Dan Ecleerlid, And,reas Wernersson, P&l Johansson, Ulf Ber-
tilsson, Alerand"er Sjöstrand, samt trönare och ledare Bengt Georgsson, RoIf Andersson,
Christer Kannius och Lars-Gunnar Wem,ersson. (Foto: Bå,sse Johansson).

Lyckat HdS"m" Kinnarp/Slutarp
Kinnarp/Slutarps IF:s

14- och l5-åringar har un-
der fyra dagar varit på trä-
ningsläger i Hamburg-
sund.

- Kanonbra. var det
allmänna omdtimet om lä-
gerdagarna.

Bengt "Blecka" Georgsson
har sett till så att det varit full
fart på träningspassen och le-
darhjälp har han haft av Rolf
Andersson, Christer Kannius
och Lars-Gunnar Wernersson.

Ankomstdagen - förra tors-
dagen - skedde incheckning på
skolan i Hamburgsund och se-
dan ett tråningspass. På freda-
gen blev det två hårda pass,
men ändå lyckades deltagarna
fånga cirka 40 fiskar vid kvällens
båttur i skärgården. På lörda-'
gen tränade laget under förmid-
dagen och på eftermiddagen

mötte lägerdeltagarna ett kom-
binerat Hambuigsundslag och
vann med 5-2 efter mål av Alex-
ander Sjöstrand 2, Jonas Åker-
hage, Fredrik Andersson och
Jesper Kannius ett var.

På kvällen var det fria aktivi-
teter och i dem ingick bland
annat en minigolftävling. Sön-
dagen avslutades med ett trä-
ningspass och sedan uppbrott.

Hamburgsunds IF upplät alla
sina utrymmen till grabbarna
för tråning och Bengt Georgsson
tackar särskilt Alban och Leif
som verkligen skött om läger-
deltagarna under de här dagar-
na. Hamburgsundsskolans rek-
tor Villy Sörqvist harvisat lägret
stort intresse och hålsade också
på under ett träningspass.

Beslut i strid
mot folkviljan!
Så är det slutligen beslutat,

att Lokal Frökind skall upphöra
som samlingslokal. Enligt tid-
ningsuppgifter har KSAU be-
slutat detta vid sitt sammanträ-
de den 3 augusti.

Samlingslokalen byggdes un-
der den sista mandatperioden i
gamla Frökinds kommun, det
finns fortfarande många som då
var fullmäktigeledamöter som
beråttar om detta viktiga beslut
för bygden.

Behovet av ett bra bibliotek
fanns redan då, lokalen för bib-
lioteket blev med tiden alltför
trång. Under de senaste L0-15
åren har detta behov påvisats
utan att någon lösning har
giorts.

På kommunfullrnäktiges förs-
ta sammanträde för denna man-
datperiod den 4 november 199-1

lämnade jag en motion dlir jafi
begärde att frågan om nya eller
föråindrade lokaler för bibliote-
ket skulle utredas, varvid man
skulle se på de olika alternativ
som fanns i Kinnarp-Slutarp.
Min motion fick ett positivt svar
och fullmäktige beslutade i fe-
bruari 1992 att uppdraga till
kommunstyrelse och dessa led-
ningskontor att utreda frågan,

Utredningen hamnade tyvärr
bara i en lokal, Lokal Frökind.
De andra alternativ som kunde
ha funnits t.ex. samlokalisering
med skolan har inte diskuterats.

Beslutet att använda stora
samlingslokalen i Lokal Frökind
år ett beslut som helt strider mot
folkviljan.

En bygd utan en samlingslo-
kal är en fattig bygd, det är ur
många aspekter viktigt att kun-
na erbjuda samlingslokaler för
föreningsliv, privata arrange-

mang, som samlingsplats för ar-
r€u"rgemang i ett större område
m.m,

Efter ett sista försök på kom-
munfullmäktiges sammanträde
den 23 juni gavs möjligheten att
intresseföreningen, företrådare
för de politiska partierna lokalt
m.fl. att få ge synpunkter på den
ritning som kommunstyrelsen
redan i början av juni godkånt,
och som upphandling skett på
innan kommunfullmåktige an-
slagit pengarna.

Jag förstod ganska snart att
'detta inte innebar någon möjlig-
het till ett annat beslut, kom-
munledningen hade bestämt sig
att inte lyssna eller vara bered-
da att diskutera.

Intresseföreningen presente-
rade en id6 till en annan plan-
lösning där samlingslökalen
kunde sparats och möjligheten
då fanns för både bibliotek, ser-
vicekontor, fritidsgård och sam-
lingslokal.

Detta hade inneburit att man
kunde skapat ett verkligt aktivi-
tetshus, där kommunala verk-
samheter tillsammans med ide-
ella föreningslivet och mycket
mera kunde samsas.

I Kinnarp-Slutarp har sedan
mitten av 30-talet funnits sam-
.lingslokaler, från hösten 1993
kommer detta inte att finnas.
Bygden blir fattigare, kommu-
nen mister en attraktiv och un-
der mer än 20 år uppskattad lo-
kal.

Kommunen har fattat sitt be-
slut, vi har att finna oss i det,
men vi kommer aldrig att accep-
tera det.
Kinnarp den 5 augusti 1993.

ULF ERIKSSON



VågkyrXa i finneved:

- Kom och drickhoffn hos oss
- Kom och drick kaffe

med hembakat dopp' gril-
la eller vad sägs om en
tipspromenad, tipsar för-
samlingsassistent Marie
Banljung, en av dem som
håller i Vägkyrkan denna
vecka i Kinneveds pasto-
rat.

Hela veckan med start i mån-
dags håller Kinneveds pastorat
öppet hus med vägkyrka mellan
klockan 14 och 19 varje dag. I
må,ndags var det barnens dag
med lek och spel för låg och
mellanstadieungdomar. Med På
premiärdagen fanns redan brö-
derna Stefan och Anders Eriks-
son som gärna lekte och fikade
i församlingshemmets trivsam-
ma lokal.

- Vi kommer ha öppet varje
dag och bjuda på olika aktivite-
ter. informerar Marie Barljung

Bussresa
till Småland och Öland

den20-22 aug.
Upplysn. och anmälan

senast den 3l/7
till tel. 0515-331 72.

Alla välkomna!
Kinneveds IOGT-NTO

som lovar mer ån direkt "kYrkli-
ga" sysselsättningar.

- Aktiviteter som fungerar
som dragplåster så att vi får hit
mer folk!

. Grillkvåll
Idag tisdag hålles, precis som

varje dag, kaffeserveringen öP-
pen med hjälp av syföreningens
damer som påtar omkring i kö-
ket. Framåt kvållen blir det
sommarmusik i kyrkan följt av
andaktsstund.

- På onsdag ska vi ha grill- KRISTINA BJUREKLEV
kvåill för årets konfirmander,

lgå,r på,börjad,es oecl<ans Vii.gkgrl<a i Kinneoed. kgrlca. Hti,r
ser oi bröilerna Stefan oeh Anilers Enksson pussland,es
och ritand,e tillsammans med finsamlingsassistent .Mane
Barrljung. (Foto: Dan Nilssozr.)

kyrkans ungdom och ja, alla
som vill komma! lockar Marie
Barrliung som också lovar
bråinnboll.

- Och på torsdag blir det tiPs-
promenad för alla åldrar. Under
veckan kommer också besökar-
na bjudas på en hantverksut-
ställning i församlingshemmet'
På plats redan från början fanns
Bengt Andersson som ställer ut
egensvarvade träalster som
också finns till försäljning under
veckan.

Spii,ttna'rnd,e
slcolstaft...
I morgon börjar skolan för 3 460 grundskoleelever

och övei 1 500 gymnasieelever i Falköping.
För vissa är skolstarten mer spännande än för and-

ra. Som för Emil Torstensson i Slutarp t ex, som
börjar förskolan. Det ärvisserligen inte den "riktiga"
skolan men på Kinnarpsskolan får han ändå pröva
på skolbänken någon eller några dagar i veckan.

- Det ska bli spånnande, allting, tycker Emil.
Storebror Per, snart 9, ska börja trean' men också

för honom 
"u"*", :,ä; ;t":,

t - Den hiir boken f&r ni nog liisa, tror storebroq Per Tor-
stensson som uisar brorsan Emi,l sin lösebol+ inför skolstar- i

- ten. (Foto: Rune Lindblad).



Peroeh DmiI
naekarväskan:

Emil, 6, år mest spånd.
Men även för storebror
Per, snårt I, blir det mye-
ket nytt när skolorna i
Falköping börjar imorgon
igen.

- Det ska bli spännan-
de, allting, tycker Emil
som ska börja förskolan
men också prova på "rikti-
ga" skolan någon.dag i
veckan.

- Så där, tycker Per
som ska börja trean men
nu i en blandad klass.

Per och Emil heter Torstens-
son i efternamn. De bor på Öde-
gårdsvägen i Slutarp och ska,
imorgon, liksom nästan 3,500
andra grundskoleelever i Falkö-
pings kommun, ta adjö av som-
marlovet 1993 och packa väskor-
na för skolåret 93-94.

- Sommarlovet har varit så-
dår, Bäst var når vi var i Var-
berg. Det regnade mycket, men
vi frck sova över i en liten hus-
vagn, summerar de. i

o Förstadagen
För minstingen Emil blir mor-

gondagen något alldeles extra.
Visserligen ska han inte börja i
den "riktiga" skolan, men näs-
tan åindå.

Emil ska börja förskolan och
i Kinnarp/Slutarp innebär det
en "smygstart" i skolan, då
Kinnarpsskoian hör till de sko-
lor i kommunen som kommit
liingst inför "sex-årsskolan",
den flexibla skolstarten.

Sedan ifiol låter man förskole-
barnen pröva skolbänkarna till-
sammans med de större barnen,
en eller några dagar i veckan.

- Längre här vi inte vågat gå,
än så långe. För oss är det lag-
om, och barrren får känna på
skollivet, säger Kinnarpssko-
lans rehtor Tomas Johansson.

o Mjukstart
Kinnarpsmodellen passar

även far-niljen Torstensson, i alla
fall delar av den. Pappa Rune
hade visserligen gärna låtit Emil
prova en tidigare skolstart, men
manxna Lena tycker det räcker,
som det är.

- Man vet inie riktigt hur det
ska bli, om det blir tio-årig skol-
plikt eller så. På det här sättet
blir det en n{ukstart, det ar bått-
re så, säger hon.

Det har Emil också sagt, men
just för dagen säger han inte så
mycket själv. Förkylningsbacil-1
ler har tagit musten ur den an-,
nars aktive lillebrodern, "Han
brukar göra skäl för namnet"
berättar mamma Lena. och me-

Skolstart rned fl,ere, nyheter

möjlighet att gå in. Och ktasser_
na btr mindre.

^- Lärarna verkar heltända
pf i-d6n, så det är möjligt det
blir bra. Vi får se.

o Matten
Per.verkar inte ha funderat

så mycket på nymodigheten,
utan såger sig se fram emot skol-
starten. Mest ser han fram emot
"matten" som tydligen åir favo-
ritåirnnet.

- Vi har fått låirra oss att plus-
sa, gångra och minusa. får får
vi lära oss att dela med, berättar.
han.

BÖRJE ANDERSSoN

t b-qT.
\'

I-morgon ör il,et skolstart igen, oeh Per Torstensson pockar sin otislca, Äoen lillebrodern
Ernil, 6,'9ör i ord.ning sig för sin fdrsto skoldag. (Foto: Rune Lind.blod).

nar av allt att döma namnen tigm gå den andra av fyra "nya" klas-
Lönneberga. ser, den som heter 1-3 B.

- Det ska bli spånnande. All-
ting, säger Emil till slut och ser
bl a fram emot att få träffa sina;
22 klasskamrater.

Mest spånnande verkar det
bli att låra sig läsa. Emil vet re-
dan nu vad en del bokståver
heter. Nu återstår bara att såtta
ihop dom till ord.

Tillvadhanskaläsa, d v svad
han vill bli, vet dock inte Emil
ån. Livet är fortfarande fullt av
möjligheter.

r Nyttockså
Storbror Per hd varit red.

förut och vet hur det går till.
Men även för hans del våntar
mycket nytt i morgon.

Kinnarpsskolan åndrar nåm- -

ligen modell och inför något som'
kallas åldersblandat lågstadie.
Det innebär att ettor, tvåor och
treor blandas. Per kommer att

- Det år helt och hållet av
pedagogiska skäl vi gör ändring-
en. Bzrn är olika, och på dethåir
viset måste man möta varje
barns behov, förklarar rektor
Johansson.

o Slåisår
Om den nyheten råder dock

delade meningar. Mammalena
hör till de som är tveksamma.
"De som ska börja i trean blir
förlorarna" tror hon.

- Per har gått i samma klass
i två år nu, och nu delar man
på den oöf,-det bära för ett år,
Niir de går i furan ska de vara
i en klass igen.

Hon är också rädd att treorna
kommer lite i skymundan, när
ettorna behöver hjälp.

- Men fördelen är att det på
det här sättet blir mer vuxna i
klasserna, Fritidspersonal har



Valtorp-Kinnarp/Slutarp 1-1 (0-0)
' MåI, Valtorp: Pelle Persson. Kinnarp/Slutarp: Kristian Ek.

- Vi skuile haft en straff i slutet när Mattias Johansson blev
neddragen, men å andra sidan pressade de sista kvarten. Det
var mycket kämpa och chanser åt bägge håll. Jag tycker 1-1
speglade håndelserna.

Så sammanfattade Kinnarp/Slutarps tränare Göran Olofs-
son tisdagens (från i fredags uppskjutna) match mot Valtorp.

Kollegan i Valtorp, Björn Ottosson, höll i långa stycken med.

- 1-1 var rättvist, men skulle något lag.ha vunnit så var
det vi. De började bäst, men si tog över och jag tycker vi
borde haft ledningen i paus.

Målvakten Krister Leosson, som giorde sin första serie-
match på fyra år, var bäst i Valtorp medan nye Kristian Pers-
son. Ove Josefsson och Mattias Johansson gästernas främsta.

Div V Tidaholm
Kinnarp/Slutarp-Falköpings KIK C 3-4 (2-3)

Må1.;-ii;;."p/Slutarp: Kärin Torstensson, Sofia-Jarls-

r"", ff"Å"friberg' Falköpings KIK: ÄsaJohansson' Susan-

,r. il"r-uttt.ott, Annika Nilsson, Pernilla Uvesten'

En målrik o"it ;a*tt match vanns till slut av Falköpings

I(UC iit. snöptigt, tyckte hemmalagets spelande tränare

Karin Torstensson.----båÅ-"iA"rde på en tveksam straff, deras andra och

matctrens tre6e tör 
-övrigt. Vi giorde en jättefin matöh' rnen

hade svårt att få in bollen.-- 
rvrår".tt." camilla Fredriksson och liberon ulrika Jarlsson

höjde sig över mängden. tqr3. C&..1'l

Kinnarp/Slutarp- Brandstorp 4-l (3- 1)
Mål Kinnarp/Slutarp: Mattias Johansson 2, Mikael Bolin-

der, Jan Callenvik. Brandstorp: Kent Henriksson.

- Vi förde större delen av matchen och kunde vunnit med
det dubbla om det velat sig våI.

Kinnarp/Slutarps trånare Göran Olofsson tyckte att hans
matrnar stundtals rullade boll våi'I.

Trtinarkollegan i Brandstorp, Tomas Karlsson, konstatera-
de att man inte hann med i svångarna.

- Vårt dilemma åir att komma igång i inledningen av match-
erna. Nu sprang de ifrån oss alldeles för enkelt.

Hemmalaget giorde både l-0 och 2-0 innan Kent Hen-
riksson reducerade. Kinnarp/Slutarp giorde psykologisk 3- 1

före halvtidsvilan och trots att gåsterna bjöd till bättre efter
paus lyckades man inte hota hemmalagets seger'

I Brandstorp kåmpade alla spelare bra.
Kinnarp/Slutarp hade sina främsta i mittlåset Ove Josefsson

och Håkan Andersson. Sistnåmade giorde comeback efter c a
1,5 års uppehåll. Även Mattias Josefsson på mitten slet ftir-
tjtinstfulltt fi%-ag-iF

Folkabo-Kinnarp/Slutarp 3-0 (1-0)
Mål, Folkabo: Stefan Karlsson, Mikael Nyman, Tomas

Johansson.
- Killarna visade bästa inställningen för året och svarade

för en föredömlig laginsats. Vi har varit lite "down" men nu
vände det.

,Folkabo-tränaren Jan Antonsson rosade sina spelare efter
gårdagens klara seger mot Kinnarp/Slutarp på Skedevallen,

Annars var det bortalaget som förde matchen och hade det
mesta bollinnehavet.

- Det var inte enkelt att bryta igenom deras köttmur till
försvar, De spelade med åtta man i försvaret och kontrade.
De år oerhört svårspelade, suckade Göran Olofsson i Kinn-
arplSlutarp.

I Folkabo var det den fina lagmoralen som grundlade se-
gern, Per Runesson i målet var mycket duktig.

Göran Olofsson ville inte framhålla någon särskild utan alla

Odens[ergs[or med hembygdslrunsl(ap
] I detta sammanhang
vill jag hylla minnet av
två mycket hembygds-
intresserade Odens-

bergsbor, nämligen sta-
tionsmästaren August
Sahlin oeh lantbruka-
ren Carl Wilhelmsson.

Deras anteckningar och
berättelser ligger till grund
för de flesta hembygdsartik-
jlar från den här bygden.
Tack vare deras stora hem-

lbygsintresse har vi fått ta del
av händelser och skeenden
ilångt tillbaka i tiden.

I I år åir det jämnt 100 år se-
rdan August Sahlin kom till
Odensberg som stationsmäs-

Itare. 1893. Han blev bygden
Itrogen och var stins här i 25
iår. Han gick bort 1945. 93 år
lgammal.

I Carl Wilhelmsson var född
ioch uppväxt på Bengt-Nils-
gården 1890. Gården låg all-
ldeles nedanför Odens Kulle.

där numera Odensbergssko-
lan ligger. Han flyttade 1941
till Ledsgården, Slutarp. Död
där nära 99 år gammal.
INGABRITA JOHANSSON

Lantbrularen Cafl Wil-
) helmssstr, I890*I 989.

lStationsmiistaren August
lSahlin 1852-1945.



i Colhånde kontonet
Nu har också kommunstYrel-

sen i Falköping sagt ja till om-
byggnadsplanerna för Lokal
Frökind i KinnarP/SlutarP. För
en tid sedan beslutade arbetsut-
skottet att man skulle bYgga om
enligt de ursprungliga Planerna,
vilket styrelsen nu godkänt utan
diskussion.

Områdeskontoret som ska in-

rymmas i de nya lokalerha, ska
vara igång senast den 15 okto-
ber.

Områdeschefen Bo. Johans-
son har .fått i upPdrag att ar-

.-, -. " - -.l$5$- ag"- g,,l'

rangera en invigning. Enligl FT
erfarit kan det bli aktuellt med
en gemensam invigning av qitu-
ella Kinnarpsprojekt: dåirbland
alltså Lokal Frökind men också
idrottshallen.

Nu startar musikverksamheten i

Kinneveds Pastorat
Barnkör för låg- ochmellanstadiet torsdagar kl 16'30-17'30'

Ungdomskör för högstadiet och gymnasiet onsdagar

16.00-17.00. "Körskola" för ovana körsångare varannan

onsdag 19.30 start 8/9. Kyrkokören måndagar kl' 19'00' Allt
detta i församlingshemmet Kinneved' Körledare Elisabet

Henriksson tel' 0515/330 26 eller 335 15'

,nqJ-68^å.1

Div V Tidaholmsgruppen
Kinnar$/Slntarp-Tidaholms GIF 0--6- (0-O)

MåL 
-GiF;'i"l.tt" 

Ekluttd 5 och Marlene- Karlsson'

ää;ÄJ;ö-stoa emot en dryg halvlek mot topplaget

TidaholmsGlF,mensedantrötorkenför..hemmatjejerna'
iia" i"i."" nkiund giord;0-l innebar det "proppen ur" för'

GiffJaget, som vann en klar och rättvis seger'.

- Jaq var inte nöjd mJ spelet i första. halvlek' men efter

";r"fi'ååä^;;il; 
li;;"" tott' och då blev det bättre' Det

ä;ä;iluig"i, t"""tae Anders Johan-sson i TGIF'*i 
äfft-*ilra-"$e'lag syntes förstås femmålsskytten-Helena

n[ri"ä -v"l.i' Åt. r'""ä"it"o" u* också mvcket alert' lik-'

som Christina TrYgg'*'Ä;;ö;u""Ji["o"rt 
uhika Ja,rlssgn var.bra i hemmala-

s#?ä;;]-iå-"tittie'ri"lt't"auau det mest om Karin Tor- |

stensson. ,17 3 '' og' 2,Ll

Vårsås-Kinnarp/Slutarp 10-1 (5-1)
MåI. Kinnarp/Slutarp: Eva Martinsson'
iää;;7åilä"p n"at r- t men ganska snart rullade bollar-

na in ochdå tappade laget gnistan'-_j b" fick några tvekiamäa mål där i början men vi kan

ittt *vff" pa nigot' De var bättre än oss' tyckte tränaren

Karin Torstensson'-ilåitlyd;; Eva Martinsson fårr högst betvg i Kinnarp/Slu-

tarp.

Åsarp/Trädet- Kinnarp/Slutarp 2 -0 ( f -O)
Målen: 1-0 Leif Kal6n-(5), 2-0 Dou-

glas Johansson (89).

Varningar: Leif Kal6n, Åsarp/frä-
det (2), Kristian -Persson, Kinnarp/
Slutarp (30), Sten-Äke Nilsson, Äsarp/
Trådet (79), Sören Kling, do (82).

Domare: Stefan Gegerfeldt, Floby.
Publik 160 åskådare.

Kommentar: Precis som i våras vann
Åsarp/Trådet derbyt och precis som då
blev det en jåmn och hård match, utan
något skönspel alls. Vi kan dra fler
paralleller mellan matcherna, till exem-
pel den att Äsarp/Trädet vann rättvist,
om än våldigt knappt.

Det gick i vågor i den första halv-
leken. Ena stunden var Åsarp/Trädet
det bättre laget, sedan tog Kinnarp/
Slutarp över och så dåir höll det på.
Efter paus hade Ki4narp/Slutarp mer
boll, men det var Asarp/Trädet som
hade de fetaste chanserna. När laget
väl hittade rätt med de avgörande pas-
sen, och fick kontroll på bollen i anfall,
så blev det nästan alltid farligt. Kinn-
arp/Slutarp däremot, var ganska tunna
framåt men vann så gott som alla bollar
på mitten.

Kinnarp/Slutarp hade två jättechan-
ser i början på den andra halvleken
medan Äsarpflrädet hade ett par-tre
stycken lika frna chanser i slutet på
densamma. Segern var som sagt i sin
ordning, bara ett mål för stor.

Hela backlinjen var stabil i Kinnarp/
Slutarp. Ove Josefsson och Marcus
Brisbo, som var stenhård i närkamper-
na, tog hand om väldigl mycket bollar
och syntes mest.

' I Äsarp/Trädet var det jämnt, men
laget kan bättre. Precis som Kinnarp/
Slutarp.

DAVID LINDMAN

TÄTT oCH rN?ENsryr oar ilerbst mellan /'iiit
Triidet och KinnarplSlutarp. Hcir försöker hemmala-
gets Markus Gunnarsson sno bollen för Daniel An-
dersson. (Foto: Margareta Boman)

Y



Kinn ea e d,sb o r p å,' 1:ö3h' 
-

till Oland, och Små,land
IOGT-NTO i Kinneved

har anordnat en treda-
g_arsresa till Småland och
Oland

Via Falköping och Jönköping
ställdes färden till Växjö aai et-
vakaffe intogs på IOGf-NTO:s
föreningshus. Därefter besöktes
invandrarmuseet samt dom-
kyrkan och stadsparken. Nästa
mä var Vilhelrn Mobergs födel-
sebygd,

Av en ren tillfällighet råkade
resenärerna stå på platsen pre-
cis på den dag.då Moberg skulle
ha fyllt 95 år. Även en del andra
platser i hans hembygd besök-
tes bl.a. Klaratorpet i Långasjö
där.filmen Utvandrarna spela-
des in. I dag ägs det av irem-
bygdsföreningen på orten, som
rustat upp det. Här visades till-
verkning av näverslöjd, lapptäc-
kessömnad och en medlem i
hembygdsföreningen spelade
durspel. Långasjö kyrka besök-
tes också innan det var dags för
middag på Värdshuset F.lustretr
i Lessebo. Ljuders vandrarheml
blev sedan natthärbärge. 

I

Lördagen ägnades åt öbnd.l
Här besågs Gärdslösa kyrkal
som är Olands bäst bevaradej
medeltidskyrka från 1200-talet. I

På Solliden besågs kungens fina i

utställning om sin far, kronprins
Gustaf Adolfs liv. Innan midda-
gen på Kastlösa stiftsgård be-,
söktes keramikfabriken Paradi-'
set. Ett kort besök giordes också
vid Långe Jan på ölands södra
udde innan färden ställdes åter
till nattlogin. Under kvällen un-
derhöll en av deltagarna, Åke
Ung, med sång och historier och
reseledaren Sven Andersson
läste dikter och berättade histo-
rier.

På hemvägen besöktes
Skruvs glasbruk med glasmuse-
um samt Orrefors glasbruk. I
Virserum besågs Dackestatyn,
ett minne av Dackefejden. Man

giorde också ett besök i Pelle
Nävers hem Vättehult, där so-
nen Stig Högfeldt tog emot och
berättade på ett humoristiskt
sätt om sin far. På Vallby säter
tog värdinnan fru Bråkenhielm
emot till det gamla 1600-talshu-
set, där middagen serverades.

Som avslutning på resan
dracks avskedskalTe i Smedstu-
gorna i Huskvarna.

KinnarpiSlutarp gjorde en mycket bra första halvlek och
borde ha avgiort matchen då, enligt tränaren Göran Olofsson,

- Sen spelade vi för "pilligt" i andra halvlek. Vi blev till-
bakapressade då, men tog över igen och pressade sista kvar-
ten.

Laget hade ledningen med 2- 1 men sedan kvitterade Effec-
tum och giorde snabbt både 2-3 och 2-4.3-4 kom i sista
minuten.

- Fler lag kommer att tappa poäng mot Effectum, kommen-
terade Giiran och framhöll Ove Josefsson och Lars Göransson.

Kinna4/Slutarp-Våtterflickorna 0-5 (0-1)
Må!, Våtterflickorna: Maria Bergåker 2, Vivianne Fred-

rriksson 2, Frida Olsson,
Den första halvtimman var Kinnarp/Slutarp det klart piggas-

te laget,.men bra spel gav inte någon utdelning i form av
imåI. Iståifiet tog Våtterflickorna ledningen före paus och kun-
i de sedan gå fram till säker seger i andra halvlek.

- Efter den lite svaga inledningen, kom samtliga tjejer igen
: och andra halvlek ägde vi, även om siffrorna kanske blev lite
stora, sammanfattade Boris Johansson i Våtterflickorna.

Karin Torstensson i Kinnarp/Slutarp var inte nöjd:
- Vi kom inte upp i den standard vi kan. Framförallt bris-

ter det framför måI, vi åir tyvårr för ineffektiva.
Pia Andersson var bäst i hemmalaget, gästerna hade en

duktig kvartett i Frida Ottosson, Annelie Johansson, Anna
Johansson och Vivianne Fredriksson. l1o;ö' Ag-S I

Nytt stolsprogram i follrs
Succe för nya skolstolen
Kinnarps precenterar

i dagarna ett helt nYtt
program .. ergonomiska
arbetsstolar.
'Progrhmmet Presen-

teras nästa fredag för
Kinnarps säljarkår vid
en showliknande Pro'
duktvisning under
medverkan av rikskän-
disar som Gösta Eng'
ström, Åt e Cato och
Åke Harnesk

Den skolstol som KinnarPs
'tog fram förra året och som
hade sin premiär i Vindäng-
enskolan i Falköping har bli-

vit en stor succ6' Inför ter-
minsstarten levererades inte
mindre än 3,200 stolar av den-
na nya, färgglada variant.

-Det ska vara lika natur-
ligt att justera sin arbetsstol i
förhållande till arbetsPlatsen
som att rätta till bilsätet inför
bilkörning, säger Produkt-
chef Rune Carlsson vid Kinn-
arps.

Det krävs känsla för och
medvetenhet om vikten av att
sitta rätt vid arbetsPlatsen.

- Det är en stor satsning
som vi giort och med det nYa
programmet stolar i 6000- och
8000-serien har vi utvecklat
de första svensktillverkade

stolsbeslagen, säger Rune
Carlsson. Denna egna ut-
veckling har skett hos Kinn-
arps underleverantörer i
Jönköping och Hjo'

Människor är olika och be-
höver ändra sittställning ofta.
Beslagen, d,v.s' mekanis-
men, gör en anpassning efter
rygghöjd, vikt, längd, röfel-
seschema, sittdjuP o.s'v.
möjlig.

Kinnarps är det ledande
företaget inom kontorsmö-
belbranschen i landet och har
idag c:a 500 anstållda. Order-
låget är f.n. positivt och sYs-

selsättningen tills vidare tryg- .

gad. ULLANORDMARK

: Kinnarpt nAa progranl med, kontorsstolar, fleribla och liitta att justera'för i.nd.ioiduell
lanpassiing-til[ brukaren. Orderliiget dr gott, söger man i Kinnarps, som i niista oecka
tjiustartai i ngbyggda Ki.nnatpshallen med en stor trii,ff för sin stora siiljkå.r på, nör-ma-
re 300 personer. t41 e- r,5l -



Skara stifts kyrkobeskrivningar: z/q-qz.

Häfte 14 om Kinneveds kyrka
Nr ll2 av 338 av Wennerblad

Ska m'ad,i häften var för sig
beskrivna kyrkorna i Skara stift
så vet man i vart fall ett: det blir
många beskrivningar - hundra-
tals i det kyrkrika Skara stift,
det iildsta och frifnsta stiftet
inom det område som vi enklast
kan kalla Gammalsverige: det
nuvarande Sverige utom de for-
na danska provinserna.

Näi komministern Ernst
Wennerblad på sin tid - under
ett kvartssekel, i slutet av
1800-talet - tog sig stordådet
före att fara rput i stiftet och
avteckna alla dess kyrkor blev
antalet 338! Sedan dess har ett
antal kyrkor rivits, rrqen också
nya tillkommit, så antagligen år
antalet nu detsamma som för
hun&a fu sedan. .

-o-
I den nu pågående serien

Skara stifts kyrkobeskrivningar I

har nu nr'14 utkommit, och det
ägnas Kinneveds kyrka. Den åir
författad av fil. lic. Nils Fredrik
Beerståhl och namnet borgar
som vi vet för största noggrann-
het och sakkunskap, och skrif-
ten är därmed av utomordent-
ligt värde för alla som vill in-
hämtar finsiktat vetande om
denna Falbygdskyrka. 

',

I sin art ansluter sig Kinne-I
veds kyrka till den stora grupp
västgötska absidkyrkor - om-
kring hundra - som uppfördesi
under tidig medeltid. Av dessa.
är den åldsta daterade den ,i'
Fornbyn, invigd 1135.

Att inget problem är nytt un-
der solen framgår av att påven,
med tanke på de många kyrkor-
na i stiftet, 1234 på biskopens
anhälan gav tillåtelse att slå
sanrman de mindre socknarna
och dåirmed - underförstått -,
riva ett antal kyrkor. Men Kin-
neveds fick stå kvar - den lik-
som den medeltida kyrkan i an-
nexsocknen Vårkumla, vars an-
slutning till moderförsamlingen
Kinneved. var aktuell så sent
som på 1800-talet.

-o-
Beerståihl redogör koncist och

fullödigt för Kinneveds kyrkas
historia. beskriver den exteriört
och interiört och redovisar in-
redning och inventarier. Under
senmedeltiden skedde en stor
förändring, då valv slogs i kor
och långhus. Då tillkom också
sakristian norr om koret. DäIef-
ter inträffade den största för-
åndringen i början av 1800-ta-
lett. 1820 revs det gamlg tornet,
låmghuset förlångdes en trav6

mot väster och ett nytt torn uPP-r
fördes, i vars bottenvåning ett
nytt vapenhus inråttades. Den
våstra delen av långhuset fiik
trätunnvälv och hit flyttades
kyrkans läktare från 1733 med'
vackert målad bröstning, troli-i
gen utförd L743 av Ditlof Ross
från Borås.

Senare renoveringar, senast
en grundlig renovering
1951-53, har givit kyrkan den
prägel den har i dag. De innebår
sammantaget att man både tagit
fram kyrkans medeltida prägel
men också tagit hänsyn till sena-,
re tiders utsmyckning och ut-
formning av kyrkan.

-o-
. Av inventarrerna är doPfun-
ten av sandsten det åldsta och
troligen jämngammal med kyr-
kan. Cuppan är dekorerad i en
stil, till vilken stenmästaren Ha-
rald, verksam i Gudhemstrak-

ten i mitien av 1100-talet, anses
vara upj5hcivsman.

En klockstapel troligen från
1600-talet och belägen i kYrko-
Eårdens nordöstra hörn revs

Ao Rotf Green'gXord.a teckningar ao de bild.er i. lå'grelief
som finns p& Kinnez:,edsgroDens korsfonnod,e gauelhöIlar.
En hel sjiilamiisso i bild?

$ir,rrrrrcb.

anförd: "Allmänheten har il;J
Fornsägen, att Kyrkan gyg# 

I
mästare (läs gärna: byggherre), I
som från taket nedfallit och I
dödt, der under ligger begraf- |
ven". FIur som helst, framhåller I

Beerståhl, bör mellan de många I
figurerna - inte mindre än sex- |
ton - Iinnas ett samband som I
bildar ett program. Rolf Green I
har tolkat bilderna som en fram- |
ställning av en själamässa, där I
både himmel och jord d,eltar I
med Sina förböner för de döda, I
troligen *"": 

|l 
hustru, 

I
På kyrkogarden finns också |
bl.a, från 1700-talet ett grav- |
monument över prosten Jonas I
Ojebom, det mest kända nam- |
net i Kinneveds series pasto- |
rum. Prosten Öiebom och hans I
hustru Anna Elisabeth Hellsta- I
dia finns även på var sitt av de I
lre porträtt som hänger i kyr- |
kans sakristia. I

Sist men inte minst: orgeln - |
[ör många i dag det viktigaste I
''inventariet" i våra kyrkor. 1833 |
fick Kinneveds kyrka sin första I
rrgel. Dagens är från 1980 men I
Lnnesluten i den nyklassiska fa- |
raden från 1883. I

"Cecilia stämmer sitt instru- I
mrinUtill Guds advent." Snart I
ir vi där. Höstens dagar brukar Igåsnabbt"' 

LEL\

1820, när det nya tornet bygB,-
des. Kyrkogårdens friimsta
gravminne är den välkända, ro-
mantiska Kinnevedskistan från
1100-talet belägen nära lång-
husets sydvågg. "Kinnevedskis-
tan" består av en trefasad lock-
häll prydd med repstavar. Vid
åndarna är resta två kors av sten
med bildframställningar i låg
relief. Frågan blir naturligtvis:
Över vem är detta gfavmonu-
ment rest? I ett inventarium från
1829 finns en tradition härom
anförd: "Allmänheten har från

som fiån taket nedfallit och
dödt, der under ligger begraf-

På kyrkogården finns också
bl.a, från 1700-talet ett srav-
monument över.prosten Jonas
Ojebom, det mest kända nam-
net i Kinneveds series pasto-
rum. Prosten Öiebom och hans
hustru Anna Elisabeth Hellsta-
dia finns även på var sitt av de
tre porträtt som hänger i kyr-
kans sakristia.

för många i dag det viktigaste
"inventariet" i våra kyrkor. 1833
fick Kinneveds kyrka sin första
orgel. Dagens är från 1980 men
innesluten i den nyklassiska fa-
saden från 1883.

niönVtill Guds advent." Snart
är vi där. Höstens dagar brukar
gå snabbt...

Ernst Wennerblads teckning fr&n d'en 7 iuni 1898, i d'et

storo treband,i.go oerket Slcoro stifis Wrkor hå'n 1902'

" T eckning en tigen fr&n sgda st" som W ennerblad 
-s^kti,o 

et'
För öonfi anfa| han: "Kinneueds moQerkyrleg Q29 ino.)
ör medeistor,-b4ggd i rornonsk stil troligen ?!' 7700-talet,
ht.lalfaen öro' slagÄa p& lZN)-talet. Tornet skall oara bgggd't

7879."


