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o Kinnarp/SlutarP

Bingo.premiiir

med,DLokefe
Leif "Loket" Olsson är

som bekant en både popu-

läroch hårt uppbokad herre. I raden av engagemang
skall han söndagen den 16

januari vara med

om

bingopremiären i den nya
Kinnarpshallen.

Det är Kinnarp/Slutarps IF
och Vartofta SK som startar

inomhusbingo efter att i några
år samarbetat om drive-in-bingo
på Strängsgården i Asle.
- Nu har vi tillgång till den
nya hallen och får därmed fina
möjligheter att ta emot mYcket
folk, säger Arne Lundgren i ar-

rangörsstaben. Därför har vi
bestämt oss för satsa även på
inomhusbingo.

- Det blir spel efter vanlig
bingoplan, men också extraspel
med mycket fina vinster, fortsätter Arne Lundgren. Sedan har
"Loket" med sig sitt lyckohjul,
diir det blir gratisspel.
Som bekant har "Loket" giort

-

"Loket" till Kinnarps
bingopremiiir.
entr6 i skivbranschen med sin
julskiva. Om han kommer att
sjunga i Kinnarpshallen skall vi
låta vara osagt. Det är nämligen
meningen att sångerskan Christina Gunnardo skall stå för den
avdelningen.
På kvällen fortsätter "Loket"

sedan

till Falbygdens Ost, där

Christtna Gunnard,o - tiI
Kr,nnarp s b ing opr e rni iir.

han skall leia en bingokväll
med Grolanda IF:s ledare och
spelare.

o KinnarP/SlutarP

Musikgudstjänst

På trettondagens eftermiddag

blir det musikgudstjänst i Luttra
kyrka. Det bjuds på sånger från

sospel till visa och det blir åven

Iraditionel julmusik. Medverkande år Peter och Pernilla
Bengtsson.

-
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o Kinnarp/Slutarp

Kinnevedsprästen
hälsas välkommen
Kinnevedsprästen, kyrkoherde Ingemar Bruto mottas av församlingarna inom palstoratet vid
en högtid i Kinneveds kyrka på
söndag i vilken biskopen LarsGöran Lönnermark, Skara,

medverkar tillsammans med
bl.a. pastoratets körer under
ledning av Elisabeth Henriksson. Efteråt blir det samling i
Församlingshemmet.

jeson, Karleby, kyrkoherdaina
Lars Magnusson, Falköping,

Bengt-Ake Ohgren, Valstad,
Folke Nilsson, Slöta, Mikael

Casserblad, Äsarp, Göian Carlson, Floby, komminister Barbro

Arvidsson, Varv, diakonissan

Marianne Dahlstrand samt en
kyrkvärd från varje församling.
Notarie är Christer Lindström

Kinneveds hembygdsfören-

ing funderar som bekant På att
göra något med det gamla stationshuset i KinnarP, som är den
enda stationen utmed Ulricehamnsbanan som är kvar i sitt
ursprungliga skick (bYggt i början av 1900-talet, flyttat till Kinn1906).

Men för att köpa och kunna
ta hand om stationshuset krävs
pengar, och det har föreningen
inte så gott om. Därför skrev
man för en tid sedan till kommunen och bad om hjälp. 200 000
kronor är prislappen på huset,
och det kanske kommunstyrel-

sen skulle kuhna hjälpa till
med?

Nej, har styrelsen nu sagt;

liksom tidigare dess arbetsutskott.

Den kommunala kassakistan

tillåter inte utsvävningar, är
motivationen. Man vill heller
inte riskera ett "prejudikat",
dåii fler föreningar följer efter
och begåir pengar för andra stationshus som de anser likaledes
värda att bevara.

8V

300 procent och det

är ont

om pengar till kyrkbygget. Det
blir en insamling till kyrkbygget
i gudstjänsten. Två av församlingens ungdomar har arbetat i
Margitha med flera platser under knappt elva år. I gudstjänsten medverkar de rumänska
och musik.

Nytt nej
ör station

€A-

nu

sionskorset.

o Kinöärp/slutar? 'z

ström, Falköping, förre Kinnevedsherden, prosten Uno Mårtensson, Falköping, kyrkoherde emeritus Karl-Magnus Bör-

-

domar från Margitha. Det är en
stad i Falköpings storlek och där
bygger församlingen en kyrka.
Inflationen i Rumänien är just

vännerna med beiättelse om
arbetet och det blir vacker sång

traktsprosten Martin Sand-

arp

av pastorsparet Luzy & Nello
Cochise ' samt en grupp ung-

från stiftets personalavdelning.

Marie Barrljung bär proces-

Utöver biskopen finns följande i det processionståg som inleder gudstjänsten: katolske
franciskanbrodern Max Mizzi
från Assisi - en nära vän till
Kinnevedsprästen - samt kon-

Rumånien-besök
är det på söndag fm. i Centrumkyrkan. Det blir då medverkan

eeLoketee
)

d,rar

fullthus?
På lördag kvåll leder

ingår också sångerskan Christina Gunnardo.

som vanligt. Efter några
timmars vila bär det iväg

hus i Kinnarpshallen, vilket kan
innebåira max 800 personer.
Med Samuelssöns hjälp har man
också samlat ett rejält prisbord

Leif "Loket" Olsson
Bingolotto i TV 4, precis

till

Falbygden.

På söndag eftermiddag deltar

"Loket" i Kinnarp/Slutarps IF:s

och Vartofta SK:s bingopremiär
i den nybyggda Kinnarpshalten.
Bakom "Lokets" besök ligger
festfi xaren Lennart Samuelsson
i Fa{köping, vars kontakter gett
bingoarrangörerna möj lighet att
få hit TV-profilen. I programmet
o

Arrangörerna rustar för fullt

för de lyckliga vinnarna. Kinn-

arp/Slutarp och Vartofta har tidigare arrangerat drive inbingo, men slår sig nu också på
inomhusbingo.

Efteir Kinnarpsbesöket fortsåtter "Loket" till Falbygdens
Ost för en bingokvåll nied spelare och ledare från Grolanda IF.

t4t -4U.

5-o

Falköping

,Tisdagen den 4.ianuaqi ,'tgga

B engt
I

oeh S tur e f oha,rr,,ss or
to'öllfrngbr öd,,er s onJ
futt er 50
E

Trettondagsafton, den 5
januari, fyller tvillingarna
Bengt och Sture Johansson, Kinnarp resp. Brismene, 50 år.

Jubilarerna föddes på

BB i Falköping och föråldrahemmet låg i Västarp,
Brismene. Bengl är åldst,
han var tio minuter tidigare än Sture i ankomsten
till världen.
1945-48

bodde familjen i Husa-

by, där fadern köpt eri gard,
men flyttade sistnämnda år tillbaka till Brismene. Eftersom
tvillingpojkarna var födda så tidigt på året började de redan
1950 i skolan. Då fanns ännu
småskola i Brismene. Tredje
skolåret gick pojkarna i Kinnarp
och fiåirde i Luttra skola. Läraren bodde i skolhuset i Luttra
och därför fick eleverna komma
till honom. Skolvägen var lång

mellan Brismene och Luttra
men vid'denhär tiden hade skolskjutsar satts in i kommunerna.

o. Skruvaochskriva
- Jag gillade att skruva,

Bengt att skriva, beråttar Sture
när vi kommer in på deras resp.
utbildningsvågar.
Bengl gick vidare till realskolan i Falköping medan Sture
tyckte att sju år i folkskolan var
helt tillräckligt för hans del. Han
gillade som sagt att skruva och
lydde moderns uppmaning att
lära ett yrke ordentligt.

o Urmakarlårling

rffi;E

en anstiilld

i sitt lilla företag i

Falköpings kommuns glesbygd.

o Svaradepå
FT-annons
vårren 1961 .svarade han på en

I

vades mdd lärlingspraktik hos
urmakare i Skara och teoretisk
skolning i Borensberg i Östergötland. Han avlade gesällexamen 1964 och arbetade kvar i
Skara iinda till 1980.

r

han både reparer:rr o"h ,ryp"oducerar, bl a smycken. Han har

Bengt tog realexamen och

Efter något år vid en
-r tapt lL

Toillingbröder sorn fAller 50. T.o. Sture Johansson, urtrakare i Brismene, och Bengt
Johansson, sedan 7961 knuten till Kinnarps, företagets allt i allo, men friimst ansoarig
för Sueri,gemnrknaclen och han hå.ller öoen ett grepp öoer företagets ekonomi,sl<a frå.gor.
Bröderna iir sedan flera å,r rallstolsbundna men hor trots handilcappet lyckats genomföra beundranstsdrila arbetsi,nsatser. (Foto: UIla Nordmark).

Egetföretag

Sture hade pendlat mellan
Brismene och Skara sedan 1976
och fura år senare slog han till
och blev sin egen. Första tiden

arbetade han med legojobb i
garaget, men det dröjde inte
länge förrän arbetslokalen var
för liten. Den byggdes till och
idag har Sture en omfattande
verksamhet i sitt urmakeri. där

nbtsanJpns i Falköpings Tidning, Kinnarps Kontorsmöbler

behövde hjälp på kontoret. Mötet med Jarl och Evy Andersson
den vårdagen han som mycket
ung man steg in på deras kontor

kom att bli livsavgörande för

honom.

Bengt Johansson står idag fa-

miljen Jarl Andersson så nära
han kan komma utan att vara
född i den. Den unge mannen

som började med att skriva
fraktsedlar för mer än 30 år sedan kom med åren att bli företagets allt i allo, en mångsysslare
som innehaft och har en nyckelroll i allt som röi Kinnarps. Han
har följt utvecklingen från ett
småföretag till en nationellt do-

minerande industri i kontorsmöbelbranschen.

o Sjukdomgör
sigpåmind

o Hängiven

När tvillingarna nådde tonåren kände de för första gången
s5rmptomen på den sjukdom
som senare i livät skulle göra
dem handikappade.
- Som tur var hann vi köra
och hitta

medaibetare
Födelsedagsintervj un har förlagts till en söndagskvåll på

Kinnarps kontor, Bengts miljö
och stora livsintresse, Jarl, hans

fttstr..ghc&=ggh,,my,cjel
vän, sitter med vid kaffebordet

$vs!q

Europamarknaden ligger öp-

pen för Kinnarps, som under
senaste tiden startat fyra egtra
i centrala Europa.

Berlin är en av de viktigaste
knutpunkterna för Kinnarps
och utskeppningen av möbler
till Tyskland går nu via Rostock.

- Nej, det år inte om företaget vi ska prata utan om Bengt
och Sture. förklarar Jarl och

samtalet glider åter in på Trettondagsaftonens j ubilarer.

Öv-

vi kommer in på

gemensam.

nya kontor

strtgvr..l..

t

--

blev sjuka, skrattar Bengt när

när vi samtalar. Den totala hängivenheten till ett företag har de

,

sjukdomen

muskeldystrofi. Båda har sjukdomen, men inte någon av de
andra sex syskonen har drabbats, Inte heller har man lyckats
spåra den till andra grenar av
släkten.

Det finns nämligen former

av

sjukdomen som har allvarligare
förlopp.

o Låtersigintetyngas

Idag sitter de båda i rullstol
men låter inte handikappet
nämnvärt tynga dem. Jubilarer-

na är i arbete dagligen

och
Bengt har beslutat sig för länge
sedan att helt enkelt tänka bort
sjukdomen. Men det har funnits
en tid då bröderna sökte bot och
lindring på olika sätt, både med

akupunktur och operationer'

Men sjukdomen har varit obönhörlig och bröderna har accePterat situationen,
Som de positiva och gladlynta
människor de är förklarar de att
livet kunde ha blivit ännu värre.

o Vänskapijobbet
Bengt finns i daglig verksam-

het på Kinnarps .kontor, omgiven av ett 70-tal arbetskam-

rater. Han hanglort och gör affärsresor, ibland ute i Europa
och han har t.o.m. varit över

iill

Australien för att tråffa Kinn-

arps representant där. Men det
är försäljningen på Sverige han
är ansvarig för och han har också ett fast grepp om Kinnarps
ekonomisida.

Älvsereds Postorder

är

ett

lemskapet i DHR:s Falköpingsavdelning betytt mycket för honom. Han deltar gärna i föreningens verksamhet och resor.

r

Gott liv trots allt

Tvillingarna lever ett gott liv

trots bundenheten till rullstol.

Den hindrar dem definitivt inte
från fullvärdiga arbetsprestationer eller från avkopplande fritidsaktiviteter. Det händer att
de tar sig en svängom och

av rJrtmer

njutei

tillsammans med
danspartners när tillfälle gives.

o Festidagarnatvå

företag i Kinnarpskoncernen
som Bengt ägnar ett speciellt
intresse. Han talar om sina
många vänner i "Kinnarpsfamiljen", alla återförsäljarnä i

gen firas i dagarna två. I moigon, på Trettöndagsaftoh; hår
Bengt öppet hus på kontoret i

han betraktar som sina synnerli-

Ilrismene.

landet och kundkontakter som

sen€9q1yqll:r.=--

tt#o,

Sture är utåtriktad på annar,
sätt oeh han tycker att med-

Den gemensamma födelseda-

Kinnarp och Sture hemma i

På trectag år det så dags för
den stora gemensamma födelsedagsfesten för drygt 200 gäster

i

aktivitetshuset på Kinnarps,

Alla Bengts arbetskamrater på
kontoret med resp. och så släi-

ten, förstås, är inbjudna till kalaset, där maten tillagas av kocken Alf Andersson i Älvsered.
Efter Kinnarpsfesten reser kocken till Lillehammer för att laga
mat åt OS-deltagare.
Bengt och Sture ser gärna att
gratulanterna saknar paket och
i stället skänker en slant till en
stiftelse för forskning kring mus-

keldystrofi. Stiftelsen, som får
stöd av Kinnarps och ett annat

Kinnarps niirstående företag,
kanaliserar ut medel till forslining som bedrivs vid regionssjukhuset i Linköping.
ULLA NORDMARK

F-alköping

Loket) s?eruskurn,us
W-kompis
d,rog 7OO till bingoO .o

reml,ur

Nörmare 700 peysoner ha.d,e bönkat sig
( Foto : N iklas Gustoosson).

i

Kinnarpshallen för att uppleoa en bingo-premitir, Loket och m&nga uinster.

---fu-:
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)r{.llat 650 och 700
binsofantaster fYllde
Kin-narpshallen igår

alltid och han försäkrade i en

paus att han inte tröttnar På att

rabbla siffror eller medverka till

denna vinstflod över svenska
folket.

Detta att ha 120 direktsänd-

-

Bingolotto'

Lokal-TV och Solvallatrav

ta,

vis på plats, bingospelande med

pisar.

termiddag, där Loket höll
låda, läste sifferkombinationer och delade ut vinster från åkbräden till TV'
apparater och dYrbart, sig'
näiat konstglas från Kos'
talBoda.
Kl. 14.00 inleddes denna
stora inomhusPremiär för
binso som KinnarP/Slu'
tarfi fn och Vartofta BK i
alliins svarar för. R'edan
före kl. 11.00 kom de första
bilarna till KinnarPshallens parkering. Det gällde
att vara ute i tid för att få
plats och brickor.
Loket var lika gemYtlig som

ningar i TV Per år

påpassligt gick

Loket överger inte sina kom-

ef-

-

plus gästsPel här och var i lanäet på bingospel tYcks vara något av en livsstil hos denne radioman som vla'I'V blivit kompis med en stor del av Sveriges

till

Bingolotto och även om någon
miljon skulle falla ifrån kommer
detta program i TV 4 att fortsät-

-Folk tycker ju att det hår
med Bingolotto år roligt. Det är
ingen speciell ålderskategori
utan ett tvärsnitt av svenska folket, som är våra tittare, säger
Loket vid en kort intervju.
Han år glad över att programmet har så många unga tittare.

Man får c:a 200.000 svar på
Bingo-Berras rebusar t.ex.

o Vadfolkvillha
Varför är programmet så po-

pulfi?
-För

20 kronor får man två
och en halv timmars bra underhälning, dansbandsmusik och
lättsamt prat som vanliga män-

niskor vill ha, förklarar Loket.

o

Rent spel

Han år ganska upprörd över
att kvällspressen ifrågasatt hederligheten bakom programmetr"bhrhar rentav talat -srrrfusk och båg.
-Jag skulle tro att Bingolotto
år det ärligaste och riktigaste
spel som finns, säger han.

r

ChockadMargareta

I lördags drog Loket en bricka

ur den stora ansamlingen

som

Lefolkning. 3,5 miljoner följer

de bingoträffar som tidigare arrangerats. Idrottsalliansen har

Margareta

Sandbloms telefonnummer i

arrangerat drive in-bingo

Vartofta. Igår var hon naturligt-

i och med Kinnarpshallens till-

familjen vid ett bord alldeles

komst flyttar bingon inomhus.

nedanför Lokets tribun.
Telefonsamtalet från Bingolotto orsakade nästan dåndimpen hos Margareta som sedan
inte kunde sova på natten. Undra på det när hon vann 50 kg
kaffe, weekendresa till Värmland, en resa värd 10.000 kronor

;, Lennart
,

tårta som ringlade sig genom
centrum - har trots viss kritik

hemmavid fortsatt sina jippon.
Han är superfixare och har både
Loket och Ingvar Oldsberg i sitt

Loket och överlämna Vartofta

r

Lyckligavinnare

Det var inte svårt att hitta
lyckliga och glada vinnare i

Kinnarpshallen igå,r. Margareta
Persson från Dalsjöfors t.ex. får
disponera en fulltankad Volvo
850.en helg. Andra vinnare får
tillbringa en weekend i Fredrikshamn, fri resa, hotellrum
och allt som hör till. Rörstrands

Samuelsson, icke
obekant falköpingsbo, som för
några är sedan arrangeradejippon i Falköping - bl a rekord-

och TV, video och stereo.
Igår fick hon dessutom krama
SK:s klubbnåI.
Bilen missade hon på Bingolottos stege. - Det giorde ingenting. Jag är lycklig ändå, försäkrade hon.

'

"stall", Han får sponsorer att
skänka varor som ingen annan
och idag är det andra kommuner som lyckliggörs av Lennart
Samuelssons aldrig sinande jippo-lust.

Kinnarps hade skänkt kon-

i denna
i hallen med

torsstolar som vinster

stora bingodag

företagets namn. En av stolarna
sattes Loket i och den fick han
ta med sig hem till cötä6ilE:*

o Paus med sång
I ett par pauser medan Loket

hämtade andan och tog igen
sig en stund, bl a med att skriVa autografer sjöng Christina

kaffeservis Sundborn, konstglas, TV-apparater och mycket
annat fann vägen till nöjda vinnare.

profant och andligt

AIla c:a 700 fick gratis kaffe,
pepparkakor, läsk och godis.

brickan i

.

Superfixare
Samuelsson

-Vi hade inte klarat detta om
vi inte hade haft samarbete med
Lennart Samuelsson, framhölls

från

i

Strängsgården sommartid men

Gunnardo, som blandade

i

reper-

toaren.
Omedelbart efter den sista

Kinnarpshallen
fortsatte Loket och Lennart
Samuelsson bingolekarna -

nu på Osterian och med Grolanda IF.

ULLA NORDMARK

idrottsföreningarna som

denna premiär kunde'se en tre,
fvfqgLlCqI större Publik än vid

Loket höll läda, rabblad"e siffror och skötte lot-tningar med
TV-appwater'
iiii""h.g ord'ning och reda. Det utlottades
;;;;""ir;";, d'lrbart konstglas och rnacket annat' (Foto:

Nilclos Gustausson).

Marsoreta Persson, Dalsiöfors, höd,e till de lgclcliga oinnortr,as skara. Hon få,r ha en fulltenl<ed Voloo 850 en
helg. (Fota: Nilcl@s Gustatssson).
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o Kinnarp/Slutarp

sq
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or d, ti,ll
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ng

Ditt uppd

e" Ift,nnea edsp,r öistgrn;

snande

stort rnen du är inte
ensam förvaltare
uppdrag är his'
nande stort, men du år
inte ensam om att förvalta
det. Församlingen i sig får
vara och ska vara vittne
om Guds hårlighet och i
hjärtats tillit och i kärlekens gärningar låta Kris'

- Ditt

tus framstå som vår levande Herre.

-

Det är ett stort ord som sät-

ter sin prägel på denna söndag,
den andra efter Trettondedag
jul: Herrens hårlighet. Ett överväldigande ord som kan väcka
så många olika tankar hos oss.

Dit hör.den Guds storhet

som

väcker bävan hos oss. men av

textens fortsättning i Andra
Mosebok förstår vi, att framför

Så sa bl a biskoP Lars Göran

Lönnermark när han i går eftermiddag välkomnade kYrkoher'de
Ingemar Bruto till Kinneveds
pastorat. Välkomnandet i den
gamla ll00-talskYrkan blev en

ljus och varm högtid och den var

också fylld

till
-

processionen

sista Plats, när
anförd av kors-

bärare Marie Barrljung tågade
in. Pastoratets körer medverka'
de såväl i inledningen som under hela högtiden ochänfördes
av körledaren Elisabet Henriksson, som också tjänstgiorde
vid orgeln tillsammans med
Bengt Kjellström.
I gudstjänsten medverkade
såvål präster som lekmän och
en rad psalmer omramade de
olika "delavsnitten" i detta välkomnande för Ingemar Bruto,
som från och med nYår är förordnad herde för församlingar-

na i Kinneved, efter att

son),

o Hårligheteni
tjänargestalt

o Biskopsord
I sitt tal till Ingemar Bruto utgick biskopen från Moses ord
till Herren: "Låt mig alltså se

din härlighet! Han svarade: Jag
skall låta all min skönhet gå förbi dig, där du står ochjag skall

utropa namnet Herren inför

Om allt detta får kyrkan vittna, om allt detta får du, Ingemar
Bruto, som kyrkoherde i Kinneved och präst i Kristi kyrka tala.
Men när du idag tas emot som

-

ha

tjänstgiort i pastoratet under ett
och ett halvt år'
Stiftets personalchef Christer
Lindström läste oc-kså biskopens kungörelse om de uPPgifi"t som åvilar en kYrkoherde,
niimligen att förkunna Ordet. att
- väraErsamlingens ledare, att
planera och uppmuntra medarbetare och församlingsbor.

diq-

Kyrkoherde Ingemar Bruto hiilsad'es oö,lkommen oid g&rdågens högtid i Kinneuecls kyrka. (Foto: Nilclos Gustous-

B i skop

Lar s -G öran Lönner'

(Foto:

i,klas Gusta.rs sson).

mark'p& uiig in i kYrkan'
N

allt hör Guds nåd dit och Guds
omsorg. Dit hör skönheten i
världen. "Jag skall låta all min
skönhet gå förbi dig" - rimfrosten en klar vinterdag, den
första vårfågelns ljuvliga sång,
men också den kärlek som UPPstår mellan människor och den
godhet och det engagemang, för

rätt och rättfärdighet och san-

ning som vi kan möta. Allt detta
är utflöden av Guds härlighet,
för det är Gud som har skaPat
världen.

kyrkoherde i Kinneveds, Vårkumla, Börstigs och Brismene
församlingar, vet du också nå-

got mer om

uppenbarelsens

hemlighet. Guds härlighet är
ofta fördold och i dess fullkom-

lighet har den inte blivit sedd'

här på jorden. Mose fick höra
orden från Gud: "När nu min

härlighet går förbi, skalljag låta
dig stå där i en klyfta på berget
och jag skall täcka över dig med

min hand, tills jag har gått förbi.
-Sedan skall jag ta bort min hand

och du skall få se mig på ryggen.

Men mitt ansikte kan ingen se"
(2 Mos. 33:22-23).
Ändå har denna Guds härlighet blivit sedd i sin fullkomlighet
hai'r' på jorden. Inte så som vi
människor omedelbart skulle
vånta oss det i prakt och makt,
men i tjänargestalt, genom Jesus Kristus. Han som var Guds

Son och tjänares tjänare, han
har uppenbarat Guds härlighet
för oss. Denna hemlighet om
härligheten i tjänargestalt är det
som du; Ingemar, är ställd här

att förkunna, När vi lär känna
Kristus, lär vi också känna den
Gud som vi ännu inte får se. Det
är därför det är viktigt at vi gör

Kristus känd i världen.

(rrt,

glorde biskopen
bl abiskoP Lönnermark
och avslutade med att rikta de
här orden till den nYe KinneSå sa

och Franciskanerbrodern ska ses som en re-

{ärtat

presentant

för den.

Likaså
fanns i processionen diakonin
representerad av Marianne
Dahlstrand. Två "hörnpelare",
ekumeniken och diakonin. hos
Kinnevedsprästen.

ke Nilsson, Mikael Casserblad,
Bengt-Äke Öhgren, Lars Mag-

irnö

Cerlcnn

Martin Sandström. Uno Mårtensson och Franeiskanerbrodern Max Mizzi och nämnde
Christer Lindström från stiftets
perionalavdelning.

o

jen - glädjen hnsIranciskus"Guds lille fattige", som i dom-

varmt om

öh-

flÄrrn

nusson, Karl-Magnus Bödeson,

Herren förvandlade vatten till

ger med T-korset.

F'nl-

Arwidcqon

vishet som Gud ger.
I sin predikan senare anknöt
Kinnevedsprästen till kYrkoherde Lars Magnussons ord om hur

gogan och bota sjuka och ta
hand om människorna. Men
Jesus är överallt där människor
träffas. Han finns här i Kinneved och Maria är också här'
- Festen börjar här Påjorden
och sen fortsätter den i himlen
och där finns också Maria och

Ekumeniken ligger Ingemar

Adamsson, prästerna Barbro

o Glädjen - festen

vara där, han borde vara i sYna-

med Kinnevedsprästen och den
nye kyrkoherden i Äsarp, Mikael Casserblad. I olika funktioner

Karlsson, Sune HarrysSon, Rune Johansson och Carl-Arne

Innan biskopsbönen för den
nye kyrkoherden, sa Ingemar
Bruto så hör: Som kYrkoherde
villjag verka efter den kraft och

kyrkan en gång dansade en Predikan.'Men KinnevedsPrästen
gick inte bara 800 år tillbaka i
tiden, han gick tillbaka till den
tiden då bröllopet stod i Kana,
väster om Jordan.
- Där var det fest och glädje'
Jesus var där. Men det var de
som tyckte att han inte borde

si överlåmnade en stol i fyra fär-

deltog också "processionen" i
välkomnandet, nåmligen förutom korsbäraren Marie Barrl.jung, kyrkvårdarna Inger

vedsprästen:
- Glöm inte Ingemar att själv
ta emot det som du förkunnar
för andra. Då kommer du, som
du också förut har giort, förnimma hur Gud är nära även om
du står djupt nere i bergsklYftan.

vin. Han talade också om gläd-

tillsammans

Samkvåm
Efter högtiden följde samkväm i Församlingshemmet,

Mårtensson, Folke Nilsson diktläsning bl a - samt biskopen medverkade också under
samkvämet, där också välkomstord riktades från ordf. i

o Stordag
Kolle

upptogs tillföll

fträrheten av Assisi
t av

Kinnevedspräs.-i-å

"r1*-l

Ingemar Bruto fick vara med
om en stor dag i Kinneved. Han
fick känna ett värmande välkomnande från en stor skara av

församlingsbor, som han redan
hunnit att bekanta sig med.

Värmen från

församlings-

borna ta'r han nu med sig ut i
vardagen. För det är ju i den

han ska verka.
BÄSSE JOHANSSON

pastoratsdelegerade K-G Gustavsson och kyrkofullmäktiges

ordf. i Falköping, Äke Olsson
samt veniat Sten-Erik Svensson,'Floby, som bl a tjänstgiort

i pastoratet.

varvid ordf. i pastoratskyrkorå-

det Sune Harrysson

hälsade

välkominen.

-Vi känner dig redan Ingemar. Vi känner dig som en ödmjuk och folklig förkunnare. Vi
är glada att ha dig här "på rik-

ti$".

De olika församlingarna i pas-

toratet välkomnade så kyrkoherden med blomsferbuketter
och sedan följde en rad talare,

som också på olika sätt välkomsthyllade Ingemar Bruto.
Inledde gjorde kontraktsprosten Martin Sandström och sen
följde Max Mizzi,'som från Assi-

Jesus.

Mar Mizzi, lann iinda fr&n Assisi i ltalien för att Dare

d Nattvardsgång
vid nattvardsgången tjänst-

med onl oölkomnandet a.u'Kinneoedsprösten. Hör tillsam-

mans m,ed biskopi,nnan, Elisabet Lönnermark, sonll ocks&
oar öoersä.tto.re nör Mas ta,lade. (\oto: Bå,sse Johansson).

tÅ,ten

för

ftrocessionen. (Foto: Nilclos Gustatssson).

Kyrkoherd,en fi,ck
inte nå,gåiå*o|...
Kyrkoherde Ingemar Bruto
och hans fru Sally fick vid söndagskvällens samling i Församlingshemmet i Kinneved mottaga mycket blommor. I vårt refe-

rat från välkomnandet

hade

Tryckfels-Nisse varit framme.

Ingemar fick inte någon stol i

Frökindsnatta

deru 4

Frökinds

köras

i

februart

elljusspåret fredagen
den 4 febr. Dags alltså för för-

Intresseförening
har förhoppningar om att snön
återvänder till bygden. Frö-

eningslag, familjelag och korporationer av skilda slag att samla
manskap.

kindsnatta - sextimmarslopp
på skidor - är inplanerat att

fyra färger av

Franciskanerbrodern från Assisi, Max Mizzi.
Ingemar Bruto fick som gåva en

STOLA med T-korset. Stolan
symboliserar Kristi Ok och läggs
av prästen runt halsen.

KINNEVEDS KYRKA
,"...mina fötters lykta."

Gudstjänst på Bibelns dag.

Sönd.30jan. kI.14
(OBS! tindrad tid)
Svenska Kyrkans Unga,
konfirmanderna och ungdomskören medv.

Papperinsamling
måndag

På måndag åir det årets första

i KirurarPoaooersinsamling
'Sfrit.tp. Medlemmar i Idrottsföreningen kommer under ef-

termiddagen att håmta buntade
tidningar utanför fastigheterna'

En hel blomsteraffiir bleu det

små,ni.ngom

Sallg Bruto. (Foto: Båsse Johansson)

för Ingemar

och

Rumänskt i C erutrumkY rkan

Ser rumiinska systrar blld.ade d,ennu så.nggrtpp som sjöng många oackra
besökarna

i

C

entru.mkgrkan.

Rumänienbesökhardet

varit under den gångna
helgen i Centrumkyrkan.
Pastorsparet Lucy och
Nello Cocis berättade om

församlingens arbete i
Margitha. De bedriver ett
omfattande arbete bland
barnen på ett barnhem.
Församlingen i Margitha består av ett 80-tal medlemmar.

De samlas till

gudstjänster i

hemmen och i en gammal nedsliten lokal, men församlingen
håller på att bygga en kyrka för
sitt arbete. I gudstjänsten togs
en gåva upp till kyrkbygget som
blev 9.000 kr.
En sånggrupp bestående av
sex systrar sjöng många vackra
sånger på rumänska. Den ru-

mänska gruppen gör en resa

genom Sverige och besöker
många olika platser. De berättar

om sitt arbete och samlar in
pengar till kyrkbygget.

så,nger

för

zoh-4et.
Glådjehelg
är det på ett särskilt sätt under
den kommande helgen i Centrumkyrkan. Lördag kväll är
det församlingsmöte med medlemsintagning. Söndag e.m. är
det glädjehögtid med offentlig
församlingsstart. I den högtiden
medverkar Peder Kjell m. fl . Det

blir mycket

sång och musik,

samt servering.

Kinnarö75ititäY1i: * - 7

SPF-möte

Frökinds SPF-förening har
hållit sitt första möte på det nya

året. Ordf. Margit Andersson
fick även denna gång öppna

mötet med en minnesstund över

en bortgången medlem, Ivan

Gustavsson. Efter en tyst minut
sjöngs unisont Härlig ärjorden.

Under mötesförhandlingarna
diskuterades diverse aktiviteter, bl.a. en kyrkresa till Skara
domkyrka. En tredagarsresa till

Ängermanland hägrar också,
dessa lrågor väntas
form lite senare.

ta

fastare

Som avslutning på kursen
"Livet värt att vårda" kommer

Bo Nilsson den

24

om äldrefrågor, lokal Frökindsgården.
Så var det dags att avåta den
välsmakande gröten, mackorna
och kaffe med kaka, allt hade
en strykande åtgång.
Underhållningen svarade
medlemmarna själva för, med

roliga historier, diktläsning, frågesport m.m.
Dock dröjde sig en viss oro
kvar från grötåtandet. Ett illvilligt rykte spreds nämligen att
någon lagt mandel i gröten, detta visade sig vara osant, så de
tilltänkta offren kom undan med
blotta förskräckelsen, och allt
slutade lyckligt.

o Kinnarp

/Slutarp)
Vecksslutsserie

ri
sl

ir

-

,ar-det under den kommande
jtglg.l^ i Centrumkyrkan. Det

I
0'

9_|lr-.qä medverkan av pastor
Kjell Rodheim, Falun. noäneim
n_ar gästat Aygden vid flera
till_
rauen och har tidigare medver_

I

}

kat i
-en tältmötesserie
arp-Slutarp.

N

vi

rI
f€
L

n
I

i Kinn_

Inståtlt sextimmars
, ]aranngndagsvädret, med
Kyra ena dagen
och töväder näs_

jan. och talar

F, .h." medfört att kommande

:::daCs sextimmars på skidor i
rsmnarp-Slutarp åir inställt.

o Kinnarp/Slutarp

o Kinnarp/Slutarp

Kinnarys eget OS

IOGT-I\TO Grolund:a
tillskriver slorre
politiker
Vid IOGT-NTO:s senaste i

NBV-salen i Kinnarp hölls en
stämningsfull parentation över
nyligen avlidne medlemmen

Ivan Gustavsson. Ordf. talade

om hans verksamhet i förening-

en och i kommunen. Efter parentation sjöngs sången "Härlig
är jorden".

Om det nu år så att vi ga barn. De som inte hade skisvenskar får ge upp hop- dor kunde i stället trava och gå
pet om medaljchanser vid vid sidan av spåret.
Som avslutning
det meOS i Lillehammer, så ska daljutdelning, och blev
eftersom var
vi inte förtvivla för det. I och en giort sitt båsta, så fick
torsdags var det OS på ella var sin fin medalj att hänga

skidor fri. stil på daghemmet Fyrklövern i
Kinnarp.

Nåstan samtliga barn på de
tre avdelningarna Violen, Gull-

vivan och Maskrosen deltog.
Med liv och lust spände småt-

tingarna på sig sina skidor och
sen bar det av i spåret på åLkern
utanför dagis. Som sig bör, var
det förstås vätskekontroll där
fröknarna serverades blåbiirssoppa och muffins efter varvning. Det smakade naturligtvis
mums för alla rödkindade, ivri-

runt halsen. Se där! Det finns
mårnga svenska skidhopp för
framtidens OS.

E-L T

Pappersinsamlingi dag
I dag blir det pappersinsamling i Kinnarp och Slutarp.

I Idrottsföreningen, som sköter
insamlingen, har insamlare i
gång under eftermiddagen och

förkvällen. Buntar kan placeras
utanför fastigheterna. Nåsta insamling blir den 18 april.

landa.

möte blir den

att inför valet i höst tillskriva
politikerna i kommunen om al-

Centerkvinnor
påårsmöte
Vid Kinneveds Centerkvin-

lades bl.a. att föreningens års2612 i Sporthallen.
Ordensstyrelsen uppmanade
i en skrivelse lokalföreningarna

Vötskeleontrollen, diir fröknarna, bjöil p& bl&börssoppo och

lantmäteriet tagit beslut om.
Hela fastigheten Äbbarp hör
numer till Grolanda, tidigare
har en del hört till Kinneved.
3 8646 hektar förs över till GroFörändringen påverkar inte
invånarantalet, då det är frågan
om obebyggd mark.

Vid fOrhandlingarna medde-

rrruffins oar mycket populiir.

Församlingen i Grolanda växer - på bekostnad av Kinneveds
församling.
Det är resultatet av en ändring av fastighetsgränserna som

koholpolitiken. Seniorkommittdn i distriktet planerar ett

nors årsmöte valdes följande

studiebesök på Såtenäs och en
resa till Oslo i samband med
Norges nationaldag,
Ove Ljunggren berättade om
NBV:s arbete i distriktet. Verk-

sekr. Karin Hjortsåter, v.sekr.
Birgit Göransson, kassör Birgit-

samheten bland ungdomen i
kommunen är livlig. I Åsarp
finns cirklar i teater samt musik
och en målarcirkel har startats
bland ungdomar i skolan. I Floby arbetar en teatercirkel. Ett
10-tal rockgrupper har en livlig
verksamhet i Falköping. Han

framhöll en del ämnen som skulle lämpa sig för föreningsverksamheten.

Programkommittdn har planerat en "Trantittarkväll" i Bjurum i april och besök på Stadsteatern den 11 april som föreningsträffar i vår.
Efter förhandlingarna bjöd
kvällens värdfolk till ett vackert
dukat kaffebord och lokalen var
möblerad som ett litet caf6. En
musikduo spelade upp smäktande caf6musik och värdinnan
ordnade en trevlig frågetävling
kring kaffets historia. En käck
kaffevisa och en del andra sång-

styrelse, ordf. Ingrid Olsson, v.

ordf. Inger Eriksson,

nyval,

ta Lagerstrand, bitr.

kassör

IngaLarsson, nyval, suppl. Kerstin Lennartsson, nyval.

Av

verksamhetsberättelsen

framgår att avdelningen haft
fem protokollförda möten. Ut-

flykter till Skår Wilske-Kleva.
och till Astrid Karlsson, SIöta,
som visade sin svampodling.
Den 15 april firade avdelningen
sitt 50-årsjubileum på Osterian,

Falköping. Gemensamt med
Centern anordnades valborgsmåssofirande i Axtorp. Första

sönd.

i advent bjöd avd. på

kyrkkaffe i församlingshemmet,
dåir en "matinsamling" till Siguldas församling gav 2.130 kr.

Efter förhandlingar,

med-

lemslotteri och kaffesamkväm
med Centern, diskuterades skola och åldringsvård, under ledning av Ulf Eriksson.

er fick avsluta det trevliga mötet.

M-B J

.

Kinnarp/Slutarp

Frikyrkoförs a,mlirtg
bildad i C etutrurrtkyrkan,

o Kinnatpl
Slutarp

I(orsningen

förbåttrai
En

louså.ngsgmrpp best&ende au ungdomar medtserkade med uacker s&ng

gliid.j

ehögtid

i

C

oid söndagens

entrt tmkgrkan.

Visst hjälper det att stå
på sig.
Det vet vågföreningen i Kinnarp-Slutarp som under hösten
och vintern arbetat för bättre
trafik vid Tångavallen.

Det är korsningen vid dag-

hemmet Fyrklövern i Slutarp
som oroat vägföreningen, och
också samhällets intresseförening. Sikten är dålig i korsningen'
det finns många barn där och

sedan sporthallen byggts har
trafiken ökat.
Två gånger har vägföreningen hört av sig och krävt insatser

och nu har gatu- och trafiknåmnden lyssnat.

Vid

senaste sammanträdet

beslöt nämnden att korsningen
ska "höjas", och trafiken. ska
alltså lugnas ner med en vägbula.

Kyrlcan

tsar

i

d,et nönnaste

kgrlean.

Under den gångna helgen har det bildats en frilryrkoförsamling i Centrumlryrkan Kinnarp/
Slutarp. På lördagskvållen var det församlingsmöte med medlemsintagning då 23 medlemmar
gick in i församlingen.

'

bildades en kristen ekumenisk grupp som har kallat sig
Frökinds Frikyrkogrupp. Grup1979

pen har arbetat i Slutarp och
Kinnarp och bedrivit kristet arbete, genom mötesverksamhet
i de tidigare missionshusen som

fanns i bygden. Under de senaste fem åren har den kristna eku-

*lrqq

fullsatt oid

söndagens offentliga församlingsstart

meniska gruppen arbetat i Cen-

trumkyrkan,
Det har funnits en vision och
en trosmålsättning att det skulle

bildas en församling, alltsedan
gruppen bildades.
Glädjehögtid var det i söndags

em då det var offentlig församlingsstart. Kyrkan var i det nårmaste fullsatt när Per Moensjö
hälsade alla välkomna. Jan-Ove
Ingelsbo läste bibelord och ledde i bön och sedan sjöng en
grupp söndagsskolbarn några
sånger. Hela kyrka4 stämde in
i lovsång från sångboken Psalmer och Sånger. Ordförande
Roger Wernmyr framförde his-

torik från gruppens arbete i bygden.

i Cenhum-

En lovsångsgrupp bestående
av ungdomar sjöng många vack-

ra sånger. Peder Kjell predikade inspirerat och hämtade sin
bibeltext från Hes. 47 som handlar om den dubbla strömmen.

Sedan var det hälsningsord
och presenter från grannförsamlingarna till den nystartade
församlingen. Hälsningar fram-

fördes från Filadelfiaförsam-

lingarna i Äsarp och Falköping,
Missionsförsamlingen i Äsarp.
Arne Eriksson framförde hälsningen från SAM*, där han arbetar med den Inre Missionen.
Folke Pettersson som tidigare
varit verksam i bygden under

många år, framförde sin välgångsönskning.

Församlingen vill vara en öppen gemenskap för alla åldrar
och kommer att bedriva verksamheten på det sättet. Högtiden avslutades med servering
och gemenskap runt de dukädÄ

borden.

* SAM =

(Svenska Alliansmis-

sionen)

BARBRO LUNDGREN

h
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EU-f a räddarrr

Kinnarps
kvar på h emmapl an
Säger Sverige nej till
med

e UtanförEuropa?

EU är det adjö

Kinnarys
Riktigt så brutalt uttrycker sig inte Henry,
Jarlsson, VD för Kinnarps, men det år det han

Kan man inte tånka sig en

I

menar.

Kinnarps f,ramtid och de svenska företagens framtid - år bero-,
ende av att vi får avsättning för våra produkter
i Europa. Står vi utanför EU kommer Kinnarps att under en tioårsperiod tvingas flytta delar av sin verksamhet
från Sverige ut i Euro-,

-

,

pa.

Australien,

I viss omfattning men den
marknqden kan aldrig ersät-

tå Europa, enligt

Henry

Jarlsson

- Vi iir beroende av snabba och direkta leveranser till
kunden. Ingen åir beredd att

I

vänta 3-4 månader på en produkt. Europa når vi snabbt

.

men inte Australien eller Japan. Vi klarar infe heller att

i

häla vårt breda sortinent.
som är en del av våi affärs-

id6, i så avlägsna lånder.
Henry Jarlsson jåmför med,

japanska bilar" Japan imporatt hålla reservdelar.

I
,

'torsmöbelbranschen med cir-

o Skörtråd

ka

650 anställda. Kinnarps
har låinge insett vad EU innebär och börjat anpassningen

i

- Vi är helt beroende av
ett medlemskap i EU menjag
tror inte människor alltid förstår vilken skör tråd vår verksamhet håinger på. Står vi
utanför EU måste vi flytta

för att förbereda sig för en
hardnandei europeisk konkurrens. Kinnarps är ett
framgåmgsrikt företag och

delar av vå'r

dess VD räds inte konkurrensen när gränserna öppnas.

,

Kinnarps skall bli ett av Europas ledande inredningsföre-,
tag. Men skulle gränserna
inte öppnas, om Sverige stäl-

,

,ler sig utanför EU, betyder,
det att möbelföretaget för att
överleva måste flytta stora

gränser kan vi inte konkurrera med de stora på kontinenten.

i

kontorsmöbler
eller Japan?

terar få mårken till Sverige
dårftr-att man'inte klarar av'

Kinnarps år inte bara Falköpings största företag utan
irckså Nordens största i kon-

delar av sin produktion.
- Vi maste bli av med våra
varor och den svenska marknaden eller ens den nordiska
räcker inte. Och utan öppna

marknad utanför Eur:opa?
Vill man inte köpa svenska

i

,

.

i

verksärnhet.

Kommer.vi med i gemenska-

pen blir vi'kvar

i

Kinnarp.

Där har vi gjort stora investeringar och där finns kunnig
personal som gör det billigare
att producera hår ån att starta en ny enhet i Europa.

Ett

,.

Ii

. - Euärdnlivsfrågaföross

r

i EU ör en föraBönrying för att

-

o Tre
Kinnarps har länge arbetat
med sikte på europamarknaden, på tre stora språkom-

Ett krav för överleynad är
att företaget är stort, räknat

med internationella mått.
Annars klarar man inte konkurrensen med de andra
storföretagen. Stora voly'mer

råden.

I

England finns en

transportvägarna.
,

'

agentur med 150 personer,
uppbyggt av Kinnarps och.

med Kinnarps namn. I
fråtikrtlid h-ar Kihäårps Se- '-

ger effektivitet och utan ef-'
konkurrenskraftigt.

Henry Jarlsson nämner

,

den arbetsstol Kinnarps nyli-

dan några år tillbaka ett eget
boiag rned försåljning i Lyon,

Lille och Paris. Verksamhet,
har startat i Bryssel och är'

och för många svenska företag. Och inte bara för de stora
utan också för alla underleve-

gen tagit fram som ett exeme-

att utveckla. Säljs inte till-

land.

rantörer som levererar till de,;
stora exportföretagen.
Investeringarna i svenska,
företag är små i dag och det
beror på den osåkerhet som
råder om EU, Inför risken av

räckligt måmga stolar blir det
en förlust.
- Vi klarar oss intö om vi
inte kan konkurera med de
stora i Europa och vara minst '

språkområden än i länder,
gränser håller på att suddas ,
ut. Kinnarps kan i dag tulla i.,
Danmark och sedan lasta av.f
i olika länder och slipper de i
tulldekljratipqer so.m virrit
en dyr oclxfidskråviriide pap-

pel, Den kostade tio miljoner

,

ett nej awaktar man med investeringar i Sverige och vål-

jer "för säkerhets skull" ett'

,

'under uppbyggnad i Tysk-

:

- Vi

arbetar

i

lika bra.
t

persexercis.

.

Anpassningtill
marknaden

Ska man sälja till Europa
måsta man anpassa produkten efter rriarknadens krav.,
Kinnarps satsar hårt på trä
och träkänsla. Trä är exklusivt jämfört med de laminat- :
beklädda Jrtor som är vall'ga
på kontinenten. Men det gå1.
ler att få kunderna att "upp,

täcka" träet. En hjälp kan:
vara att trä är miljövänligt,

dag mdr i

,

/

Det är inte gränser som

avgör var vi lastar av, det är

språkområden

o Storföretag

fektivitet är inget företag

r Livsfråga

suenskt medlemsleap

Kinnotps slwll leoo ui;ilare i komrnunen, söger dess VD
Henry Jarlsson, so..m sitter i ilen orbetsstol smn blioit en
stor framg&ng. (Foto Dan Nilsson)

|

ett naturmaterial som går att
återvinna. I Europa är man
betydligt mer miljökänslig än
i Sverige och ddr ligger Kinnarps, som fått beröm för sitt

miljötiinkande, bra till.
Europa är betydligt känsli.
gare fQr design än Sverige,
där vi fråmst ser till funk-

annat land.

4,,h

'

,

o Kinnarp/Slutarp

fr,'rt
tionen och till ergonomi. Höjoch sänkbara bord är ovanligt i Europa. Men det börjar
svänga. Kraven Pä ergonomisklriktiga möbler ökar och

Kinneued,s
Hernbygd,s-

'

f..

språng. Deeras möbler är redan anpassade till ergonomiska krav.

.

Bingo

Det handlar förstås också
om att veta vad kunden vill
ha, vilket ju inte alltid är lätt.
Det är enkelt att sälja en produkt som kunden har behov

av och som inte finns

På

marknaden men det drömläget ' uppstar sällan. Men
ibland kan det bli bingo, som
med Kinnarps nya arbetsstol.
Deri har blivit en sådan framgå,ng sedan de första stolarna
togs fram i höstas att trots att
man tillverkar 300 stolar om
dagen är det svårt att hinna
med orderingången'
STINA LINNARSSON

a

rorenung
oo
paa
rsrnöte

dii,r har KinnarPs ett för-

l

Kinneveds Hembygdförening har haft årsmöte
i Församlingshemmet
Kinnarp. St5n'elsen, bestående av Rune Lennartsson ordförande.
Gotthard Gunnarsson, vice ordförande, Inger Persson sekreterare, Barbro
Jarlsson kassör samt ledamöterna Anders Eckerlid,
Dagny Silvander och Peter Strand, omvaldes liksom ersättarna Gun-Britt
Filipsson Sture 0lsson
och Majvor Persson.
Av årsredogörelsen framgår
att en grupp personer arbetar

med att ta fram underlag för en
skrift om Kinnarps och Slutarps
samhällen samt Karbo och Mö-

narp från år

1900 och framåt.

Skriften skall innehålla uppgifterr och fotografier om affärer,

butiker, företag, hantverkare,
service och offentlig förvaltning.

Grundplåten kommer från vilande Slutarps samhällsförening.

Ur årsberättelsen kan noteras

påskeld, torpvandring, gränsträffar, slåttergille m m. Hembygdsföreningen har också deltagit vid återinvigningen av Lo-

o Kinnarpl
Slutar
Tisdagen den 29:e
-årsmöteskväll!
Gemensamma årsmöten
med Frökinds Intresseförening och Kinnarps-Slutarps Vägförening tisdagen
den 29 mars kl. 19. Lokal:

Pizzerian, Kinnarp. Efter
förhandlingarna servering.

Curry Heiman aatackas
kal Frökind och haft hembygdsafton på Liden i Slutarp samt
ordnat med utställning av stenålderskeramik. tillverkad av
Anna-Stina Gustavsson och Ann

Gunnarsson. Under året har
diskussioner förts om att köpa

Kinnarps stationshus och föreningen undersöker fortfarande om möjligheten att få något
ekonomiskt bidrag till detta.

Efter kaffepaus berättade arkeologen Curry Heiman om det
kommande Megalitsymposiet.
Curry Heimanberättade även
om arbetet med den nYa utställningen på museet som kommer
att visa utvecklingen från istidens slut fram till vikingatid. De
åldsta fynden av hundar kommer från Hornborgasjöns strand
dår en spetsliknande hundtYP

i människans tjånst för
niotusen år sedan'

fanns

ant

Rune Lennantsson.

1943 fann Carl Wilhelmsson

från Ledsgården i Slutarp resterna av en kvinna som avlidit
för femtusen år sedan. Det var

vid torvtäckt på

Rogestorps

torvmosse som fyndet gjordes,
och sedan 1943 har skelettdelarna funnits på Statens Historiska
museum i Stockholm. Då det
visades att hallonkärnor fanns i

kvinnans mage kallas hon för
"Hallonflickan". Hennes kvarlevor kommer nu att visas i ett
rum på den nya utställningen.
Under kvällen fick mötesdeltagarna lyssna på en bandupptagning där Carl Wilhelmsson berättar om fyndet.
På den nya utställningen
kommer att visas bland annat
en landskapsmodell över Karle-

by där boplatsfynd glorts

Älleberg.
JOSEF JACOBSSON

Löidagen cten'S mars i994

Ronnie åter i Kinnarp/Slutarp
Ronnie Karl6n, 27 år, åter- ,..

vänder till hemmaplan i
Kinnarp och Slutarp efter
några år hos Tomtens IF, där
han giort sig känd som något
gy e1ll4ätjuv" i såvålA- som

BJag' KIF-SIF har under

samt

qn kopia av Guldhalskragen på

t".ddut .itt *"t""i.t

"ini.."
rejålt och har också nu några
bra toppar, vilket torde medföra att laget blir att råkna
med i fotbollssexan framöver.

- .

Kinnarp/SlutarP
totalt
Andersson
Avgick efter val.
i
år
varit med i
tackades varmt med blommor
vårjord.
år
sorn
fyrtio
Även sekreteraren Maj-Britt
och ledamot John
ordförande! Johansson
Lundvall av gick ur
blev båda avtackade i sitt
som

Sven

styrelsen

51

av-

och ett antal böcker om

u*--:-.-fiiilnarp#stutarp
"

"^-

:*

Len,n art''' P etters s ott,

ny ordförarude iSPf

styrelsen

IOGT-NTO:s .Lokalförening

Vinterny, Kinneved, har hållit'
årsmöte i Sporthallens lilla samlingssal.
Verksamheten under året har
varit bra och kunde redovisa:
Studiecirklar med bl a avslutande bussresa till Småland och

Öhnd. Bilutflykter till Ätrada-

len, Sköntorp, Mårby och Kar-

bo. Besök på Konstgården i
Redberga, samt "Lilla Julaftonsfest" i Gökhems hembygds-

gård.
Tillsammans med IOGT-NTO

i Falköping har eti offentligt arrangemang genomförts. Föreningen har dessutom haft en
livaktig mötesverksamhet.
Föreningen har under flera
år bekostat skolutbildningen för
ett fadderbarn i Tanzania. Detta
avslutades under året då fad-

och

hem tidigare under dagen.
Den nya styrelsen består av
ordförande Bertil Nilsson samt

ledamöterna Sven Andersson,
Ansy Gunnarsson, Ingrid Nilsson, Arne Karlsson och Lennart
Sandberg. Revisorer Elof Rehn
och Karl-Gustaf Gustavsson.
Efter mötet giordes en rundvandring i den nya Sporthallen,
dåirefter smakade kaffet för-

tråffligt.
Den nya styrelsen hoppas på
ett bra verksamhetsår 1994 och
att föreningen får ett bra stöd
från ortsborna.

Margit Anilersson aotoclcaÅ med blommor och present.
Ngoalde ordförand.en Lennart Pettersson har tagit emat
ordförand,eklubbon och SPF - standard,. ( F oto : lri,s J ohan s-

Kinneveds kyrkokör
inbjuder till ,

son.)

MUSIKCAFE

derbarnet nu har avslutat sin

måndagen 14/3,

I qmlingssalen i Slutarp hölls Frökinds SPF i

ra ordförande, men att hon ock-

tensson medverkar med

många deltagare. För-

med

blir Lennart Pettersson. väl-

solosång.

eningens ordförande Mar-

känd slutarpsbo. Även setreterare lnga Nielsen avgick vid
mötet och i hennes ställe inträd-

kl. 19.00 i
Kinneveds Församlingshem. Prosten Uno Mår-

skolgång. Ettnytt åtagande dis-

kuteras. En klädinsamling till
förmån för Estland kommer att
genomföras inom de närmaste
veckorna,
Sven Andersson i Lofsgården
som under 40 år varit ordförande i föreningen hade avböjt åter-

tisdags årsmöte

git Andersson, Kinnarp,

Kaffeservering.
Vålkomna!

Torsdag den 17 mars 1994 kl. 18.30 har vi vår

avtackades under kvållen.

försäljning i Kinneveds Församlingshem.

!

Andaktstund av kYrkoh. t. Bruto.
Katfeservering. Handarbeten o. lotterier'
Paket o. gåvor mottages tacksamt.
HjälP oss att hjälpa!

ordförande i föreningen sedan
starten för åtta år sedan hade

Välkomna!

av mötets ordförande Torsten

Margit Andersson som varit

avsagt sig omval och avtackades

SlutarPs KYrkliga SYförening.

-

Efter avslutade årsmötesförhandlingar blev det tid
för kaffesamlrvåin då också Åke Ung, Ljung, sjöng
ett par visor.

Gustafsson, Slutarp. Margit har
varit något av en eldsjål och lagt
ner ett idogt arbete för föreningens bästa. Hon har också varit
reseledare under åren, något
hon skall fortsätta med.

Som minnesgåva erhöll hon
ett smyeke samt blommor.
Själv medgav Margit att det
stundtals varit arbetsamt att va-

o Kinnarp/SlutarP

Kinneveds
rödakorskrets
har hälit lokalstämma

kr, distriktets projekt i Tanzania 2 000'
'Ungdomens röda kors 2 (M),
tastroffonden 6 000

i Kin-

riksinsamling 5 500,
vårdskurser 4 8fi).

tre

sjuk-

till

stäm-

neveds församlingshem. Bengt
Samuelsson valdes till ordförande före kretsen och de i tur att
avgå ur styrelsen omvaldes På

,

tre år.

beslut. Kinneveds rödakors-

A;

verksamhetsbeiättelsen
framgå,r att tre sjukvårdskurser
i första hjälpen och hjärtJungräddning hållits. Fn handar-'

betsauktion inbringade

18 135

kronor, Kretsens medlemsantal
är 242 personer,
Medel och anslag ur kassan
har utdelats enligl följande: Ka-,

Styrelsens förslag

och kretsen

ungdomar kommer att sPela och
lsjunga och leda gudstjänsten.

"

I

Verksamhetsberättelse

^ Föreningen har haft tio protokollförda månadsmöten och nio
dito sammantråden, Styrelsen
har utgiort program- och resekommitt6. Vidare har man haft
kaffekommitt6 med rullande
schema samt en bingokommitt6
som arrangerar åtta bingokvällar. Två studiecirklar har anordnats under året.
Ombyggnaden av frökindsgården giorde föreningen husvill d.v.s. man har inte haft någon fast lokal. Man har därför
hållit sina möten på olika ställen,
Dagcentrale!, Läkaren, Hantverkshuset Äsarp och församlingshemmet i Kinneved. Man

Skara och en kyrkresa till Grude med besök i gamla tingshuset. Vidare har man besökt Äsa
Gustavssons keramikverkstad
och Hornborgasjön. Medlemsantalet är nu 69 personer.

Efter mötet hölls kaffesamkväm i vilket deltog två f d med-

firar alltså 50-årsjubileum i år.

Lovsångsgudstjånst
i tir det på lördag kvåll i CenItrumkyrkan. Församlingens

de v. sekreteraren Harry Johansson. Karin Andersson
kvarstår som kassör. "'

Tidning, giort en teaterresa till

samhet blev också ståmmans
19t14

Ny ordförande efter Margit

har också besökt Falköpings

man om årets anslag och verk-

krets bildades

så tyckte att det varit roligt.

t

lemmar Bertil Säll och Åke
Ljung, som båda bidrog med
sång och historier bland annat.,

IRIS JOHANSSON

-

o Kinnarp/S|utarP

lDlöotslugeri.
-

bgggerlager
*_

2
I

\
:t

r
:t
d

Gert Johanssons Plåt'
slageri AB i Slutarp, har

pris för industrimark) och föreiaget planerar alltså att bygga
lagerlokaler På tomten.
- Vi räknar med att komma
igång och bygga ganska snart.
Så fort tjalen går ur marken ska

köptmarkavkommunen.
Redan i år räknar firman med att bygga lagervi förbereda, berättar delägalokaler på tomten.
Markköpet godkändes av fastighetsnämnden i veckan, och
omfattar en 6 000 kvadratmeter
stor tomt med beteckningen
Slutarp 7:138, som ligger utmed
Falköpingsvägen och i nårheten
av Hantverksgatan där företaget har sin verksamhet idag.
Friset på marken blev tio kro-

nor per kvadratmeter

(gångse

ren Olof Gertsson.
Lagerlokalen blir På 900-1 000
kvadiatmeter och ska användas

främst till förvaring av Plåtfrrmans utrustning. Någon flYtt-

ning av

nio-mannaföretagets

verksamhet är inte Planerad.
- Inte i år i alla fall. I framtiden kanske vi bYgger'något annat på tomten, men det får Pojkarna bestämma.

o KinnarP/SlutarP
Slutarps kyrkliga
Kaffesamkvämpå
syförening
Frökindsgården
En dag härförleden beslöt har haft sin årliga auktion i Förnågra peisionärer att bjuda en samlingshemmet' Kyrkoh' I'
gästerna på FrOkinds- Brutohöllandaktstund' Försälj.rrä.
"upå eftermiädagskaffe. 1 ning 9' lotterier inbringade
gården

-

ä.tt ljusä och trevliga matsalen

17'820 kronor'

en påski
centrumkyrkan
Arrangörerna varvade med ^Långfredagskväll är det lovsång,Västgöta-Bengtsson,Caps sångsgudstjänst i Centrumkyr-

samlades man och det blev
glad stund.

m.fll'men frck stark konkurrens kan. Påskdagen är det familje-

av Ninni som sjöng Elfsborgsvi- gudstjänsi som söndagsskolan
sah och friarevisor, Bror ärog medverkar i. Det blir även seren jakthistoria, andra ny.t.tadä vering och gemenskap kring de

-.ä i ,årrg...t..

-

dukade borden'

I

sina trtiskulpturer berö,ttar Ätee nfuin historier, inte
tninst om lioet på landet d& han sjiilu ud.rte uW. (Foto:

I Margareta Boman).
I ntt fånga ett djur på rötter iom.han lackat upp' FaI språng, rtt utt"yöt u ät X:1','T"'::':tetframförandraär
att rå tag
L- nänaetse senom l" t"a- lllt::llf: iT-' j"
skulpturer" är en svår "X?."ff.T"JJ;å,,d.,,,, o"h
, ko1st,
esärna då med trä är viktigt för
] En konst som Ake Blom Åk". Na" han inte snider arI f"ått Axtorp i Kinneved betar han sorn snickare, något
som han giort i 40 år.
behärskar fullt ut.
Genom sina träskulpturer

be-

-

J.ag-snr{ermina figurer en-

rättar han också historier. om bart fti'r.attjq$ tycker att det är
forna dagars liv på landet med så rolfsf,'säHt' denne blygsam'allt
vad det kunde innebära. me rnan som också säger sig
Åk. h", en berättelse b.k"- snida när hlsten faller på' Då

B I NGO,

Ifl II]IARPSHAILEI{

Söndag kl. 15.00. Försätjning från kt. i3.00
Sedvanlig spelplan. Gratisbricka utspel 3/4 och 2414.
Fleeplay 2xb00, 2x1000, 3000.
OBS! även Drive-in OBS!
Klnnarp-Slutarps lF, Vartofta SK Alliansen

varje skulptur, han berättar om
sin- barndoms julbad, bröllop,
slakter och om fbrhållandet mållan man och kvinna.

Skulpturerna avslöjar också
att Äke är en hängiven jägare.
Med exakthet har han fångat
älgarnas språng, vargarnas jakt
och rådjurens skira skönhet,
Några pappersskisser an-

vänder han sig inte av, han vet
i huvudet hur han vill att figuerna som han tåljer i ett enda stYcke ska se ut.
Som fot till skulpturerna som
görs i ett enda stycke använder
han sig med förkärlek av träd-

hittar man luonom i den lilla snickarboden- hemmavid eller rent
utav vid köhsbordet med khiv
och trästycke i hand.

o Utstållning
Alla de som besöker områdeskontoret i-Kinnarp kan nu också
ta del av Äkes fascinerande tråskulpturer, de visas i en utställningsmonter precis vid entr6n.

En

spännande liten utställ-

ning som avslöjar att Ake inte
bara är en konstnär med säker
hand utan också en man med
mycket humor,

MARITA WASS

6-

o Kinnarp/Slutarp

Tisdagen den.22 mans 1994

Nu har pr_otesterna t stnat
Rör inte lokal Frökind!
Så lät det då. Det protesterades och diskuterades. Områdeskontoret i Kinnarp/Slutarp fick en
tuff start.
Nu, sex månader efter invigningen tycks de
flesta ha accepterat situationen och mångå ser
förändringen som ett steg framåt. TYots att saknaden efter lokal Frökind är stor.

- rllen visst saknar
lokal Frökin

StråIande glad uar sjuårige Bo Karlsson ntir han på onsdagen skickade sitt lius första breu. Frimcirke köpte han hos Yuonne Wallin på områ4eskontorets postaudelning. Birgitta And.ersson föIi-

de med som
_

sdllskap

Margareta Boman).

fu.

FT besökte häromdagen
områdeskontoret som var
gXcfgt omdebalterat innan
d9t blev verklighet den elfte
oktober i

fjol.

sjunger

Många rasade över det faktum att lygd-ens- sto_ra sam- skattar

$1ff;.T3,.i:lti"t3l "f?l
-

vi

sånger^och

ramsor -Vi är mycket nöJcta meo
postverksamheten i områdeslorrtor"i. Fö;
L-.åää pa
vad kunderrra ";t
tycker

tillsammans. ^Mång3 barn
passar också p-å a_tt-t_T1"9.1"
böcker efter sagostull_"1,,!_"rättar Ann-Margret som kan
konstatera att, barnen upp-

biblioteket.

. Fler lånar

Biblioteket har också blivit
nya.
I dag har stormen bedarrat, större än tidigare och det går

plats åt det

vi nu med

""b"du,
en k"undenkät
dar

}a. tramt<i"" uuJ å" tycler
oÅ postservicen, säger ingemarKask pa posten-i rarfioae

o

Förutsättning

menfortfa-wdessutom.attPådetliIlaområdeskonto,:'^*.:^.-.-Gfu.ffi.;--letaroetarI\.onne\taIlln.
detmånga-_flilr:Iffivarjevardag'c;"Erikssonochområdeshela_ dagar- cftåJgoJohansson.
som saknar
-ffi4@
]okaIF.ti-ffiw.#]lffina'DensomlnteovantatärBoJohanskind och,me
y,t]l l:, li:- son nöjd med områdeskonto$
tips och an- i"i.
nar att bve- ffireffi
*.',.-,,'i".-,ffi...*ffi.._',.-.-..,.,_JagSeromraoeSKonIoret
meden'.u'-ffiT,:'d."I."'11"tsorn"et"tjätte1yftförverksam.^].-^-..-gwfu:^:^"^.^^;--aiLlä5eIIralBaIIKnanqeloS-

en

viktig

ilTiT"-

.

.
::.^-,,.-:-,.
Kiruearp/Slut-

+
ä-

1_:-

fuiI+*FlF iffiffi

romre.ffi
-#rftgdffiG-'::':^'ö.

raqesKonro-

ä:..*"r

- -Wåi:,;ff\!{i!"t.
Dvttou'Ll'
IYLU

S
ffitir

- Bibriotäket

oarrre.

har

btivit

lå:lä.itl"Ji;1JålYl,1å?:;
munen ranK[ srg. rosren nar

inte samma service som tidilokal Frökind som

gare. och.

i'^?_11Y
nöjd.med i,lrä--"r ^ts::',,::'^1^]_":"'
saknas""_T
av
(Foto: xi^,'ä.ip* u", yr;llinsslokal
*1"uå,,,

;å,ti:X"#ifi'""-'##;;i'"ä,i*n*ad
för-ung_och

kraitig

i --- ---------

-

,.T18119:" Bo Johansson iir

;[""iåf:ä#

.l

nedläggoch.äTåäuuu*

nnns andra

sam-

Fredri.k Wallengren stormtrios
Fr"drik

ö;;;; förskoran. (Foto:
;;ä:;;
t,py4;co,man).

:'*ffi:5gffiäry*:"in^*" *'"" ersät"^"':
rinocrnlzrrar avamn^l-,i- fÄ-

"u" ili]å;,
t*..":l^j:g
övertaEtt
postservicen.
sagostund, över

gammal.

kommunu" Ci-"I

Här-finnJpost,
lekis, öppen förskoleverksam- gande som måua"t"""iå[ää"
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som administrerar både barnoch äldreomsorg, kultur- och
fritidsverksamhet i bygden.

Många har postboxar här
och allt som ofta dricks det

kaffe i den lilla kafeterian vid
entr6n.

r För barnen
- Här har vi det jättebra,
konstaterade Ann-Marie Johansson.

Tillsammans med Katarina

Kullman och Anette Yngve

leder hon den öppna försko-

lan där alia föräldrar som är
hemma med sina barn samlas

varje onsdagsförmiddag i
vecKan.
Barnen som är upp till sex
år rasar ut i källarlokalerna.
De har också många spännande leksaker att utforska.
Kommunen gick in och stöt-

tade med pengar för inköPen,
själva verksamheten är ideell.
- Vi har också en samlad
aktivitet varje gång, vi bakar
bullar, sjunger eller pysslar vi

tillsammans. Sommartid får

vi

använda daghemmet FYr-

klöverns lekplats, berättar
Ann-Marie.

i veckan, månområdeskontoret till fritidsTvå kvällar

dagar och fredagar förvandlas

gård. En fritidsgård som blivit en populär samlingspunkt
för
unsdomarna.
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Claessons insatser kan
Nyman och Sanna Claesson går giirna p&
- sagostunden
^byg- Cnnttoffnr
dens barn också gå.till^:1q:ötäårräh-iat;, tigo, (Foto: Margareta Bimåd.

stunden varje måndagsefter-

middag.

Jag läser sagor och så

/

för att lyssna ndr Ann-Margret

