
,f*tt
också flitiga besökare på bibli-
oteket tillsammans med sina
ledare. Sagostunder hålls un-
der måndageftermiddagar i in-
tresseföreningens regi.

o Fritidsgård
I lokalerna finns också är fri-

tidsgårdsverksamhet på mån-
dag- och fredagkvällar, där det
ges möjlighet till många aktivi-
teter. Ungdomar i ålder upp till
17 år är välkomna dit. Vidare
håIls där öppen förskola på
onsdagsförmiddagar i föräldra-
regi i lokalerna längst ned.

Som slutvinjett kan det sä-
gas, att frökindsborna, även de
som tidigare var emot nuvaran-
de ordning, är nöjda med den
service föråndringen medfört.

Utöver det som redan nämnts
kan tilläggas att man i lokaler-
na också har mindre aktuella
utställningar av bland annat
konsthantverk från lokala för-
mågor och att det i foaj6n finns
kafje och kaka till självkost-
naospns.

Vad som också är bra är att
lokalen nu faktiskt används
under många fler timmar än
vad som var fallet tidigare och
det som är befintligt används
maximalt.

Text och foto:
IRIS JOHANSSON .

Britt Lööf uisar hdr hur en-
kelt man med pennan sjiilu re-
gistrerar sitt Iån.

&uo/@ul
lporrcfrnAr

önskar

Kinnarps AB, Box 3060, 521 03 KINNARP

Ioanslmnan m. lllltehöl
fl]l rÅCn PRTSER!

GeÅs Tnlislö.ln

Hor oss hlttar Nl
JULKLI\PPSTIPS

|iU fåga priser
önOcmeet: verdegier to-tt tördegnr 9-r3

Bil o Motor

i Slutarp

tackar våra kunder för det gångna året och
önskar en riktigt
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Lokala segrarö LUeiafeSt
i lffnnarps-cup i KinnevedDen gångna helgen star- Vartofta i semifinalen.

:*f;"Tilåx,f1;"-"ffär:1fi ååh :,) Kinnarp/S,utarp g po_
slag i den nya idrottshal- ang,:flFx råutipr.åTr o, lt {u't"ii" It"F;åtilii,"å 

avverkades l-q'ffi.å1it:"TlrT i. e'ä']€',-?l q

e"n i. samdiga krasser *L1xl,lfifjå,1,j]::::i",Jjjll 
Ihamnade segern hos någon nill-iiä"äip7öi;;'.p-döÄåä:i 
tav våra lokala klubbar. z-lrirrut, 

Tomten-Kinnarp/Slutarp 0-2. f

mF**l*fi*tfi *AW*Ftarp vinna med 2-0. Kinlarp/Slutarp-IFK Falköping 3-2. !

Kinnarp/Slutarp gick till fi- Jtl;ii'i;ä-Kinnarp/siutJp r-r. Danga Georgsson med en del au sin stora uppuaktning'

nal också i lördagens andra äå"ppr, l)Kinnaro/slutam?no_ llKanskekanmansedetsom som lucian Danya Georgsson
klass, P 14. Men här blev det ang, ziilaring i, ilFftrli.jår' läi- både lucia och julfest när Kin- hadesomuppvaktning.
förlust. Tomten venn nåmliopn tofta2. nprreds nrsfor:ts alla l-rarn- Efter luciatablån fölide kaf-förlust. Tomten vann nämligen tofta2
finalmatchenmed3-1. " Grupp 2:1)Håill:iad.7.!,oäne, ?) grupperiradeavslutningisön- feserveringochdärpåröjdesen
,.Final för Kinnarp/slutarp *Ältlffiåx,1;lläii"T.t-l.1l,I-"t'?l; ä"ei. * 

del bord undan fö'r juldanser
blev det också i F l0-klassen. finnarpTsiiriärp-nerrtlunga zlr. Kyrkoherde Ingemar Bruto och jullekar som visade att den
Detta på söndagen. För mot- ^ 

Iinal: HäIlstad-Kinnalp/Slutarp predikade i en fullsatt kyrka andra söndagen i advent så tin-
ståndet i finalen svarade Hä11- '-to,r. varefter festligheten fortsatte i drar barnaögon i kapp med
stad och det blev Kinnarp/Slu- ä*in l: t) Fatköpings FK ? poäng, församlingshemmet. Luciatåget stjärnor och ljg1 inför stundan-
tarp som vann med 1-0. 2) Kinnärp/siutarp -s, -r) r,xrx+, ij bestod av över 50 luciatärnor, de lucia och julfirande.

,ö1i:'Å""å "öT"ix',x:.f",-li: :3'"l".i,Hi'.,":?*"i? ii,?xxi,iläh'Kinnarp/Sluiarpvarmecrror.- 0. 
tLast+'+t*ranestadll .- - altq -ctV

den här också. Men det blev semifinaler: Vartofta-Kinnarp/siu- 'l | ^ I \ '
inte full "finalpott" utan laget tarp.4-0.Ialköpings FK-Tlme-rb-4.
förlorade med hela 4_0 mot rrnal:.tymer-vartorla2-4.

Vartoftas F14-lag tog hem Kinnarpscupen efter finaluinst
mot Tgrner med 4-2. Tjejerna såg också till att-inte Kin-
narp/Slytayp fick sitt fjcirde finallag, eftersom d,e gars ar-
rangörsklubben strgk rned 4-0 i semi.finalen.

Ki.nnarp / Slutarp s P 1 0 -Iag förso arade hemmafrirg erna i sin
egen inomhuscup i helgen. Laget förbleu obesegrat genorn
hela cupen. I finalen oann rnan öuer Tornten med 2-0.

Danga Georgsson med en del au sin stora uppuaktning.



Luciaföljet
fr&n setan
pd Kinnarps
skola gene-
ralrepeterade
för föriildrar
och syskon
i,nnan rnan
giistade
bland annat
Ki.nnarps och
Frökindsgå.r-
den.

nastiksal fick föräldrar och sys-
kon till barnen i årskurs sex se
årets luciaprogram.

Först kom tomtenissar med
ljuslyktor fram ur mörkret.
Snart trädde lucia Mia Käll-
kvist fram med sitt föIje av tär-
nor och stjärngossar. Så bjöds
ett välrepeterat musikprogram
av barnen och deras musiklära-
re Martina Lindman.

Johan Grape, barnens klass-
lärare berättade att luciadagen
skulle börja tidigt för sexorna.
Frökindsgården går man till av
tradition och även Kinnarps
fick besök på luciadagen. Vid
två tillfäIlen under dagen var
I rrciaf Qljq!-!nl! {iqnarps skola

Au gdende ordförande i. pastorats deleg erade Karl- Gus -
tau Gustausson, autqckar Lennart Persson och Lenn-
art Pettersson. (Foto: Susannö Karlstedt)

son och pre- Beiit Samuelsson, Margareta mottaga blommor efter sina 18

senterade de Thor, Brita Wilgotsson;-Torgny år som ordförande'
båda: Liselotte Johansson, Rut Persson, \ra Anna Karlsson och Emelie
Johansson från Leifler och Håkan Silvander Hoheisel sjöng "Julen är här"
vårkumla och avtackades med blommor. samt "I know him so well" ur
Amelie Hå- Valdemar svensson var ej musikalen chess ackompanje-
kansson från närvarande liksom avgående rade av Elisabeth Henriksson.
Luttra. ordförande sven Andersson. Ingemar Bruto tackade flick-

klass 6A på plats på företaget
med Mia Källkvist i spetsen.

Musikaliskt var lucia beled-
sagad av två musikaliska Kin-
narpsanställda, Roger Anders-
son på gitarr och Mats Lund-
berg på dragspel, eller som han
själv föredrog att kalla det:
"glesbygdssynth".

På tre stationer inne i de väl-
diga fabrikslokalerna släckte
man ner ljuset och så sjöngs
och deklamerades det.

På Kinnarps är det andra
året i rad man anlitar skolans
avgångsklass för luciafirandet,
vilket utfördes med den äran.

SUSANNE KARLSTEDT
GLENN WELANDER

Luciaaftoru med aatackningar
'pastoratet och -Kinne- Kantor Elisabeth Henriksson Blommorna överlämnades av

o"d, fti"rrmling rrr"-rt"rt harövatflitigtmedungdomskö- Assar Karlsson som är nyvald

luciaafton i ki;e;ä; ;"1;",1,ål*.äår:"*ff ilxl ordförande i kvrkofurmäktige.

församlingshem. rangemang med ollka stämmor. o Med i över 30 år
Karl-Gustav Gustavsson, av- Eltersoå innevarande man- Av delegerade avtackades

g*;d" ordförande i foriam- datperiod snart är slut för de Lennart Persson som varit med

iinssdeleserade välkomnade de förtroendevalda blev det en del ända'sedan sammanslagningen
iSg-ro*frörsammatinbjudan. avtackningar. Kyrkoherde In- 1962-1963, alltså i över 30 år

- Jag tror att vi blir iite fler gemar Bruto tackade för den och Lennart Pettersson som va-
frir va?je gång vi har luciafest fina sammanträd'esdisciplin rit med i 18 år. Karl-Gustav
och i åi hå videssutom två lu- som rått och kallade fram de Gustavsson som överlämnade

cior, sade Karl-Gustav Anders- avgående ur kyrkofullmäktige. blommorna fick därpå själv

kören för denna ljusets kväll.
I Han visade också en bok med
I bilder som barn i Kinnarpssko-
i lan klass 1-3 gjort, inspirerade

av adventspredikan.
SUSANNE KARLSTEDT

Till Bil och Motor, Slutarp
Tack för den trevliga firmafesten och julklapparna.

Gott Nytt Ar!
De anställda

Hektisk dag for l(innarpsskolans luciatå,g
lf Vid tisdagens generalrepe-
tition i Kinnarps-skolans gym-

lPaTpersin"
såmlihE iär
det på mårr-
dag , i ,,Kih*
mqd$luäip.
Buntainä ken
placeqqö ;;, ,

utanlör , tss:
Uql:t"Tl;,,,



Tony i Slutarp cykla,r
till jobbet å,ret runt
fidig morgon som sen

kväll. Eegn, rusk eller sol-
sken.

Dåligl väder får inte
Tony Persson i Slutarp att -

ställa cykeln för att istäl-
let åka bil till arbetet.

I fyra år har Tony cyklat
till och från arbetet på po-
lisstationen i Falköping.

Det var när Tony lade fot-
bollsskorna på hyllan som lus-
ten att hitta på något annat för
att röra sig föddes.

-Jag tyckte att jag behövde
röra på mig, hålla igång kondi-
tionen. När jag slutade med
fotbollen idrottade jag inte alls,
förklarar Tony.

Så istället för att lägga en
massa pengar på en dyr
idrottsutrustning plockade
Tony fram sin cykel, ett vanligt
treväxlat trampdon och börja-
de cykla till arbetet.

o I fyra år
Det var för fyra år sedan och

sedan dess har han fortsatt.
Han cyklar året runt,.i ur och
skur.

* Regn eller dimma spelar
ingen roll. Efterhand lär man
sig att kIä sig rätt.

Väderleken stör inte, men om
väglaget är allt för dåligt stäl-
ler han cykeln.

Förra vintern tvangs han
ställa cykeln ett tag eftersom
vägarna var alltför isiga.

o Tar det lugnt
Några olyckor har Tony inte

varit med om under sina cy-
klande år.

- Det gäller att ha ordentligt
Iyse och alltid hålla sig intill
vägkanten.

Tony har 8,5 kilometer att
trampa till arbetet.

- Det brukar gå på en 20 mi-
nuter, om jag kör i lagom takt.
Men, är det motvind blir det
jobbigare, då kan det ta upp
mot 35 minuter.

o Tiänar en slant
Att ta sig till jobbet utan att

åka bil är något som föresprå-
kas i kommunens miljöarbete,
Agenda 21. Det finns ett förslag
om att kommunalanställda som
på något miljövänligt sätt tar
sig till arbetet ska belönas med
en hundralapp i månaden.

Tony, som inte belönas för sin

I fgra år har Tony Persson i, Slutarp cyklat till och från ar-
betet. Cgkelturerna iir en inuesteri,ng för hiilsan; miljön
och ekonomin. (Foto: Dan Nilsson).

cykling tycker det går jättebra ändå för nära sin arbetsplats
att cykla till jobbet. Cykeln ger för att kunna göra avdrag i de-
både bättre kondition, frisk klarationen är det också en god
luft och är miljövänlig. För den affär att låta bilen stå.
som bor ute på landet, men MARITA WASS

\e flZ=ttir'. 
-"""'"
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- o Kinnarp/Slutarp

Tre lueiof, tärnor, stjärngossar och tomtenis-
sar bildade ett fint luciatåg i bygdegården då Bör-
stig kyrkliga syförening inbjudit till auktion med
samkväm. Anna Lindgren från Döve'ses här först i
ledet av Börstigbarnen. Barbro Andersson vålkom-
nade till den välfyllda bygdegården och kyrkoherde
Ingemar Bruto höll en kvällsandakt. Till fredagens
sföreningsauktion hade Håkan Arnesson från
Luttra ombetts medverka. Med alla auktionsinrop
och flera skänkta Lotterier inbringades omkring
13.000 kronor. (Foto: Eva-Britt Blanck).

PR0-förening i Kinnarp?
I I Skaraborgs distrikt av Pensionärernas Riksorga-
nisation (PRO) har inbjudit pensionärer i Kinnarps-
området till möte på restaurang Ibiza i Kinnarp på
tisdag.

Distriktsordföranden informerar om hur pRO ar-
betar och det blir underhållning av Britt-Marie
Stridh. - Bildas det en förening I Kinrrarp så blir
det en samorganisation i Falköpings kommun, sä-
ger Gunnar Sörqvist, ordförande i Falköpingsföre-
ningen. Antalet föreningar blir då fyra, vilket är
kravet för att bilda en samorganisation.

_ r Kinnarp
Slutarp

Folköl stals på ICA
ICA Matfocus i Slutaro

hade sent på torsdagskväl--
len besök av inbrottstiuvar.
I kallförrådet hade Lland
annat folköl tillgripits. po-
lisen har vissa spår att gå
efter.

o Kinn atpl
Slutarp

Hembygdsafton
på Liden

Kinneveds Hembygdsför_
ening har haft sin århgä hem_

!{€drqfl?" i 
,'gamlastu-gan,, 

på
rJloen r slutarD.

Kvällen inleddes med serye_
ring av risg4msgröt och bröd,
som några av föreningens da_
mer_tidigare under dagen bakat
i v-e_dugn på gammaldags sätt.

Kvällens gäst, kwkoherde
Folke Nilsson från Slöta, fram_
trädde därefter med ett mycket
vaikert och stämningsfullt pro_
gram, som inleddes med en av_
delning Evert Taube, där även
publiken fick medverka mecl
sång. Fortsättningsvis följde re_
cltatron av kända dikter av
bland andra pär Lagerkvist och
Bo Setterlind. Ersätlningen för
sin medverkan skänktJ Folke
Nilsson titl Nuckö vänförsam_
ling i Estland. pengarna korri_
mer att ga till uppbyggnad av
q"t.. C.u.Tll prästgården, som
sKau blr törsamlingshem ochtill ungdomsverksamheten med
tonvikt på ungdomsutbyte.

Föreningens ordföiande Rune
Lennartsson framförde sitt tack
och överlämnade blommor till
värdfolket på gården, Gun_
Britt och Leif _Filipson och till
gästen Folke Nilsson.

t'>[o'q\4 '

UPPIAKTSMöIE

Pensionårer i Kinnarp-Åsarpsområdet inbjudes till upp_
taklsmöte- för en ny PRO-förening i Rest. ibiza, finnårp
tisdagen den 13 dec. kl. 15.00. Information, underhållning
av Britt-Marie Stridh, kaffeservering. VÄLKOMNA!

PROdtstrtktet
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D.. .. I. . aI örsiiljning gua 7 7 OOO
Kinn-arps kyrkliga syför- moristiska ledning, med avbvte

ening har haft sin årliga av Håkan Silvander, inbrinåa_
försäljning i Kinneveä, de auktionen tillsam-"" ,i"d
församlingshem. Iotterier 16 915 krorror'

Kvären inreddes med kaffe- *,?åt:,ätitti:olu"ttfTå" 0"1

s_ervering och hembakt bröd. 21 300 kronor ånhgt ttif;anae:Kantorn Elisabeth Henriksson Svenska t yrt<arrs mi"s;;äö0ö;
och hennes minsta sångflickor Lutherhjälpen ? 500, Flämslätiframförde sedan en mycket och Hjo folkhögskola 2 000, iivivacker luciatablå. Andaktstund + Vrigstad i b0ö, SKUT, Ståcf<_hölls av kyrkoherde Ingemar holmi Stadsmission o"n C.it"_Bruto. . borgs Stadsmirrio" 

--- 
ioöö,Många vackra handarbeten, Sveirska kyrkans missionrsivjhembakt bröd och maträtter relse, Uiaf*rury&;ttfÄä

fanns till.Jörsäljning och under och 
'Götedorgs 

iyrf<figa sjå_roparen "Sven i Lofsgårns,' hu- mansvård b00 kronbr.
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FRöKtNDsaÅnocns
boende på Lärkan och Svalan
inbjöds av Frökinds SPF till
kaffestund. med hembakat.
Sånggruppen sjöng och ledde
allsång i ett urval från SPF:s
sångbok.' Margit Andersson
hade en del julminnen att för-
medla och man fick en trevlig
eftermiddag. SPF-föreningen
har så att säga gått varvet runt'
med att bjuda pensionärer på
Frökindsgårdens olika avdel-
ningar. På bilden sjunger Gö-
ran Andersson, Inga Niels6n,
Alrik Mårtensson och $ra Lei-
fler. I förgrunden Evert Fred-
riksson och vid bordet till hö-
ger Anna Sjödahl och Vivan
Nilsson.

FoIO:SUSANNE KARLSTEDT

ienytt
Allan Ahlqvist

B0 år
En välkänd Slutarpsprofil,

Allan Ahlqvist, fyller i dag 80 år.
Han år sedan några år tillbaka
bosatt på Plangatan 1 A i Alings-
ås. Under de många Slutarps-
åren var han mycket engagerad
i samhällsfrågor. Allan Ahlqvist
år född iÄsarp och under krigs-
å,ren på 40-talet drev han ka-
f6rörelse i Trädet. Han flyttade
sedan till Slutarp och arbetade
som målare fram till sinpension.
Inom yrkeslivet var han bl.a.
ordf. i Målarförbundets lokalav-
delning. Hans intresse för sam-
hällsfrågor giorde att han enga-
gerade sig inom Frökinds ar-
betarekommun. där han bl.a.
var verksam som ordf. Han var
under en period ledamot av
Byggnadsnåmnden i Falköping.
Hjärtat har också klappat varmt
för Slutarpsidrotten, där han
bl.a. inom Idrottsföreningen var
ordf, under några år.

Allan Ahlqvist flyttade för
några år sedan tillsammans med
sin maka Kerstin till Alingsås
och närheten av barnen.

.ffc *e1v7 Aktiv kyrko-
j"l i Kinneved
IIJulen i Kinneveds pastorat
har varit fylld av aktiviteter. På
julafton fick Fiökindsgården
besök av kyrkoherde Ingemar
Bruto som höIl julandakt samt
sångare som sjöng julsånger.

Midnattsgudstjänst hölls i
Vårkumla och Brismene. I Bris-
mene predikade Ingemar Bruto
och kyrkokören sjöng "Det är en
ros utsprungen", "Stilla Natt",
"sprider julhelg" och "När jul-
dagsmorgon glimmar". I Vår-
kumla predikade veniat Sten-
Erik Svensson och en sarunan-
satt kör sjöng under ledning av
Elisabeth Henrikssqn "Julbön",
"Tänd ljus i alla fönster" och
"Betlehems stjärna".

Tidig julotta höIIs i Börstigs
kyrka där Börstig-Brismene
kyrkokör under Bengt Kjell-
ström framförde samma sånger
som under midnattsgudstjän-
sten. Predikant var S-E Svens-
son, som predikade även vid
Kinneveds julotta i en fullsatt
kyrka. Kinne'zeds kyrkokör un-
der Elisabeth Henrikssons led-
ning sjöng "När juldagsmorgon
glimmar", '.'Jesusbarnet sov en
gång" och "I Betlehem" av Jer-
ker Leijon. I samtliga kyrkor
upptogs kollekt till efterlevan-
de från Estoniakatastrofen.

Tor - 
o Kinnarp/Slutarp -

"Fred och rättvisaoo i kyrkan
II Kinneveds kyrka blir det på nyårsdagen
en gudstjänst på temat "Fred och rättvisa".
Kyrkoherde Ingemar Bruto och konfirman-
derna medverkar.

Julbord med mersmak
I Frökinds SPFs decembermöte hölls i för-
samlingshemmet. Föreningen bjöd sina med-
lemmar på julbord, som den kunhiga "mat-
kommitt6n lagat. Ett 50-tal hade hörsammat
inbjudan och medförde var sitt julklappspa-
ket, som senare auktionerades bort.

Ordföranden hälsade nya och gamla med-
lemmar välkomna och efter julbordet vidtog
auktionen. Till ropare hade föreningen lyckl
ats få välkände Sven på Lofsgården, som
svingade klubban med schwung. Däremellan
kryddade han med muntra historier och ef-
termiddagen förflöt under angenäma former.

TYedje
söndagen i
advent be-
söktes Vår-
kumla kyr-
ka, där
kyrkoherde
Svensson
höll predi-
kan.

Nyårsbön
31 dec. kt. 23.00

Välkommen!

ffi

SangguOscfäost
trcdnnglon*öliro

Verkligt Liv
Annandagen kt. tt.oo

Vät*omt
Cent*..rlim
trtrlan
tturtttu, Stor sortering av JLJLGRLTPPER

och JULBLOMMOR i flera prisklasser.

E"d/o/! lcAM{



n o Kinnarp/Slutarp
Snart har Frökind PRo:förening?
llEtt initiativ att
starta en PRO-före-
ning i Frökind med
omnejd togs på själ-
vaste luciadagen.

Från Skaraborgs
läns PRO-distrikt korn
ordförande Folke R.
Karlsson, Skövde och
från Falköpings PRO-

l9i.""ilg kom Gunnar
sloqvlsr.

Man diskuterade
olika möjligheter för
bildande av en ny för-
eni-ng:

Äsarp nämndes som
upptagningsområde
liksom Vartofta till-
sammans med Kin-
narp/Slutarp. Samar-
bete med Falköpings-
föreningen välkomna-
des också.

Kanske var konkur-

Folke R. Karlsson, Gunnar Sjöquist, EIof Rehn, Dagmar Adomeit,
Arne Danielsson och Kurt Andersson lEssnade till dragspel och
sång au Bri.tt-Mari,e Stridh efter PRO-diskussioner.

rensen med luciatåg man trevligt kring linspirerat och glatt
och julförberedelser kaffebordet efter för- program. Flera sånger
för stor, ty få personer handlingarna och be- av Tore Skogman
kom till den ännonse- slöt att göra ett nytt fanns med i Britt-Ma-
rade träffen på restau- försök på det nya året. ries repertoar.
ranglbiza i Kinnarp. Britt-Marie Stridh SUSANNE

Emellertid hade underhöll med ett ju- KARLSTEDT

ltrrtrlrrrrr++r$ttlllrtrltltttlttlttlt

i Julhelgen i Kinneueds Pastorat i
I Julafton I
i n. tO Frökindsgården, julbön, Bruto, duettsång. i
! kl. 23.30 Vårkumla, midnattsgudstjänst, Svensson, kör- 3
i sång. I
! n. zf.So Brismene k:a, midnattsgudstjänst, Bruto, kor- !
i sång. I
I Juldagen I
t n. e.OO Börstigs k:a, julotta, Svensson, körsång. i
! t<t. Z.tS Kinneveds k:a, julotta, Svensson, körsånS. i! Annandag Jul I
! U. fn Kinneveds k:a, jilmusik, församlingens körer, !
I Bruto. irrll ltJ}JtllttIrttttltlf trtltlIItItllf rrrf
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EN DRAIilA@RUPP med
ett 15-ta1 barn i sju till tol-
vårsåldern och ett antal ung--
domar framförde på fredags-
kvållen musicalen: "Moder
Jord mr FNatt och Livinssto-
nes" i Centrumkyrkah i-t<in-
narp.

Musikalen har framförts i
TV4 och tar upp tankar ur
FN:s barnkonvention, om
barns rätt och värde, samt vä-
ver även in kristna aspekter
på relationer och livet.

Musikal som det är så är det
mycket sång och musik i före-
ställningen, som varit mycket
uppskattad i de sammanhang
den tidigare satts upp. I Cen-
trumkyrkan har barn- och
ungdomsledarna övat med de
unga skådespelarna under

hela hösten inför fredagskväl-
Iens premiär. En föreställning
som ägde rum i samband med
kyrkans familjefest.

Ytterligare två förestiill-

ningar ska spelas upp, för
barn i förskolan och för elever
från skolan i Kinnarp.

Text och foto:
GLENNWELANDER
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Kyrkkaffe
Kyrktaxi

Vålkomna!

Kinnarps
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I "FRE_DOCH RÄTTV|SA"I
t Ingemar öruto, I
I konfirmanderna. I
t valKomna! I
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Frökinds SPF har grötfest den
10/1 kl. 15. Medtag tallrik och
sked. Kh. Folke Nilsson med-
verkar, Välkomna!

IOGT-NTO Kinneved. Studiecir-
keln "lapptäcket" om Östafrika
startar onsdag 11/1 kl. 14.00,
NBVlokalen, Kinnarp. Damer
och herrar vålkomna!

JULSPEL
I*:T"" tilt Kinneveds Kyr_
Iasöndagen den 8/l lt. t+.irO.
.t'amiljegudstjänsten inleds
mecl ett julspel av Svenska
Kyrkans Ungä.
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Thorleifs och TaxFree/Rhodos
hjuder upp till dans i l(innarp

Thorleifs, dansbandens
nestor med sina 33 år i
dansbandsvärlden biuder
upp till dans i Kinnarp på
trettondedag jul.

Tillsammans med lan-
dets tredie yngsta dans-
band, TaxFree/fthodos,
hemmahörande på Fal-
bygden ska de se till att
besökarna svänger runt på
dansgolvet.

Thorleifs är ett dansband
som knappast behöver någon
större presentation. Under
årens lopp har de hunnit med
oräkneliga danskvällar, svensk-
toppshits och skivor. Säkerli-
gen blir det en spännande
blandning de seryerar under
kvällen, med både gamia be-
kantingar och låtar från den
nya -plattan som släpptes i no-
vemDer.

o Ungt band
TaxFree, det unga dansban-

det från Falbygden som får
äran att spela före Torleifs tar
scenen i besättning och i pau-

Killarna i bandett Jonas Pil-

quist, Fredrik Wahlström, båda
Falköping och bröderna Chris-
ter och Daniel fiverman, Gud-
hem har spelat tillsammans i
fyra år.

- Hittills har vi mest spelat
på föreningsfester och privata
tillställningar, berättar killar-
na.

Killarna beskriver sin musik
som traditionell dansbandsmu-
sik med 50- och 60-tals influen-
ser. Det är mest andras låtar de
framför, men de har också skri-
vit två egna låtar.

o Brås på far
Bröderna Tiverman har att

brås på i dansbandsvärlden,
deras far Bengt spelar sedan
länge med i Mats Henriks.

I fjol utsågs de av en tidning
till Sveriges yngsta dansband.
Det var i samband med det som
det uppdagades att de inte var
ensamma om sitt namn. Det
andra TaxFree kontaktade kil-
larna som fick finna sig i att
byta namn.

- Hädanefter kommer vi att
heta Rhodos, förklarar Fal-
bygdskillarna.

Rhodos har många planer in-
för det nya året. Bandet ska

förstärkas med en trummis som
ersätter dagens sequencer
(trummaskin) och redan nu är
13 spelningar inbokade.

En av höjdpunkterna blir
spelningen i Uddevalla i janua-
ri, en spelning där de spelar
tillsammans med favoriterna
Streaplers.

- Det är roligt att vara ute
och spela, att roa folk. Det
finns inget som slår ett fullt
dansgolv!

o Nytt dansgolv
Redan i oktober invigdes

Kinnarpshallen som nytt dans-
golv på Falbygden.

Den gången var det dans-
bandet Streaplers stod stod för
den musikaliska underhåIl-
ningen.

- Sexhundra personer fanns
här då och många tyckte att 1o-
kalen passade bra som danslo-
kal, förklarar Bengt Wigholm,
ordförande för Slutarp/Kinn-
arps IF som hoppas att det fler
ska söka sig till "danshallen"
denna gång.

För att trolla bort sporthalls-
känslan ersätter spotlights de
vanliga lysrören.

MARITAWASS

rii:ii;iri

Thorleifs, ett ao d,e mest popukira dansbanden i. Iandet. På trettondaggn giistspelar fr o Jo-
han Elnquist,Torlerf Tori och

('/h



,f'irare s
prrsten i luften
Nyårshelgen i Falköping var relativt
lugn och polisen ger ett gott betyg åt
nyårsfirarna. Stämningen var hög
och ordningen god i nöjeslokalerna,
rapporteras det.

Men polisen har inte varit sysslolös.
Många falköpingsbor har klagat "över 

att
den blivit störda av kraftiga nyårssmällare
och polisen håller med:

- När det gäiler nyårssmällandet har det
varit värre än vanligt!

Natten till nyårsaftonen lade någon ett
par ganska kraftiga smällare i en av pos-
tens brevlåda i Kinnarp. Lådan sprängdes
sönder och öppnade sig så att alla försän-
delser föl1 ur.

- Vi sitter just nu och försöker identifiera
ett drygt 20-ta1 försändelser och vi ringer
upp dem vi är klara med, sade Kenneth

- nJ(Err i l{/in',,o,rp1
spriirngd,es p,orstetn,
som gevärsskott och detona-
tioner skrämmer inte bara
människor utan också hundar.
- Hundar blir enormt rädda
för smällarna, säger polisens

- Si"sta sido;n -

Fredriksson- vid Falköpingspolisen på ny-
årsdagens eltermiddagen till FT/VB.

. Post kan saknas

. {-u" 3r inte säker på att man har {ått tag
i alla försändelser efter sprängningen av
brevlådan och Falköpingspolisen är nu an-
gelägen om att få kontakt med alla som
anlitat postens brevlåda i Kinnarp under
nyårsaftonen. Kenneth Fredriksson:

- Om någon saknar post som kan ha
lagts på lådan i Kinnarp bör kontakta
postmästaren i Falköping.

En postlåda, ti)lhörig en privatperson i
Falkoping, blev demoGrad 

-av 
en nyårs-

smällare.

o Tänk på hundarna!
- Smällandet har tilltagit. Det är ingen

tvekan om det och folk använder sig av

Kenneth Fredriksson till Fal-
köpings Tidning.
I I En postens brevlåda i
Kinnarp blev demolerad av
två kraftiga smällare som
stoppades in den på nyårsnat-
ten. Försändelserna kastades
ur och blev också skadade.

kraftigare och starkare smällare och rake-
ter. Dom låter som riktiga skott och folk
-blir rädda. För att inte tala om alla hunder
i stan, dom blir enormt rädda, förklarade
Kenneth Fredriksson.

I la-ndet i-övrigt har inkommit rapporter
om klagomål över ett utbrett smailånde i
nyårsnatten och det har redan höits röster
mot försäljningen av fyrverkeripjåser med
så-kraftiga laddningar. Många olyckor har
också inträffat på många håIl i landet, men
inga från Falköpingsområdet hade inrap_
porterats på nyårsdagen.

. Tre överförfriskade
Faltr<öpingspolisen tog hand om tre beru-

sade personer på nyårsaftonen. En av dem
var en _15-årig flicka som var höggradigt
berusad. Hennes tillstånd krävde. siuprui-
vård. ULLA NORDManf

t
I

J/r <;
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Gamla Tarfree, nya Rhodos rir ett och sarnrna band som på trettond.agelr spelar i Kinnarp:.
ir u fred,rik Wahiström, Jonas Pilquist, Chri,ster Tiaerman och Daniel Ti'tterman. (Foto: IÅ;
gt:ir-Cartsson). : i



o Klnnarp
DN n'rr{im tÅNc lnrsa rrLL
99AIuI'RA STIDAN99

Vi har fått ett brev från
Bror Torstensson i Sölves-
borg. Han är född och
uppvuxen i Kinnarp och
har på äldre dar börjat
syssla med släktforskning
som bland annat fört ho-
nom på släktresa titl USA.

Vi återger härhans rese-
berättelse. z_r/1_ QS.

"Som pensionär har jag äg-
nat en del av min tid att forska
i bland annat min fars (Torsten
Andersson, död 1971, SörbY,
Kinnarp) förfäder.

I huvudsak var förfäderna
från Kinneved och mestadels
var de gifta inom socknen. Jag
har konstaterat att det finns
släktband med Kinnevedsbor-
na. Senare hälften av 1800-ta-
Iet emigrerade många - om-
kring ett 60-tal - i släkten till
Amerika.

Min första brevkontakt därö-

till min farfars (Claes Anders-
son) farbror August Nilsson.
Det var Myrthle Nelson, 93 år
och från Bethesda i Iowa. Hen-
nes farfar August Nilsson kom
först till Essex och flyttade se-
dan till Bethesda.

Han var bonde och mycket
aktiv i ky'rkligt arbete och blev
sedan pastor i församlingen.
Han fick åtta barn. Han och
många av hans bortgångna ätt-
lingar är begravda i Bethesda
och Essex.

Min farfar utvandrade 1890
till Nebraska, men återvände
hem igen. Hans fyra bröder och
en systerdotter emigrerade och
stannade i Amerika.

Sommaren 1994 reste jag och
min fru på en släktresa till
Amerika. Först gjorde vi en
rundresa på åtta dagar i östra
Amerika. I Detroit mötte jag
den första släktingen; dotter-
dotter till Myrthle Nelson. Där-
ifrån åkte jag till hennes föräl-
drar i staden Flint i Michigan.

Modern hette Verelle och henne
och hennes mor Myrthle hade
jag i några år brewäxlat med.
Det blev ett kärt möte och ett
examensprov i engelskan. Hos
Verella bodde vi några dagar
och vi blev guidade omkring
och fick se mycket intressant
och vackert.

. Många svenskar i Iowa
Jag skulle möta andra släk-

tingar bland andra Myrthle i
Iowa, cirka 100 mil därifrån.
Eftersom staten Indiana bara
låg cirka 20 mil från Flint be-
sökte jag South Bend för att se

var min farfars bror Carl F
hade bott. Tlvärr var huset
borta och på platsen hade
byggts en begravningsbyrå.
Därifrån flög vi till Chicago
och sedan vidare till Omaha i
Nebraska.

Omaha ligger vid gränsen till
Iowa. Till Iowa hade många
svenskar utvandrat. På flyg-
platsen i Omaha mötte oss en
dotter till Myrthles farbror.
Hennes far och son var också
med. Hon (Diane) bodde i Cla-
rinda - en stad i Iowa. Det var i
Clarinda som den berömde mu-
sikern Glenn Miller föddes.
Clarinda ligger på Iowas:s bör-
diga jordbruksområde, där det
odlas ofantliga mängder majs.

a Grisfarmare
Nästa dag mötte jag Myrthles

systerdotter Yvonne Johnson

från Minneapolis i Minnesota.
Hon är en känd sångerska och
har ett sommarhus utanför
Clarinda. Hennes bror Dennis
har föräldragården där. Han
hade 5 000 grisar På gården -
en hypermodern grisfarm.
Yvonne har studerat svensk
folkmusik i Stockholm ett Par
gånger. Vi vistades hos Yvonne
några dagar och hon guidade
oss. Vi träffade många släk-
tingar, besökte hennes mornor
Myrthles föräldrahem och hen-
nes gård, som brukades av so-
nen Philip. Han hade omkring
200 ungkreatur. Overallt odla-
des i huvudsak majs.

a Kinnevedsnamn
Vi besökte också kyrkogår-

darna i Essex och Bethesda,
där många utvandrade släk-
tingar låg begravda. På många
gravStenar såg man svensk-
klingande namn såsom Ceder-
berg, Hultman och Carlstedt.
Det sistnämnda ett välkänt
"Kinnöved-snifml". En ättling
till fars'förfädijr var gift Carl-
stedt.

. Svenskstaden Stanton
Yvonne guidade oss också till

Lincoln i Nebiaska. Där ligger
den verkliga amerikanska
majsboden. På vägen dit paSse-
rade vi förbi staden "Stanton",
kallade "The White City".'Där
fanns en jättestor "Kaffepan-
na" i svensk design. Den kunde
rymma flera tusen koppar kaf-
fe. Där firade man på svenskt
vis midsommar obh lucia bland
annat.

I Lincoln mötte vi Yvonnes
moster Eldora och jag besökte
kyrkogården för att söka efter
min farfars bror Frans grav.
Jag fann inte bara hans grav
utan också hans bror Gustavs
grav. Den 1åg invid Frans grav.
Frans hade två döttrar och de-
ras gravar fann jag också. Ing-
en av dem hade några barn.
Hemresan gick sedan från Om-
aha via Chicago till Köpen-
hamn. Yvonne guidade oss på
återresan från Clarinda till
Omaha och där mötte vi en ku-
sin tiII Yvonne. Omaha är en
vacker stad och vi såg oss lite
omkring där.

På morgonen därpå flög vi
till Chicago. Nästa dag skulle
vi resa hem till Sverige så vi
hann se oss omkring lite även i
Chicago. Det var roligt att träf-
fa många av de släktingar jag
har sett namnen på i min forsk'-
ning. De var verkligen fina
människor och de visade sin
uppskattning av att träffa mig.
Kanske kan det vara några
Kinnevedsbor som släktforskar
i Amerika som känner igen
namnen här. I min släktforsk-
ning i Amerika har jag fått fle-
ra brevkontakter även med in-
direkt släkt i bland annat Tex-
as. Kalifornien. Florida.

BROR TORSTENSSON

"Allrohollsm il en bgnandllngsbal slukdom"

Föredrag av ilikael Gasseölad, A""tp,
söndag 22 jan.ld. 19.00 | Kinneveds Församlingshem.

An: IOGT-NTO Kinneved I

samverkan med NBV

Kafiesamkväm Välkomnal



,qqs-.

6 o Kinnarp/slutSyp Måndaeen den 23 januari tgs

Carl-Arrue aatackud,es
nftn, 34 å,r som ky*uärd,

Det är en man med en
lång kyrklig förtroende-
mannabana i Kinneved
bakom rig, Carl-Arne
Adamsson.

Kyrkvärd i mer än 34 år
och en rad andra uppdrag,
utövade med stort intresse.
saklighet och känsla.

På söndagen avtackades
han för sina kyrkvärdsår i
samband med gudstjäns-
ten i Kinneveds kyrka lik-
som vid det efterföljande
kyrkkaffet.

- Jag tillträdde som kyrkvärd
den första söndagen i advent
1960, efter att ha blivit överta-
lad att ta uppdraget. Jag lova-
de att göra det för en treårspe-
riod.

Men, det blev dock ett antal
år till - och jag får säga att jag
tycker mig ha fått lön för mö-
dan, genom det förtroende man
haft för mig under dessa år.

Så sade Carl-Arne Adams-
son när han efter gudstjänsten,
i församlingshemmet, tackade
för aIIa vänliga ord och min-
nesgåvor som församLing, kyr-
koråd och präster gav honom.

o En tillgång
Avtackningen inleddes i kyr-

kan i samband med gudstjän-
sten med att kyrkoherde Inge-
mar Bruto uttryckte värdet av
att ha tillgång till en så erfaren
och kunnig kyrkvärd.

tade jag
- Som ny präst här uppskat-
de ias särskilt den trvoshet-It den trygghet,

glädje, saklighet och omtanke
du alltid visat. Det är en till-
gång för kyrkan, sade Ingemar
Bruto och överräckte, vad han
kallade "en speciellt trycksak",
ett inramat tack för alla år i
kyrkans tjänst; undertecknat
av biskop Lars-Göran Lönner-
mark, kontraktsprost Martin
Sandström samt Ingemar Bruto
själv.

. Förung
För kyrkorådets räkning

.tackade dess ordförande, Rune
Lennartsson för alla år av gedi-
get arbete med olika uppdrag -
som biträdande kassör 1964
vilket blev ordinarie kassör
1966 till 1994 års utgång, som
kyrkofullmäktiges ordförande i
15 år - en rad uppdrag i pasto-
rat och församling under
många år.

- Jag är egentligen för ung på
mitt uppdrag för att helt kunna
överblicka vad du utfört för
kyrkan, men jag vet att du har
gjort det med stort intresse och
skicklighet, och lagt ner myck-
et kraft, sade Rune Lennarts-
son.

o Ny kyrkvärd
Som minnesgåva från Kyrko-

rådet erhöIl Carl-Arne Adams-
son ett tennfat med given deko-
ration, Kinneveds kyrka och en
inskription.

Här i kyrkan passade man
också på att välkommna Carl-

Arne Adamssons efterträdare
som ky-rkvärd, Tlra Leifler.

o Alla är kvinnor
Hennes tillträde innebär ock-

så att samtliga fyra kyrkvärdar
i Kinneved är kvinnor, vilket
torde vara ganska unikt.' Vid kyrkkaffet i församlings-
hemmet passade också prosten
Uno Mårtensson på att tacka
Carl-Arne Adamsson för hans
arbete i kyrkans tjänst.

Här fick också Carl-Arne
Adamssons hustru, Ingrid, del
av tacken från de församlade,
för sitt stöd av makens arbete.

. Dyr kassör?
I samband med sitt tack till

de församlade Iör positiva om-
dömen om utfört ärbete, hade
Carl-Arne Adamsson också nå-
gra reflektioner över åren som
gått.

Bland annat om tiden som
kassör.

o En dyr kassör
- Ibland sades det nog att jag

var en dyr kassör, med tanke på
de utgifter som blev. Det var
renovering av kyrkan, kostna-
der för kyrkogården och inte
minst när det gällde att bygga
det hus vi nu sitter i, försam-
lingshemmet. Men, jag har
ändå alltid känt att man har
haft ett stort förtroende för
mej. Det har varit en glädje un-
der dessa år i det. Tack ska ni
ha.

GLENN WELANDER
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25 nya jobh på
K,innarIDs

Kinnarps AB går in i
1995 med stor tillförsikt.
Under de senaste 7-8 må-
naderna har företaget ny-
anställt 180 personer vid
fabrikerna i Kinnarp och
Skillingaryd.

Under första tertialet
räknar man med att nyan-
ställa ytterligare ett 25-tal
i Kinnarp och ännu fler i
Skillingaryd.

Inredningshus med företa-
gets produkter håller På att
byggas upp på flera platser,
bland annat i Huskvarna. Det
går bra för Kinnarps.

- Orderingången är fortsatt
bra och växer, volymen är den
högsta någonsin, säger VD
Lennart Mårtensson.

Han har all anledning att
vara nöjd.

Det har gått fortsatt bra för
Kinnarps sedan han tillträdde i
höstas och allt pekar På fort-
satt utveckling, inte minst tack

vare Sveriges medlemskap i EU
som är betydelsefullt för Kin-
narps utveckling även i Sveri-
ge.

- Men det är viktigt att vi har
en balanserad tillväxt och ex-
panderar i lagom takt så att vi
kan hålla kvaliteten, säger
Lennart Mårtensson.

. Inredningshus
Kinnarps arbetar hårt med att

nå maximal exponering a'q sina
produkter och bygger därför uPP
inredningshus på stategiskt vik-

tiga platser. Kinnarps bygger
och står för personalen men vill
representanterna överta huset
ser Kinnarps positivt på det.

När det gä1ler bygget i Hus-
kvarna är det klart med tomt vid
E4 och diskussioner pågår med
arkitekt och med den. represen-
tant/kund som skall driva inred-
ningshuset.

Eniigt planerna skall bygget
vara klart om ett år.

Nyligen invigdes ett inred-
ningshus i Malmö och det är ak-
tuellt med fler platser under
året, Kalmar, NorrköPing och

Örebro och också ett tillbYgge
vid inredningshuset i Järfälla.

I inredningshusen visas sjäIv-
klart KinnarPs Produkter men

där presenteras också komPlet-
terande kontorsutrustning, t ex

maskiner från andra företag.
Fyra års PrisstoPP och kro-

nans värde har gjort att Kin-
narps har ett försPrång framfö4
konkurrenterna i EuroPa.

Till det bidrar också KinnarPs
miljösatsning.

STINA LINNARSSON

- 
o Kinnarp/Slutarp

E xtrafrre st ällning aa nxusikal
Musikalen Moder Jord, Mr fjärde och sista chansen att se

Fnatt och Livingstones fram- musikalen. Det är barn från 7

fördes av dramagruppen i Fre- till 13 år samt några ledare som
dagsdraget. Det är många som
har önskat ytterligare en före-
ställning. Nu på söndag är den

ilu böriar körerna
i Kinneveds lörsamlingl!!
Välkomna till:
Kyrkokören tisdagar
kl. 19.00
OBS! Ändrad dagt
Onsdagskören Ons-
dagar varannan vecka
(start 1/2)
Ungdomskören fr. åk. 6,
onsdagar kl. 16.30
Barnkören - fr. 6 år, tors-
dagar kl. 16.30
Har du frågor om körverk-
samheten, ring gärna kan-
tor Elisabet Henriksson,
tel. 0515-330 26 el. 810 68.

Såväl nya som gamla kör-
sångare hälsas välkomna!

har övat in detta på fredagar
under hösten.

Vid samlingen i Centrumkyr-
kan Kinnarp/Slutarp på sön-
dag förmiddag kommer det
dessutom att samlas in pengar
till pojkhemmet i Popesti i Ru-
mänien.

.Efter musikalen bjuds besö-
karna på kaffe och kaka.

sirta lörestlillningcn--

I}IUSIKAI,EN
ModerJordr MrFnattoch
Llvingstones framlörs av

Fredagsdragets dramagrupp

Söndagen 29/r kL rl.oo

lnsamling tillPoikhem
I Rumänien. Flka.

Centtum
tr.Wkan

Välkom6en
tu.ry/6tuhQ

Kinneveds förs:hem
onsd. den 2511 kl. 19

Pastoratskväll
"Kyrkan inför

framtiden"
Rune Lennartsson

zslr- q)-.

TERMINSSTART...
för kyrkans barn'och ungdomsgrupPer I

Klnneveds Pastorat

Mån. 9/1 kl'10'00-11.30 KyrkansBarntimrnar(4-5år)
kl. 16.30-18.00 Miniorer (8-f0 år)
kl. 19.00-21.00 Kvrkans Ungdom (13)

Tis.10/1 kI.9.30-11.00 KyrkansBarntimmar(4-5ar)
kl. 16.30-18.00 Miniminiorer (6-7 år)

Ons. 11/1 kl. 1?.30-19.00 Juniorer (10-12 år)

Ltu. l4ll kl. 10.00-11.30 Lördagsträffen (4-12 ät\

Alla grupper träffas som vanligt i församlingshemmet utom

Lördagsträffen, som håller till i Döve'

Vi hätsar både nya och gamla medlemmar
hiiirtligt väIkomna!

Svenska KYrkans Unga I Kinneved

Har du frågor? Ring Marie tel' 0515/330 26'

Gruppbytena sker vid höstterminens start'
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Nei, Ifinnarps
by$Sa i Tyskla

...rfrJ(Pfr oösst slca
mara, solso ö

ilIelluneuropu
Visserligen har Kinnarps planer på

tillverkning i Tlzskland men det finns
ännu inga beslut och det handlar inte
om att Kinnarps skall bygga en ny fa-
brik i Tlskland utan att man försöker
hitta ett tillverkande företag i Mellan-
tyskland.

- Vi skall expandera ytterligare
både i Kinnarp och i Skillingaryd och
vi analyserar möjligheterna att hitta
kompletterande tillverkning i stor-
leksordningen 2-300 miljoner i Mel-
laneuropa. Men fortfarande finns ba-
sen i Kinnarp och där skall huvud-
kontoret vara kvar.

- Vi börjar emellertid nå ett tak här
och då är det bra att hitta en produce-
rande enhet nära den stora melleneu-

8 o Kinnarf/Sluarp

Tidningen Dagens Industri
uppgav i går att Kinnarps har
beslutat att starta tillverkning i
Mellaneuropa och att en ny fa-
brik skall vara i gång i södra
Ilskland omkring 1997/98.

Med den formuleringen går
Dagens Industri händelserna i
förväg, säger Kinarps VD Lenn-
art Mårtensson.

ropeiska marknaden. Därför ingår i
vår strategi en analys av ett sådant
projekt. Men vi skall inte bygga själva
utan färvärva ett lämpligt företag.

Samtidigt sker investeringar hem-
ma. Det gäller inredningshus på stra-
tegiskt viktiga platser men också ma-
skinanskaffningar, miljöinvesteringar
och nya transportfordon för fabriker-
na i Kinnarp och Skillingaryd.

o Efterfrågan ökar
Det är ökande efterfrågan på kon-

torsmöbler och det är en anledning till
att Kinnarps planerar en satsning i
Mellaneuropa.

Försäljningen av möbler för kontor
och offentlig miljö ökade under 1994
med 10-12 procent enligt Svenska
Möbelindustriförbundet. Siffran lär
stå sig även i år.

Kinnarps har nära hälften av mark-
naden föfkontorsmöbler i Sverige och
exporterar 30 procent av sin tillverk-
ning.

Man räknar med att fördubbla ex-
porten de närmaste fem åren. Omsätt-
ningen passerade förra året 1 miljard
och även den siffran skall fördubblas.

Kinnarps har säljbolag i flera EU-
länder. Det senaste öppnade i Bryssel i
slutet av förra året.

Med hjälp av en agent får'företaget
tillgång till Tjeckien som'är en ny
marknad.

STINA LINNARSSON

Kinnarps VD Lennart rtensson planerar för satsninger

ltIISltIIl|;IIltIIIIl1$I

! Kinneveds pastorat i
! rorsa. 2 Ebr.'kl. 14 i
I Upptaktstråff för sYför. I
! rNcnIo YDEN-SAND- I
I CnnN. "Knytkalas". !
! eil. välkornna! I
ir+rg+rtrra''1'rlr.1.r

Ti

Bön och lovsång
Bön och lovsångskväIl är

det i kvåll i CentrumkYr-
kan. Det år gemensamt för
de olika församlingarna i
Äsarp och KinnarP-Slu-
tarp.

qlo -ai'

Inga grupper...
i Kinneveds församlings-
hem under sportlovet!
På onsdag kväll har vi tråff
för barnen i alla grupper.
Glöm inte att anmäla dej!

Välkomna!
Svenska Kyrkans Unga

I Kinneved
Frågor? Ring Marie,

tel. 0515-330 26 el. 107 85.

I(innarps skänker
u[itiö (Dtl

I fiol utnämndes storföretaget
Kinnarp till årets mest miliövänliga
företag i möbelbranschen. Priset in-
nebar förutom äran också en pris-
summa på 55.000 kronor.

Kinnarps är det första företag som fått
ta emot priset som är ett samarbete mel-
lan Möbelbranschrådet och världsnatur-
fonden (WWF).

Företaget har inga tankar på att behålla
pengarna själva utan ska, vid en högtidlig
ceremoni den 6 februari skänka pengarna

aa

till Världsnaturfondens projekt "Skyd-
dande och stödjande av svensk lövskog".

r VWVF:s generalsekreterare
Vid överlämnandet kommer Världsna-

tursfondens generalsekreterare, Jens
Wahlstedt, projektledaren Jonas Oldmark,
fondens ekononomichef Ulf Holmberg och
Miljöbranschrådets VD, Ebba Franke att
närvara.

Företagets VD, Lennart Mårtensson ska
även ta tillfället i akt och berätta om vad
priset inneburit för företaget.
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o l(innarp/Slutarp

Storu tramgå,ngur tör Eri,ka oeh lllo;rlr;us
Skyttiadens regionsomgång i

luftgevärsskytte har avgjorts i
Göteborg Det var Kvibergs
skytteförening som arrangerade.

Kinnevedsskytten Erika Andersson
tog hem segern i klass L15R med 398
av 400 poäng. I en särskjutning bese-
grade hon sin motståndare i fjärde
skottet.

Tledjeplatsen i samma klass togs av
ytierligare .en Falbygdsskytt, Markus
Göransson från Sörby-Odensberg.

Han tog 397 poäng och fick åven
han ta till särskjutning för att klara
hem bronsmedaljen. 9å4a skyttarn_a

är nu klara för den sista omgången i
Skyttiaden, nämligen riksfinaleri i Fa-
gersta. Vägen dit är hård och det for-
dras mycket av skyttarna att ta sig
dit.

Det börjar med uttagningstävlingar
i föreningsnivå och går vidare till
kretstävling, där de fem bästa i klas-
sen går vidare. Sedan . är det för-
bundstävlingen, där de tre bästa går
tiII regionstävling. Regionen omspän-
ner hela Västesverige. Från denna går
de tre bästa vidare till riksflnalen.

Väl framme i denna skjutning till-
hör Erika och Markus de 15 bästa i
Iandet i sin klass.
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Eri.ka Andersson oih Markus Göransson
klara för riksfinalen i luftgeuiirsskgtte.

4z-^s.
T

b

6[z -qs--

Inga awtaekad efter o sport
28 hr på Frökinds$ården l(inneveds SI(F sftöt

skarpt i Odenhallen

MEDALJER i massor ti,LI Ki.nneueds Skf uid helgens krets-
rniisterskap i lufgeuiir. Hiir syns de sittande skEtarna. Ba-
kre raden fr.u. Daniel Björkander, Joakim Gustafsson och
Markus Göransson. Framre fru. Annelie Ek, Angelica CIa-
esson, Malin Si.Iuander'(segrare) oeh Björn Dartid'sson.
(Foto: Lo Caidahl).

Inga Andersson tackad.es au Kerstin Eriksson och Maria
Fasth Pettersson. (Foto: Rune Lindblad)

På torsdagskvällen bjöd per-
sonalen på Frökindsgården,
Kinnarp sin arbetskamrat Inga
Andersson på en avskedsfest i
Plantis-restaurangen.

Kamrater och arbetsgivare
tackade Inga Andersson för de
23 år som hon. arbetat i ål-
dringsvården som vårdbiträde
på Frökindsgården. Arbets-
kamraterna genom Kerstin Er-
iksson överlämnade en minnes-

gåva i form av en dekorativ
lampa och Frökindsgårdens fö-
reståndare Maria Fasth Pet-
tersson lämnade ett guldarm-
band som avskedspresent från
arbetsgivaren kommunen.

Under festligheten uppmärk-
sammades "23-åringenl' förut-
om med presenter också med
blommor och så seryerades en
supe med bl.a. välsmakande
oxfil6. RUNE LINDBLAD

I lördags gick det hett
till i Odenhallens skyttelo-
kal - 66 skyttar från Kin-
neveds SKB Sörby-0dens-
berg och Falköping giorde
nämligen upp om krets-
mästerskapet i luftgevär.

Inte oväntat handlade det
mycket om Kinneved som Ia
beslag på mästerskaps-skjut-
ningen i såväl stående som sit-
tande genom Joakim Carlsson
och Malin Silvander.

I årets krestmästerskap kom
det att handla mycket om de
yngre förmågorna. Inte bara
för deras stora deltagande utan
även för deras fina skyttekun-
skaper.

I klasserna L9 till L15 hand-
lade det uteslutande om sittan-
de skjutning, medan de äldre

hade stående skjutning.
Efter den sedvanliga skjut-

ning i respektive klass (resultat
Iängre bak i tidningen) gjorde
de 15 bästa upp om mäster-
skapsskjutningen.

I den sittande klassen hand-
lade det mest intill bara om
Kinneved. Malin Silvander var
den som hade den största
pricksäkerheten och dessutom
de bästa neryerna, för hon
vann nämligen finalen. Malin
sköt 399 poäng av 400 möjliga.

Tvåa var klubbkompisen Da-
niel Björkander, 396, medgn
Anneli Ek blev trea

I den stående skjutningen var
det också Kinneved i topp. Joa-
kim Carlsson vann på 36? po-
äng, före Lars Augustsson, 362
och Jan-OIof Osth, Sörby-
Odensberg,34B.


