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Grupe på pluts i kyrkaru

i.l

tii;i

Vid pastoratsdagens dopförrittning meduerkade Kyrkoherde Ingemar Bruto, kgrkurirdarna Birgit Andersson och Berit Samuelsion. Biskop emeritus Karl-Gunnar Grape förrtittade dopet för KarI Erik Mikael, son till Anette Dauidsson och Lennart
Blom. Starebror Biörn Dauidsson cir med liksom faddrarna Christina och Clemens Johansson. (Foto: Susanne Karlstedt).
- Vi tänker oss att det fanns församlilgshemmet.
Biskop emeritus KarlBiskopen tog där upp temat
och att
Gunnar Grape medverka- tidningar på Jesu tid
Jerusalemsbladet gjorde en "Vi ska inte g1ömma varande i den första av årets opinionsundersökning och dra". I samtal med församlingpastoratsdagar i Kinne- ställde frågan ti11 sina läsare: en lades vikt vid besök hos
ved.
Vem tror du att Jesus är? Låt gamla och sjuka, att därvidlag
Att arrangera en pasto- oss anta att 35 procent svarade bli en trogen besökare, att vara
ratshelg per kvartal var en "Messias", 45 procent svarade sig sjä1v och berätta om hur
15 procent svarade: vardagen- fortskrider utanför
id6 som kom upp och be- "profet",
"vet inte", Iem procent svarade den sjukes rum.
prostvisivid
slutades om
När den sjuke frågar sig, var"lycksökare och hot mot ordtationen förra året.
för drabbas just jag? Kom då
ningen i samhället".
Politiker och makthavare är ihåg att det är aldrig ett straff
Kyrkoherde Ingemar Bruto
väIkomnade de församlade

i en

fullsatt Kinneveds kyrka. Att
man man mött upp från de olika församlingarna inom pastoratet var inte att ta miste på.
Kyrkoherden välkomnade också biskop Karl-Gunnar Grape
tillbaka.

I predikan talade

biskopen

över söndagens text: Det levande ordet.

Kinneveds

som bekant Iite oroliga när opinionsundersökningar off entliggörs.

o Tackade biskopen
Pastoratskören sjöng under
ledning av kantorerna Elisabet
Henriksson och Bengt Kjell-

från Gud.
Kyrkoherden tackade biskopen och associerade till tankar
kring ett besök på KSS.
Som avslutning på pastoratsdagen fick biskopen mottaga en

blomsterbukett

av

ström.

samlingen sjöng Herre. signe

kyrkan bjöds på kyrkkaffe i

du och råde.
SUSANNE KARLSTEDT
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Maj-Britt Johansson och för-
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Så samlas papper

i vår

På måndag är det pappers-

insamling. Till och med juni
svarar idrottsföreningen för
den, sedan blir det container
som tar över. Insamlingsdagar
är 20/2, 24/4 oc}:l 19/6. Den
som vill kan, på insamlingsdagarna, lägg tidningarna i
container vid. Matfocus och
vid Frökindsgården.

;(r
I

N

MnLolEUr

,.-vv^,rrtc

f,.

o Kinnarp/Slutarp
- Ulriha på, årsmöte
hos centerkainnor
hållit
Kinneveds centerkvinnor

tllz-<,r-

har

årsmöte i församlingshemmet i Kinnarp.
Styrelsen med Ingrid Olsson som ordförande omvaldes. Av verksamhetsberättelsen framkom bland annat att antalet
medlemmar är 3?. Tillsammans med cen-

Kinnarp

-' ^ Slutarp

tern har avdelningen besökt Näs Caf6
och Mössebergsgården. Ett besök har
även gjorts hos Clary Johansson, Längjum som bland annat arbetar med hem-

Årsmöte i kyrkokören

-

Kinneveds kyrkokör har haft
årsmöte i församlingshemmet.
Av årsberättelsen framgick att
kören har 15 medlemmar och

slöjd.

Gemensamt med centern anordnades
i Axtorp med vår-

Valborgsmässofirande

haft 35 sångövningar

tal av kyrkoherde Göran Carlson och
kyrkokören som sjöng in våren. En insamling till "Grannlandet Estland" gav 2
155 kronor. Aktiviteter på avdelningens
möten har bland annat varit blomskottsauktion, tävlingar och diskussioner
kring EU.
Efter förhandlingar och kaffe med centern presenterade sig Ulrika Johansson,
Broddetorp som är ny ledamot i kommunstvrelsens arbetsutskott.

ftlUSlKAlFlNAL

var det i söndags när det gavs

en extra föreställning av musikalen "Moder Jord,
Mr Fnatt och Livingstones". Centrumkyrkan var
fullsatt när de medverkande i musikalen tågade in.
Det var Fredagsdraget som framförde musikalen
tillsammans med sina ledare. Vid gudstjänsten togs
en kollekt till pojkhemmet Popesti i Rumänien upp'
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sidor.

Till

styrelse

för

1995 valdes

Lennart Pettersson ordförande.
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Musikcaf6

Klnneveds föreamllngs-
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tober. Körresor har gått
Konserthuset

i

till

Jönköping och

även till Borås Stadsteater. Det
blev omval av styrelsen: ordförande Sven Andersson, sekre-

\ra

Leifler.

Kyrkokören kommer att
fortsätta med inbjudan till musikkaf6er även i år.
Ordförande Sven Andersson
uttryckte sin glädje över att det

tillkommit nya medlemmar under året och riktade varmt tack
kantor Elisabet Henriksson

Inga Nielsen vice ordförande,
Karin Andersson kassör, Tage
Karlsson vice kassör, Rune
hansson, vice sekreterare samt
ledamoten Lydia Sand€n.

Kinneveds rödakorskrets har
hållit lokalstämma i Kinneveds

telsen kan nämnas att sex resor

utdelats

företogs med

nor, distriktets projekt

Lord sekreterare, Harry JoFöreningen har nu över ?0
medlemmar, varav ett 40-tal
deltog i mötet. Från årsberät-

i

genomsnitt ett

Efter förhandlingarna över-

!
hem onsdagen mZH.19. i
Falköpings kantorerna
!i
sJunger. Ä,a[eservermg.
VäIkomna. I

Johansson med musik. Kören
"Fotspår" från Bånkeryd var
gäster på Musikkaf6 den 20 ok-

till

30-tal deltagare.

Itfttlrfl+trtttttl

i Församlingshemmet
den 16 mars, gästartist var Uno
Mårtensson med sång och Bror
sikkaf6

Samuelsson,

Arskrönika på ners aid
F röltinds SPF- å,r smöt e
redrog en årskrönika på vers,
som på ett humoristiskt sätt
skildrade verksamhetens olika

gånger. Kören anordnade mu-

terare Brita Wilgotson, kassör
Ingrid Olsson, revisorer Berit

Kinnarp/SIutarp

Frökinds SPF har håIlit årsmöte. Ordförande Lennart Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, däribland
fyla nya medlemmar, samt fö-

och

bland dnnat medverkat vid
kyrkans högtider tio gånger
och i Vårkumla kyrka två

Iämnade ordföranden blommor
till avgående ledamöterna Tilly
Andersson, Eva Karlstedt och
Marianne Jansson.

Efter kaffet beskrev Astrid
och Stig Karlsson från Slöta i

ord och bild sin resa till Island,
som de gjorde i början av juni

förra året:

ålz-aS

för hennes arbete med kören.

Stärnma

i Röda korset

församlingshem.
Kretsen har 236 medlemmar.
Medel och anslag ur kassan har

till:

Katastroffonden

10

000 kro2 000,

Ungdomens Röda kors 2 000,

sjukvårdskurs, Kinnarps skola
800 , bössinsamling "Krigens

offer" 5 025, valdagen och EU
B 220, riksinsamlingen 5 500.
Handarbetsauktionen inbringade 20 660 kronor.
De i tur att avgå ur styrelsen
och suppleanter omvaldes på
tre år. Revisorer: Leif Filipsson
omval och Roland Hermansson

nyvald.

Nuvarande styrelse: ordf.
Bengt Samuelsson, v.ordf. Ver-

na Lagerstrand, sekr. Brita
Wilgotson, kassör Gurli Sjöberg. Ovriga ledamöter: Val-

borg Clausson, Rut Persson,
Inga Nilsson, Inger Karlsson,
Barbro Hermansson, Barbro

Jarlsson, Inga Ask, Valter Gustavsson.

Styrelsens förslag till stämman och årets verksamhet blev
också stämmans beslut.
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tfnderhållet ar inte v en
oo

Underhållet skulle bli stimre om regeringens förslag går igenam. Halueras uårt uiigbidrag kan oi inte sköta ud.gen på sarnma
sonx i. dag konstaterar Roger Sjödahl, ordförande i Hudene-Fastarps uiigsamfrillighet som rir en au kinets 1160 samfiilIigheter som drabbas. Intill honom Lena Hoheisel. (Foto: Margareta Boman)

siitt

Begeringen vill halvera de statliga bidragen till enskilda vägar, vilket i länet skulle betyda att 14 bidragsmilioner försvinner.
Vägföreningarna är bekymmrade.
- Underhållet skulle bli sämre, tror Roger Siödahl för
samfälligheten Hudene-Fastarp utanför Slutarp.

geringens budgetproposition
innehåller dock förslag som
kan ställa till det för sainfällig-

Trots oron förväntas inga ilskna

gar från och med nästa år.

protestlista eller liknande har
aldrig diskuterats. jag har heller inte hört något från några

heterna. Man vill halvera den
statliga potten till enskilda vä-

Enligt Vägverket väst betyder det för Skaraborgs del att

årsmöte för någon vecka sedan.
aktioner från Hudene-Fastarp.
- Nej, att sätta ihop någon

andra samfällighetsordförande.

samfällig- Med något års mellanrum be- länets 1 160 vägsamfällighea Inga bommar
het sköter börjar vid "IJlrice- hövs dock en större insats i terlbidragstagare bara får 14
Att, som bönderna i Norrhamnsvägen" (riksväg 46). En form av grusning och hyvling. miljoner att dela på. I dag har
skylt strax före Slutarp berättar Då behövs de bidrag som kom- man 27-28 miljoner, vilket land, hota med att sätta bomätt man kan svänga in mot Li1- mer från stat och kommun, vil- hjälper till att underhålla totalt mar för vägarna verkar inte
heller vara aktuellt.
350 mil enskild väg.
legården, och de 1 710 meter ka räknas ut efter antal meter.
grusväg som därpå följer sköts Inte behov.
Regeringen vill också "disku- Det vore kanske någe$n{_ej,
Vägen som Rogers

gemensamt av €Fannarna Pra.i<
som på så många

pi"trä ' Halva bidraget
""a".
görs - I år har vi fått I 591 kronor
Det
mesta
av
arbetet
-

ideellt. Många av grannarna är från staten, 4 112 kronor från
jordbrukare, och de håller efter kommunen. Det statliga bidragrusvägen genom att sladda den get täcker upp emot 60 procent
med jämna mellartrum, berättar av kostnaderna vi har för väRoger som varit ordförande för gen, räknar Roger.
samfälligheten i ett år.
Den socialdemokratiska re-

tera" möjligheten att kommunerna ska ta över vägbidragen.
- Går förslaget igenom skulle
det försätta oss i en tråkig situation. Vi skulle säkert få sänka
standarden om bidraget halveras, konstaterar Roger Sjödah1.
Förslaget har diskuterats,
bland annat på samfällighetens

allvarligt talat tror jag inte det.

Vi har ingen genomfartstrafik

på vår väg, och har därför inget

"allmänt slitage".

- Men det finns ju många föreningar som har mycket trafik
på sina vägar, och att de är oroliga förstår jag.
BORJE ANDERSSON

16 MARS 1995

Endags-retreat i lfinneved
Ilstnaden var ett nYckelord i torsdags då den årliga retreat-dagen för anställda inom FalköPings
kontrakt hölls i Kinneveds
pastorat.
En inledande mässa hölls av
före detta prosten Gustav Börjesson, BjörketorP, Göteborgs
stift och Falköpings kontraktsorost Martin Sandström. Tema
för retreaten var: I Prövningens
stund utifrån veckan i kYrkoåret.

Under dagen gavs tillfäIlen

till meditation och egen begrundan vid utevistelse eller
inomhus vid orgelmusik eller
filmvisning.

IDet önre samtalet

I

Kinneved kun'de man från

kyrkan föIja en "Korsets väg",

en vandringsled ut i naturen i
de vackra enbevuxna markerna. Längs den snitslade vägen
fanns bilder av Jesu lidande

från

Getsemane
korset.

till

döden

På

Det .är bilder av skulPturer

som finns vid retreatgården S:t
Davidsgården norr om Rättvik.
Skulpturerna är utformade av

Jesus faller utmattad på sin väg mot Golgata, en av bilderna
på "Korsets väg" i Kinneved under retreat-dagen.

adotter från EnköPing. "Kor-

den i naturen är det lättare att
lyssna till det innersta inom

konstnären Syster LYdia, Mari-

sets väg" vid retreatgården,
Rättvik med 14 uttrycksfulla
keramikfigurer invigdes 1992.

(Foto:Susanne Karlstedt).

- Det är dlt irrre samtalet

med Gud som är det viktigaste
under en retreat, säger kYrko- oss.
SUSANNE KARLSTEDT
herde Ingemar Bruto. I tystna-

I(yrkligt val i Kinneveds pastorat
Ordf örande i PastoratskYrkorådet: Rune Lennartssqn, vice

ordförande: Inge Eckerlid.

Kyrkoherde Ingemar Bruto
är självskriven ledamot. I Pas-

toratskyrkorådets arbetsut-

skott ingår ovan nämnda Personer samt Sune Harrysson'

Ordförande i kyrkogårdsoch fastighetsnämnd: Sune

vice ordförande:
Harrysson,"Eckerlid.
Övriga ledamöInge
ter är Lars-Gunnar Knutsson,

Inge Josefsson och Lennart Johansson.

I tillsättningsnämnden: Rune
Lennartsson samt två kYrkvärdar från varje församling: Maj-

britt Johansson, Berit Samuelsson, Birgit Gustavsson, Sune
Harrysson, Barbro Andersson,
Rune Johansson, Verna Gustavsson och Inger Karlsson.

Pastoratskassör: Ann-Britt

Karlsson.

Revisorer: Lars Pennerhag,

Ulf Eriksson och Bengt

Samu-

elsson.

Ordförande .i församlingsde-

Iegerades presidie: Janne Brisbo, vice ordförande: Kurt Jo-

hansson, sekreterare: Susanne
Karlstedt.

Ordförande i kyrkofullmäktiges presidie: Assar Karlsson,
viie ordförande: Kurt Johansson, sekreterare: Inger Eriksson.

7OO dansade

i

Kinnarps-hallen
zo/>-Tt'

Kinnarp och den nya Kinnarpshallen har blivit ett
av "innedansställena" i
kommunen och Skaraborg. I helgen var det dags
igen för en stor dansgala
med två populära dansband på scenen.
Kvällen inleddes med det allt
populärare dansbandet "Helene-och gänget" som höll

i

gång

den dansanta publiken till en
bit över elva då Lasse Stefanz
tog över scenen efter att ha rest
upp från Göteborg där man
medverkat i lördagens Bingolotto- sändning På TV.

Churmögt giang
Lasse Stefanz har ett härligt
sväng i sina låtar och har haft
stora publika framgångar med
bl.a. "De sista ljuva åren" som

låg på Svensktoppen i hela 65
veckor på raken. Men frågan
var om inte Hqlene och hennes
gäng stal lite'av kvällen för
sina lite mera meriterade kolle-

Lasse Stetanz var ett av banden som spelade upp
stop-dans i Kinnarp

gor.

tiil dans vid lördgens

Non

Foro: RUNE L|NDBLAD.

Lasse SteJanz har en otrolig
rutin och scenvana och ett Publiktycke som inte många andra band kan överträffa. Man
spelar en lite tuffare-häftigare
dansbandsmusik.

Det var någon som sa att
Lasse Stefanz styrka är att

dom låter som Lasse Stefanz.
"Helene och gänget" har något
annat, ett charmigt mjukare
sätt att presentera sig På med

r

betydligt fler "tryckarlåtar" i

repertoaren. Just nu ligger man

på

Svensktoppen "Segla din
båt i hamn" och det skulle inte
förvåna om gänget backar uPP

sin Helen till att bli en nY '
"

dansbandsdrottning".

Bandet har bl.a. deltagit i
Caf6 Norrköping, Bingo-lotto
och gett ut sex singlar och i
höst släpper man en komPlett
CD-skiva.

Det var en kul mixning av

musiksmaker som bjöds

i Kin-

narp med Lasse Stefanz välkända titlar och "Helene och

'

gängetsl' dånslåtsörhängen coh

publike:rsffi- ut att trivas

i all-

ra högsta gracl. På skärstorsda-

"Helene och giingetll ett av uåra nyare dansband som fanns på scenen i Kin'
narps-hallei; Förtltom Heteh Andersson sång, kompgitarr, synt, är Fredrik
Jansson, keyb:ord, dragspel, Roland Andersson, bas med på bilden.

är det dags igen för en
danskväll i Kinnarp och då är
gen

det det nya stjärnskottet På
dansbandshimlen, Barbados
som spelar upP till dans.

Foto: RUNE t INDBLAD

Kvällens ordningsvakter som

kom från FalbYgdens vaktklubb hade en lugn kväll utan
några incidenter.

RUNE LINDBLAD

w

Marianne Karlsson och Berndt Johansson från Tibro inte bara
dansade på lördgskvällen i Kinnarp utan pratade lite möd och
poserade tillsammans med sångerskan och kompgitarristen
Helene Andersson i "Helene och gänget". Foro: RUNE L|NDBLAD.

Full tart på dansgolvet när "Helen och gänget" körde en hQftig bugglåt i Kinnarpshallen på lördagskvällen. -:.1
FOIO: RUNE LINDBLAD.

66 år med

körkortet

Den^29 april 1929 löste'Tage Andersson i Asarp ut sitt körkort.
I dag, 66 år senare, kan han konstatera
att han inte ens behövt visa upp körkor-

tet för polisen.
Under åren har Tage, som haft eget
åkeri" kört ett 50-tal olika bilar. Han
har bytt mest varie år och speciellt förtjust har han varit i Saab. 23 stycken
har han haft i sin ägo.
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Tage Andersson med körkortet som han
Marita

,öste ut den 29 april 1929. (Foto:
_----....-..-[ll/ass).

Arsmöte i Vinterny
IOGT-NTO lokalförening Vinterny i
Kinneved har hållit årsmöte på Caf6
Viken.
Före årsmötesförhandlingarna, hölls parenta-

tion över de medlemmar som avlidit under året.
Årsmötet besöktes av IOGT-NTO Skaraborgs
distriktsordförande Anne-Catrine Persson, Ma-

riestad. Hon uttryckte sin glädje över att så
många medlemmar hade mött upp på lokalföreningens årsmöte och att det fortfarande finns
så

stor vilja att föra nykterhetsarbetet vidare.

Flera medlemmar fick ur hennes hand mottaga diplom och märke för långt medlemskap.
Karl-Erik Ingerhage, Vartofta, har varit medlem i 25 år. För 50 års medlemskap fick Inger

Karlsson, Vartofta och Yngve Johansson,
Skörstorp mottaga diplom och märke. Maj-

Britt Johansson, Falköping och Sven Andersson, Kinnarp fick diplom för 60 års medlemskap. Alf Andersson, Torbjörntorp och Arne
Gunnarsson, Sollebrunn hade inte tillfälle att
personligen mottaga sina diplom.

o Bred verksamhet
Vid.

de_ sedvanliga årsmötesförhandlingarna
redovrsades en ganska god verksamhet-med
bland annat alkoholpolitisk debatt inför valet.
klädinsamling till Estland, bussresa till Värm_
land, brödbak och grötfest i Gökhems hem_

bygdsgård.

- Den årligen återkommande ',Musikleken,,
hade samlat många medlemmar o"f,
l"_
tresserade. Styrelsen blev i sin helhet""A""
omvald,
valda blev Ansy Gunnarsson, Sven A"d;;;;:

Arne Karlsson, Lennart Sandberg, Ingrid Nilsj
son med Bcrtil Nilsson som ordför"ide. Sven
Aldersson tackade Ansy Gunnarrror, *"å'"r,
blomma för de 20 år hon så väl tagit h;il;
föreningens kassa. Även revisorernä efoi nenn
och Karl-Gustaf Gustafsson omvalde..- Få;

musikinslagen under årsmötet ,vurad"
Iemmarna Lennart Sandberg, dragspel-"å_
och
Yngve Johansson, fiol.

J,l7*a;

-

u"d", tl""

attta*r" n"r Tagg kört eft oöndligt antal mi'l utan anrniirkning'
ofia ut f& en biltur i, bygitörna. (Foto: Mari'ta wass)
gar"i

66 &r som
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fuSe Yrffi,r #&öryt biÅ å,6$fu

här ffiädråffi
behövt visa körkortet

filäm

Tage Andersson i ÄsatP
har kört bil i 66 år" Umder

bil och
tastbit. Under många år hade

Tage kört mycket, både

han eget åkeri.
- Jag har aldrig stoPPats av

alla sina år På vägarna
har han aldrig fått mågon polisen, aldrig behövt
han han inte
anrnärkning,
ens behövt visa uPP sitt
körkort"
Idag, 85 år gammaln kön
han fortfarande och ofta

bil.

mitt körkort, konstaterar

visa

Tage

belåtet.

Han kan konstatera att bilen som fordon utvecklats en
hel del sedan han började
köra bil.
- På den tiden fanns ingen
växel men vi hade en Pedal för
att bromsa
koppling,
-föten för

från vänstei tin högertrafik i

början av september 196? väl. !

- Det var inga större Pro- i
blem. Särskilt inte som man
inte fick köra i mer än 20 kilo-

:

meter

i timman den första da-

gen.

o Flitig bilist
Tage är fortfarande en

flitig

bilist. Ofta ger han sig ut i bilen för att uträtta sina ärenden i Äsarp, F alköPing elLer

Sitt första körkort fick han
Ulricehamn.
L9 april 1929'
' o"å'ut
backa. Under
att
- Jag är lite stel i benen så
i
mejeriet
På
-.Iag iobbade
jag
åkår lättare än Bår, förklaTage
har
Giolanda och tilt en början sin tid som bilförare
fage som själv tYcker att
iai
bilaq.
olika
många
kört
häst
körde vi ut mjölken med
kör lika bra idag som tihan
och vagn. Men, sedan skulle vi
o 50 tal hilar
digare.
Unbil.
med
miölken
köra ut
Nu när han haft körkort i
- De första bilarna jag hade hela
der två dagar lärde mejeristen
66 år har han funderinghar
dess
sedan
och
Fordar
var
mig att köra bit.
ar på att gå in i föreningen för
I
bilar.
olika
jag
50-tal
ett
haft
körde
det
efter
Två veckor
och hoPPas
jag själv ut mjölken innan jag genomsnitt har jag bYtt bil körkortsveteraner
till Jörekänner
som
någon
att
som
Tage
åtcte in till Falköping för att varje år, berättar
ska höra av sig till honingen
SAAB-ar'
till
förkärlek
har
en
Ta$e.
köra uPP, berättar
23 stycken har han haft i sin norn.

'den

't Aldrig stognpad
Allt sedan dess, i 66 år har

ägo.

Han minns

omläggningen

MARITAWASS

'
l

Elden kunde släckas innan den övertiinde huset, men inutl blev rök- och vattenekadorna stora."Boven i dramat tros vara torkfurmdarem"

mffi emp$anns bostadshuns på Fastarpsgatana fr Kf,mmerp bfiev fi det märmaste
totaåtförstört vid em brasld i fiöndags"

Visserligen kund.e elden släckas innan

Foto: BO JoHANSSoN och HÅDDNtNGSTJÄNSTEN

(tilta bitden)

den bröt igenom taket, men inomhus blev Tloligen har branden börjat i en torktumrök- och vattenskadorna omfattande.
Iare i husets tvättstuga.
Husets ägare var inte hemma när bran- '' Teknisk undersökning av brandplatsen
den började. En granne larmade rädd- kommer att genomföras i början av veckningstjänsten som snabbt var på plats. an.
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Kinneved rikstvåa.,
i IOGT:s musiklek*

Det var glada Kinnevedsbor som mötte upp på
NBVs kontor i fredags
kväll. Frågetävlingen På
spåret i TV hade fått ge
vika för en annan tävling.
Hur hade man lyckats i
NBVs Musikleken 1995?
Lennart Sandberg som tävlingsledare satt inne med svaret. Den stora tårtan på det
Iestligt dukade bordet och dekorerad med texten Musikle-

ken skvallrade om

något

oväntat.
Bland. de 203 lag fråi hela
landet som varit med om att

tävla kom Kinneveds IOG?

NllO som tvåa i tävlingsprotokollet med exakt samma poäng
som ettan, Sveriges första
IOGAIoge nr 1 Klippan i Göteborg. Poängtalet var 37,5. På
tredje plats angavs Vara IOGT-

irllO, även de med

37,5 poäng.

Skaraborg hölls sig väl

framme

i

årets musiktävlan,

en tävling som pågått

i många

år och öppen för alla till NBV
anslutna organisationer. Det
var 12 olika frågor man haft
att besvara. I Kinneveds lag
hade 11 tävlande deltagit. Av
dessa hade t hörsammat inbjudan till kvällens tårtkalas.

Lennart

Sandberg

välkomsthälsade. Han drog uI
med svaret i det längsta. Man
fick ännu en gång lyssna till
bandet på vilket frågorna läs-

tes. Men då svaret kom bröt
applåderna ut. Och det var
inte tu tal om annat än att de
näryarande kände stolthet
över sitt uppnådda resultat.
De lag från Skaraborg som

för öwigt klarat sig

igenom

tävlingen var Arentorps IOGTIrl"IO med 36 poäng, Värings
IOGT:-NTO (35,5 p), Avd. 1T

Thor, Skövde (34 p), Lidköpings IOG?MO (29 p) och
Falköpings IOGT-NTO (2?,5).

TORSDAG

16 MARS 1995

I-enlart Sandberg bjöd
SVABD

in till

tårtkalas då tävlingsresultatet blev känt.

v

Informativa tavlor
i l(innarp-Slutarp?
Om Frökinds Intresseföre-

ning.får som den önskar

ska det bli stora och informativa tavlor vid infarterna till l(innarp och Slutarp.
Det framkom vid tisdagens årsmöten på pizzerian
i Kinnarp för vägföreningen och intresseföreningen.
Kinnarps AB har lovat att bidraga till inköp av tavlorna,

i anslutning till elljusspåret. De båda föreningarna kommer att åtgärda gemen-

$
{\0

Intresseföreningens stYrelse:

Slutarp och Kin-

narp, menade en talare

Vid mötet framkom också
önskemål om en asfaltsförstärkning och cykelställ vid
busshållplatsen Julles väg Falköpingsvägen i KinnarP.
Vägföreningen lovade stöta På
hos Vägverket.

*I
I

I

11
'}

'1

II
t
tl}

daglediga
Kinneveds
Församlingshem

kommgndelens frågor oeh problem tas
upp och får sin lösning.

i;

Ordförande Bengt Samuelsson,
kvarstår, Bengt Bertilsson,
kvarstår, Christer Angrimer,
kvarstår, Inger Eriksson, kvarstår, Lena Persson, omval 2 år

för 150 000 kronor, så borde vi
väl kunna få snygga informa-

i

Båda föreningarna jobbar med inriktning på att se till så att den södra

samt.

ftiold'med trg,nor
man råd med att
Har
"smälla upp" tranorna i stan

tionstavlor

zeria. Tätorternas vägförening och Frökinds Intresseförening sumåerar det
gångna året och blickar framåt.

Skogsvägen

parkeringsfickor, som av kommunen kostnadsberäknats till
närmare 200 000 kronor. Stämman beslöt att yrka ahslag från
kommunen för att att tavlorna
ska bli verklighet.

I

tisdag kväll är det dubbelårsmöten1rå Kinnarps restaurang och piz-

Några ondgjorde sig över den

I

Fred. 31/3 kl. 14
a
e"ittt" Ljungström medv.

!
!
Välkomna!
t
i
i I I f, ! t rrt *i t ttt ttt t tt

Gull-Britt Brage, nyval 2

I

år,

I

och grönområden.

samhällsförening

I

och Bengt Johansson, kvarstår,
Ingrid Adomeit och Evert Lars-

I

nyval

Vfgförenin€en

I

J

engagerar sig för
,,,IntresseJöreningen
"trrvselfrågor"

och arbetar som en
för hela den gamla

KOnununen_

Genom de här två kanalerna har
"gamla" Frökind möjligheter att få

till

fram sina budskap
'storkommunen.

"huvudägarna,'

:

F{z -4r

Vägföreningens styrelse: Om-

val i

styrelsen blev ordförande
Bo Johansson. 1 år. sekreterare
Carina Thörnqvist, 2 år, kassör
Helena Georgsson, 2 år. Kvarstående är Lennart Helmersson

harlom sin uppgift

att handha skötsel av vägar, belysning

I
I
I
I

Gunnar Johansson, nyval 2 år.
Suppleanger: Tord Torstensson
son,

bästa

llPå

vattensamling som bildats På

men den stora kostnaden är två

b

frr
Fröldnds
rsmöten

och Rune Lennartsson. SuPPe-

Kinneveds pastorat

Kari-Gustav Johansson, omvaldes på 2 år. Kvar står Valdemar

Jungfru Marle Bebådelsedag
Kinneveds ka kl. 14 gudstjiinst, Mårtensson. Kyrkkaffe

lanter Anders Andersson och
Svensson och Assar Karlsson.

Centerkvinnor på
hemlig resa
Brismene centerkvinnor
har genomfört en hemlig
resa. Målet blev Lilla Boden i Döve, där Lillian
Lind visade vackra saker
och ting och man kunde

med våfflor. Kyrktaxi. Brismene Hembygdsgård kl. 19
gudstjitrst,
Vålkomna!

otrcrsri

handla lite av varje.
Därefter hade avdelningrholmen.

ländska författare.

-i

ccntruQlr
röl

(,,

T
\

John
Brandströn
tdnllötndrl

en ordinarie månadsmöte
hos Ella Johansson i BörMan beslöt att anordna
en studiecirkel om Små-

Mårtensson.

Kyrkkaffe.

rl

V

d.tf
ll. a:&oo
rr c.L rlln&t3
F.:l-.biia Garttrzrtt
Frcd.l t4

|.L tg.oo och

f,v*ro
fffi
=.a__.! 1 :.:
at'|arlatui

Av

verksamhetsberättelsen
för 1994 framgår att kåren haft
sex protokollförda möten, an-

Kinneved-Yårkumla
församlingslcår
har haft årsmöte i försam- ordnat två friluftsgudstjänster
Iingshemmet i Kinneved där samt kaffesamkväm i Fröprostparet Strand från Falköping medverkade med tankar
kring andens frukter som beskrivs i Gal. 5 berikat med musik och sång.

kindsgården, vidare söndagsutflykt efter mässa i Kinneveds
kyrka till Kungslena kyrka och
herrgård.

Valda

i kårrådet till

nästa

årsmöte blev: rådgivande leda-

DEN SOM MISSAR..
..vår mässa i morgon,
I Kinneved kyrka kl. 19

MI$SAR EII MASSA

mot kyrkoherde Ingemar Bruto, ordförande Karl-Erik Thorstensson, vice ordförande Inger
Karlsson, kassör Erik Gustavs-

son, sekreterare

Carl-Arne

Adamsson, vice sekreterare Rut
Persson. Ersättare Arne Karlsson, Thorsten Gustavsson,
Lennart Persson. Revisorer
Alex Johansson, Ingrid Adams-

son.

Till kårens ombud i kon-

traktstyrelsen valdes Ingrid
Thorstensson.

Vår-likt i Kinneved
"Blommor och sång" är temat

på onsdag kväll i Kinneveds

församlingshem, då Vivan och
Dan Eclund medverkar. Vivan
är konsthantverkare och florist

och kommer att demonstrera
blomsterarrangemang. Dan är

musiker och internationellt

känd sångare. Han har under
många år, som solist och mötes-

ledare, arbetat

med John Hedlund.

tillsammans

Gemensamma årsmöten med

Frökinds Intresseförening och
Kinnarp-Slutarps
Väoförenino
tlsdöen den

2873

kl. 19.00

på Kinnarps Pizzefia.

Välkomna!
Styrelserna.'

I

Nrtivt år hos Hembygdsfolk
I I

Kinneveds Hembygdsförening har haft årsmöte i församlingshemmet med ett 50-tal
deltagare. Föreningen har haft

Inger Persson, kvarstående -95,
samt omval två år av Barbro
Jarlsson, Dagny Silvander och

334 medlemmar och man har

relsen valda på två ett år, Sture
Olsson omvald samt nyval av
Leif Filipsspn och Lena Pers-

enligt verksamhetsberättelsen
haft ett aktivt år med bl.a.
torpvandringar, en kyrkvandring i Falekvarna, medverkan
Kinneveds församlings "Väg-

kyrka", besök på

Falbygdens

Museum och den nya bastutstäIlningen.
Hembygdsföreningen har även
tillsammans med Frökinds In-

tresseförening

och

områdes-

kontoret anordnat "höstsön-

dag" i Lokal Frökind, där författaren Dan Korn medverkade
och man har också haft sin traditionella hembygdsafton på
Liden i Slutarp. Medlemmarna

från

hembygCsföreningen och
numera vilande Slutarps Sam-

hällsförening har dessutom
fortsatt arbetet med hembygdsboken om Slutarp-Kinnarp.

Ordföranden Rune Lennartsson
omvaldes för en tid av ett år

och sty,lglpen begtår. f.1fr övrigt
av Gotthard Gunnarsson och

eo/s- qJt

i

Peter Strand. Ersättare

I l(innarps
'i. fiek fin
' utmärkelsn

sty-

I I Kinnarps

:,

son.

Slutarps Stenkrossföreing,
biidlad år 1916, har vid sam-

möbler har fått Träindustriförbundets utmärkelse "Arets arbetsplats i träindustrin

manträde 1994-12-05 beslutat
upplösa föreningen och att
skänka behållningen till Kin-

1995".

neveds Hembygdsförening. Vid
årsmötet övelämnade Rune

gustavsson donationen kr
5.252:65. Enda villkoret för gå-

ens sparade handlingar skulle
förvaltas väI, vilket ordföranden Rune Lennartsson lovade,
då han vid mottagandet uttryckte sin och hembygdsföreningens stora tacksamhet för

erbjuda bra arbetsplat-

.-s

jö, kompetensutveck, ling, information och
med att engagera personalen i utveckling
och förbättringar.
dela'. lldes Utmärkelsen
ut i Stockholm i
, går vid Träindustriförbundets årsstämma.
I I I dag firar Kin, narps utmärkelsen ge-

Som avslutning visade Thor-

vald Berglund, Falköpings

vackra naturbilder. Dels visa-

des bilder från Västergötland,
dels ett bildspel , ryred., motiv
från marsfjället i höstskrud.
,

,

s

ser, med god arbetsmil-

donationen.

l

I

L)

I I Det är en utmärkelse som delas ut varje år till företag som
utmärker sig genom att

van var att stenkrossförening-

.

AB
Skandinaviens ledande
tillverkare av kontors-

I

Y

+:

nom att bjuda alla anställda på tårta och T-

skjorta med lämpligt

tryck.

SIDAN 16

Vq-qs.

kring årsmöten. Den erfarenheten har

många. Vår turistchef i komrnunen,
Gillis Hellberg har kanske rätt när han
vid ett "kafferepssamtal" kastar fram
id6n om att satsa på en årsmöteslördag
för hela föreningslivet i kommunen.
- Lägg dem en lördag eftermiddag
och fortsätt sedan med en ROLIG, underhållande kväll - förslagsvis Medis
och kanske några.,fler lokaler...

HEilIBYGDSFORENINGEN

ute i

gamla Frökind håller på att sammanstäIla en bok om bygden. Det bör kunna bli en värdefull dokumentation.

Lite bildbekymmer har dock Bengt
Samuelsson och Lena Persson - två av
dem som håller i trådarna för den här

dokumentationen.

Kanske finns det någon läsare av
spalten som i sina lådor har gamla bil-

der från Kinneved som kan platsa i boken.

llDen

gamla bilden, här ovan,
från Slutarps station 1913 visar
hur järnvägstationen i Slutarp såg
ut då. Byggnaden finns kvar, men
nu i modernare skick. Borta är
däremot järnvägsrälsen. Två av
personerna på bilden är stinsen

m

Försäljning
blir det i Kinneveds församIingshem på torsdag. Handar-

Dahl och banvakten Natanael Jo"
hansson (på soffan). Bilden har vi
lånat av lvar Bergman i Falktiping.

beten. paket med mera säljs
med Ove Persson som utropa-.
re. Det blir också kaffeservering, iot';eriförsäl;ni,ng och en

Han bodde

andaktsstund med kyrkoherde

l9l3 i Slutarp.

Fadern

Karl Bergman brukade åren 191215 en av Backgårdarna i Slutarp
och senare Alarp under fyra-fem
år.

I måndags kväll fick jag permission
hemifrån. Kollade FAIK:s kvalhandboll till ettan. Motståndaren var Ale.

Ilgemar Bri,rtc.

Lr

I
\*})

P orslinsm&lap- m,ed

glittrande

äSS

i
I
s

I
I
(

l

Av de tio personer som dettagit i tgtv kurstillfätten ses här från vänster stående..Birgit- Abra'
namison,'Maj nnansion,-iigä Nielsen oeh Brita Johansson. Eivor Claesson håller isin fiäril
och Birgitta Lundvik har målat en tavla i porslin.

llGlittrande

ägg

i

så kallad

lysterteknik hänger dekorativt
i askgrenar.

- Det var vådeligt grannt,

i Lofsgården' en av
besökare i IOGT-loka-

säger Sven

60-talet

len

i Kinnarp under

en endags-

utställning i porslinsmåIning.
- I tio år har vi hållit kurser

här i Studieförbundet

NBV:s
regi, säger Birgit Abrahamsson
som är kursledare.

Torsdagen den 6 aprll kl. 18.30 har vi vår

försäljning I Kinneveds Församlingshem
Andaktstund av Kyrkoh. l. Bruto. Kaffeservering' Handarbeten
o. lotterier. Paket o. gåvor mottages tacksamt.
Hjälp oss att hjälpa!
Välkomna!

- Här finns alla tekniker representerade, säger hon och
iörklarar

grundteknikerna

fond, penseldrag, och

Penn-

teckning.

Av

deltekniker

visades

sprängning, sårning av Porslins5rtan, sandrelief och målning
på guld.
Alla föremål är deltagarnas
egna kompositioner.
- Uträkning och tålamod är
förutsättningar för ett fint resultat och det enkla är ofta det
svåra, berättar Birgit.
SUSANNE KARI,STEDT

Slutarps kyrkllga eYlörenlng

I(innarps mesta
dagmaruuna slutur
IIEn

trotjänare bland

dagbarnvårdarna gick i förra veckan i pension.
Astrid Gustafsson i Kinnarp lämnade då sitt arbete
efter 17 år och inte en enda
dag under de åren har hon

behövt säga återbud tili
barnen på grund av sjukdom.

Under de 17 åren har hon

hunnit med 55 inskrivna
barn och ungefär lika
många "extra" barn. Lite
tuffare har ungarna blivit,

de vågar mer, men annars är

Astrid Gustavsson sam varit dagbarnvårdare i Kinnarp i 17 det inte så stor skillnad,
år gjorde i förra veckan srn sisfa arbetsdag och avtackades tycker hon.
av platschef Sig-Brift Karlsson och förstäs av dagisbarnen
Hennes första dagbarn
Fcto: DAl"l l!'l ILSSOfJ övertar: en del av hennes
Therese och Tony.

verksamhet, nämligen kvällsbarnen, de som behöver tillsyn sedan dagis stängts.

När Astrid nu slutar finns

det ingen dagbarnvårdare
kvar i Kinnarp-Slutarp.
Men behoven växlar och det

är inte säkert att Astrid blir

den sista dagbarnvårdaren.
Sista arbetsdagen hyilades Astrid av sin närmaste

chef inom

barnomsorgen,
Sigbritt Karlsson, platsche.f
på Vitsippan i Asarp och
med ansvar för dagbarnvår-

darna i Äsarp cch KinnarpSlutarp.

Hon överlåmnade biommor och en present från
koramunen.

h

u

I

t

s

fd'öryno,rp.a

?

tiek fin utmiirkelse
6/u,_qr.

"L{etd-ärbetsptats

träindustrirf)

i

t

f

Kinnarps AB, Skandinaviens ledande tillverkare
av kontorsmöbler. har

tilldelats

utmärkelsen

"Ärets arbetsplats i träindustrin 1995Y. Priset
delas årligen ut av Träindustriförbundet till ett
företag som utmärker sig
för att erbjuda bra arbetsplatser"

Prisceremonin

i

ägde

samband med förbundets stämma i Stockhotrrn på onsdagsförmid-

rum

dagen.

Kinnarps tilldeias utmärkelsen med motiveringen:
"Företaget har på ett före-

dömligt sätt visat att företagsIedningsenengagerade iedarskap, med omtanke om varje
medarbetare, medfört en mo-

tiverad personal som starkt
bidragit till att utrreckla ett
Iönsamt och framgångsrikt fö-

retag".

St0nmrlans

Kinnarps har fått utmärkelsen "Arets arbetsplats i träindustin"

Skillingaryd i Småland och
totalt cirka 1.100 anställda,

har en väl genomtänkt personalpolitik som utvecklats i
samarbete meIIan företaget

- Vi värclesätter utmärkelsen mvcket. Den innebär vt- och de lackliga organisatioterligaie stimuians in?or ner. "För att långsiktigt klara

framtiden när vi ska fortsätta
utveckla personai, produkter
och företaget totalt sett, kom-

menterar Lennart Mårtensson, VD för Kinnarps.

Kinnarps, med fabriker i
Kinnarp i Västergötland och

en lönsam överlevnad krävs
engagerade, motiverade och

kompetenta

medarbetare",
heter det i personalpolicyn.

Personalpolicyn bygger på

att samtliga medarbetare är
väl informerade, känner an-

Foto: MARGARETA BOMAN

flödet såväi uppåt som nedåt

svar och delaktighet, kan påverka sitt ar:bete, kan och viil
utvecklas, är flexibla och har

rätt kompetens.

Siilcerstöller
persoracrl

chef håltrer med sina medarbe-

Bland annat har företaget

tare, visar utvecklingsbehov
samt planerade utbildnings-

särskilda rekryteringsrytmer
som säkerställer att personal
med

aktiviteter.
- De insatser som gjorts avseende utbiidning och utveckling har lett till en klar atti-

rått

kompetensnivå och
egenskaper anställts till respektive befattning. Samtliga
nyanställda får genomgå ett

tydförändring och ökad triv-

obligatoriskt introduktions-.

seI.

Under slutet av 1980-talet
var personalomsättningen cir-

progiarn Iör att få en enhetlig

ärund att stå På och för att

ka 20 procent, medan den i
dag är nere i cirka 3 Procent'
förklarar l-ennart Mårtens-

inabbt lära känna ai'betsled-

ning och arbetskamrater. Alla
medarbetäre har sedan möjlighet att ulvecklas inom företaget genom olika tYPer av utbildningar.

Informationsrutiner

son.

Inte förstll- g&ngen
Det är inte första gången

har

Kinnarps utmär'ker sig för en

fastställts tör att alla medar-

betare kontinuerligt ska få
aktuell information samt för
att underlätta informations-

i

organisationen.
Varje år fastställs en utbildnings och utvecklingsPlan.
Planen, som grundar sig På de
medarbetarsamtal som varje

offensiv och framsYnt sats-

-

ning.

I fiol tilldelades företaget
Möbeibranschens och Väridsnaturfondens nYinstiftade
Miljöpris för sitt föredörnliga

miljöarbete, vilket omfattar
såväl intern arbetsmiljö och
yttre mitrjöpåverkan som Produkternas miljöriktighet i an-

vändarmiljö och

egenskaPer

som slurprodukt.

Den nu mottagna utmärkel-

i träindustrin", består av ett diPlom
sen, "Ärets arbetsPlats

samt en specialdesignad tavla
med ingraverad text.

K'IUTIIARP

Jordbruksmaskiner till
Baltikum
Läget

i Baltikum är allt annat än

bra, stora brister finns

inom
bland annat iordbruket vilket gör
situationen alltmer hopplös när
man försöker bygga upp sitt jordbruk igen.
Då är det tur att det finns folk
som är villiga att hjälpa.
Inom jordbruket finns maskiner som
man aldrig använder och då anordnas
skrotinsamlingar. Många av dessa maskiner är helt dugliga, så istället för att
bara kasta bort dem borde de kunna

till något bättre.
Det var då Ove Persson födde iden att
man skulle transportera godset till något land som behövde dem bättre, och
målet blev Baltikum, närmare bestämt
Estland. LRF-avdelningen i Kinneved
ligger bakom transporten Deras medlemmar gillar iden och gåvorna har blianvändas

vit många.
- Den här gången kör vi ner ett lass
med bland annat plogar, såmaskiner
och en mjölkledning, men åven en del
kläder, säger Leif Lennartsson.

Det här är inte första resan utan

många har gjorts förut. I fjol körde man

20 lass, men då var det annat

gods,

bland annat sjukhusmaterial och skolbänkar.

Allt går via Hans Jonsson, Vedum, en
erfaren herre som kört till Baltikum
många gånger och ser till att sakerna
hamnar där de ska och inte försvinner
på vågen. För det ska alla veta att det
är inte lätt att genomföra sådana här
transporter, det krävs stort kunnande.

- I år kommer det nog att bli lika

många vändor som förra året, om inte
fler, tror Ove Persson. Lantbruksmaskiner och kläder kommer att lastas i Fal-

i nästa vecka ska vi köra
Riga med skördetröskor från Borås.

köping, och

till

Ingemar Jansson från Hallanda i
Ljung får jag veta att både Skaraborgs

och Alvsborgs län har slagit sig samman
för att göra gemensam sak av projektet.
Och det gör ju inte saken sämre precis...

ROSE-MARIE GUSTAFSSON

nä1 s?ng9t laptade iorlbruksmaskiner tör vidare transport titt
!e!
Fran vanster ove Persson, sven-olof

Berglund och Leif

Esttand.

Berglund, Torgny Johahsson, Kjelt-Arne

Lennartsson.
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STOCKHOLM. På

tre stenkast från
Centralstationen, precis i.ntill
berömda Sheratonsl hotell,
finns ett udda inslag i storTegelbacken,

stadsbilden.
Bland de multinationella huvudkontoren finns ett företag
som är - tvärtom.
Här är Stockholmskontoret
lokalkontor. Besluten tas fortfarande hemma i Kinnarp.
- Det finns inget skäl att flytta till Stockholm, tycker Kinnarps AB:s Henry Jarlsson.

Arbetande styrelseordförande
Jarlsson och övriga bland ledningen

på kontorsmöbeltillverkande jätten
Kinnarps AB skakar förmodligen på

huvudet när vi ställer våra frågor
om lokalkontoret i Stockholm. Säkert vet jag inte, men jag får det intrycket i andra ändan av telefonlinjen. För dem är Stockholmskontoret
en kugge i ett större försäljningsmaskineri
Men

- så vadå?

i tider då vi på landsbygden

får nöja oss med smulor (lokalkontor) från stora huvudstaden tycker
vi ändå tvärtom-historien är värd
att berättas. För en gång skull.
AIItså: På Tegelbacken, tre sten-

kast från Centralstationen, precis
intill berömda Sheratons hotell,

ååff."t

udda inslag

i

storstadsbil-

P.plo'ts ntinus
Rödbodgatan 4, som är Kinnarps-

är ett
försäljningskontor i tre plan. Här
förbvisas det mesta av företag_ets
kontorets egentliga adress,

produkter i luftiga och ljusa lokäler.
- Vi ligger väldigt bra här, centralt
och så. Det enda negativa är i så fall
bristen på parkeringsplatser, men så
år det överallt här i Stockholm,
konstaterar Ulf Ebenhardt.
UIf och Jessica Winggren är två av

totalt 14 personer som jobbar

på

kontoret. Båda kommer från Falköping - Ulf från Kinnarp, Jessica
från Brismene - båda har tidigare
jobbat "hemma" i Kinnarp. Båda har
så

att säga "rätt backspegel".

Halaa murkno,den
Kinnarpskontoret har en omsättning på drygt 100 miljoner kronor
på ett år, vilket låter mycket men
ändå bara är en tiondel av företa-

gets totala försäIjning (1994 på
1,043 miljarder)

I

Stockholm har man mellan 40-

50 procent av kontorsmöbelmarknaden, vilket betyder att det finns en

Kinnarpsmöbel i många kändishem.
Carl Bildt har det, på kungliga slottet finns det, och kronprinsessan

Viktoria och prins Fi.Iip sitter på
stolar från Falbygden.
- Clabbe af Geijerstam och TV:s
Ronny och Ragge har också varit

här och handlat, avslöjar Ulf som
bara saknar en detalj i utbudet: en
snygg hemma-datormöbel. Ett ailt

mer datoriserat folk kräver
grepp.

Ulf och Jessica Winggren jobbar på kontoret. UIf kommer från Kinnarp, Jessica från
Brismene - båda har jabbat "hemma" i Kinnarp.
Foro: BöRJE ANDERSSoN

nya

),W flgtt intn
Blå bilnr könda
går l9m _bland Styrelseordförande Henry Jarls_
-.111,^5lT.p:beror enrigt Jessica son_s-er inte hener några aniedningsroc*normarna
och_ Ulf på att i-ramnet förknippas
ar titl att flytd.med kvalitet. En beskrivning hamVi är bära
för att sälja. Att
tad ur s.enaste reklambrosähyren, ha- verksamhet där
i
större såder innem€n Kanske år det så, för inte är det
bär tvärtom nackdeiar. Ta trafiken
pa grund av att man förknippar fötill exemper: det kan kräva ett helt
retaget med ort eller tradition.
dagsprogiam
i. ,ij iran ena än- Stockholmarna har sett d.e brådeä äv siaden "tt
tilr den ändra.
vita iastbilarna, dem känner de
Jarrsson hårler heler i"t"
-"a o*
igen. Någon har också passerat faatt "ana ana.a gd.-åe?', t ä, huvuakontoren i Stockholm.
!:ik_"_l i Skillingaryd ocå tror det är
.ar s.rnnarp rigger. De flesta tror fö- visst finns de, men det mest nakommer från Småland, säger
turliga är ändå uit f," t"a"Ugen där
l:llg^"^t
Jessrca.
verksamheten finns. Och de-n finns
t.l;"lt?;,TL"tä.0",",.,,u,
Ftss och dutorer
närheten
Att Kinn-arp -skulle göra som så
till den" stora marknaden och till
andra
kommunikationsströmmarna, ver_
,företag, placera sin
re'nrng I stockhorm,
år lnget som
kar Stockhorm vara pass6. I ett EU=:g:-

personalen på Stockholmskontoret
räknar med eller hoppas på.
Med flyg och r"åfUtäg och alla
-datorer
behöver man inte"vara pla_
cerad i Stockholm. För tio. fe#ton

år sedan kanske, men inte nu.
Det är bara U1f som ibland önskar
man hade närmare till fabriken.
- I bland vill man ändra på en de-

talj på möbeln, och då skulle det
praktiskt att kunna komma ner på
"golvet". Men rent företagsmässigt
finns ingen anledning.

perspektiv hamnar huvudstaden offside. _Köpenhamn ligger närmare.

-,Vi har.redan flyttat vår export^
funktion
dit.
Att flytta Kinnarps är inget att

tänka på, enligt Jarlsson.

_ Det,inns inget alternativ. Här
^
finns
folket och kompetensen; det
tinns inget att vinna att flytta häri-

från.
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Barnen gladde vid syföreningsauktion i Slqt"ry
Kinneveds försarnlingshem var i torsdags prytt
med vackra handarbeten som var skänkta inför auktionen med Slutarps kyrkliga syförening.
Flera påskinspirerade alster i lysande gult markerade den analkande tiden.
Slutarpsföreningen har i fle-

ra år lagt auktionen till

veckan före påsk.
Efter kaffet samlade kan-

for Elisabeth

Henriksson

ihop halva styrkan av barnkören och de charmade pu-

bliken med sina sånger och
gester.

Ett smakprov bjöds ur
den kommande musikalen
"Gideon" som framförs i
församlingshemmet den

Kyrkoherde Ingemar Bru-

to höIl en andakt där han
påminde om långfredagen
såsom en dag av förräderi.

- Långfredagen är en
sade
han och pekade på fall när

verklighet för många,

flyktingar awisas till ovisshet, fattigdom och kanske
plåga.

- Här finns dock människor som lägger ner tid och
arbete för att hjälpa, sade
Ingemar Bruto som efter andakten öppnade auktionen.
God hjälp vid budgivningen
flck kyrkoherden av elvaårige Stefan Persson som både
delade ut auktionsvarorna
och tog emot pengarna för
vidarebefordran.

Behållningen av årets
auktion med lotterier blev
16.235 kronor.

sjuttonde april.

SUSANNE KARLSTEDT

Henriksson på ett

extra-nummer.
FOTO: SUSANNE

Glöm inte att
stdlla ut ert
returpapper
På måndag är det pappersinsamling i Slutarp/Kinna{p.
Placera ut pappersbuntarna
som vanligt vid fastigheterna
under eftermiddagen.

För SOge &te]

samlas dessa damer till syiuntan i
Kinnarp. - Varannan onsdag i vått och torrt träffas vi,?äger
de och gemytet känns i luften. Hemma i köket hos Eva
Kartstedl, Hässla, Kinnarp som i veckan tirade sin 75-års'
dag togs bilden. Bredvid Eva sitter från vänster Brita Sand-

ahl,EWPersson,MarianneranssonFo:å,tff
lXft

\

,f.'lf$;.r.",

Musikcafe
Onsd.26ttl kl. {9.30
blir det musikcaf6 |

Klnneveds församllngs.
hem. Eliza-kören siunger
skillingfiryc* och gamla

visor. Kafieservering.
Välkomna!

yut-qt-

*lq-q's'

KA

; i
90

MfiIkungen som sks
skiuftsiK,in,iarp/SIularp

]iII Jemmgn

Kinnarp/Slutarp har inte fått vill han visa vad han går för.
till pricken över i:et de senaste sä- Dom har väl inte värvat mig för att
songerna i sexan. Kanske är det jag ska vara en spelare i mängden. Mejag
dags

i år?

i alla fall favorit till
seriesegern och killen som ska
skjuta laget till femman heter
Tom,Johansson - giftig anfallare
från IFK fidaholm i division III.
- Nja, det där får vi väl hiälpas
åt med. Men det är klart att jag
hoppas kunna tillföra något, säger Tom diplomatiskt. t/q- 4f.
Ja, laget är

Tom Johansson har i alla år tillhört
IFK Tidaholms verkliga nyckelspelare.
Frånsett en kort utflykt till Elfsborg så
har han varit "kamraterna" trogen.
Men nu är det dags för ett nytt kapitel i karriären. Det blev hårdsatsande

Kinnarp/Slutarp som vann kampen om
skyttekungen.

- Jag kände mig för lite i Fröjered,
men när Kinnarp/Slutarp hörde av sig
och erbjöd mig att

bli hjälptränare

så

lät det intressant. Det är absolut ingenting jag ångrär idag. Jag stortrivs där
ute.

Plcr';ner p&,

attlögga ao

Ett tag umgicks han med planer på
att lägga skorna på hyllan. IFK Tidaholm åkte ur division III i höstas och

just då kändes det inte så lockande med
fotboll.
- Det har varit på gång.ett par år att
jag ska varya ner eller lägga av. När
Max Möller och Carl-Olof Fredriksson
kom till IFK så beslöt jag mig för att
fortsätta. Sedan gick vi upp i trean och
tack vare det så blev det ett år till.
*, Sen åkte vi ur och då kändes det
tungt att börja om igen. Vi i IFK gick
upp i trean tre gånger och åkte. ur lika
många, motiverar 29-åringen (fyiler 30 i
oktober) sitt beslut att röra på sig.

-. Inte en ö tniingtlen
Pä{tirsäsongen har Tom gjort en hel
del rnål för sin nya klubb. AIla inblan-

dade.loppas naturligtvis att han hittar
målet även -när serien startar. Tom känner ingen direkt press på sig, men visst

ningen är väl att
ska tillföra något,
och det hoppas jag att jag klarar av.
- Men det är inte bara att komma
från trean och gå in och dominera. Man
måste verkligen hänga i. Killarna i Kinnarp/Slutarp är faktiskt bättre än jag
trodde innan jag kom hit. Jag är klart

imponerad, fort$ätter Tom och ger sig
själv godkänt $er de matcher han hittils har spelat.

So,knut en Tom
Tom är alltså imponerad av sina lagkamrater och det är många som tror på
laget i år. Visserligen har man tappat
nyttige Jörgen Andersson till Sandhem,
men Tom Johansson kan bli en nyckelspelare i motsvarande grad.

Kinnarp/Slutarp har ibland saknat en
giftig, naturlig anf allare.
- Jag har väl varken några styrkor
eller svagheter egentligen. Jag är nog

jämnbra på det mesta, säger han om sig
själv som fotbollslirare.
- Det känns väl som om vi ska vara

med

i

toppen. Man måste ha inställ-

ningen att vilja vinna varje match. Gör
man det så vinner man serien, men samtidigt måste man ta en match i taget.

Artr.o önte blggso,m
- Helt klart ska vi vir'rna serien, vi var
ju trea i fjol och nu får vi höja målet ett
par snäpp i år, säger tränaren Arvo
Kuusk.
Han tycker det är svårt att sia om vilka som är värst emot i serien.

- Effectum har jag viss respekt för,
speciellt om de fått nya spelare från
Skövde. Folkabo'är ett duktigt lag ockMeq ginnqlp/SlClLrp

behöve1. no$

inte sky något lag i år, åtminstone inte
med tanke på hur träningsmatcherna
sett ut.
- De har varit mycket bra. Vår första

förlust kom nyllgen mot IFK Falköpings U-lag, annars har det mest blivit
vinster, även mot lag från division fyra
och fem, säger Kuusk.

'Låter som avancemang i år, tycker

FT/VB.

