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Genom offentlig auktion, som förrät-

å IDROTTSPLATSEN

tas i

midsornmarafto,n och midsomma,fdagen

3:

'l yrusiL av K. Skaraborgs s,egepe,ntes
llo""*oJi"*t fi"ur nän6ni Göteborg, över ämnet: "Viistgöten i helg och
tiicken"'
I

musikkar (10 man). Föredrag av lå'

,

Folkdansuppvisning av Axevalla folkdanslag, Allmiinbildningstävlan.mellan
;ä'St"trri. Amatörteater av Jäla Jutr''t teateramatörer. Allsång'
li;;;
ln"il.rär.ä.-r.tine ;;:"t.ttg. Fiol- och dragspelsmusik. Tombola, skjutbana,
lp6"frf.i"tning,"boiltastn-ing, pilkastning.- Setv"ting av kaffe, läskedrycker,
lmjölk och smörgåsar. Frukt och konfektyrer.
I

eRoGRAM:

TvTIDSoMMARAFToN: 1Kl.

3,30 Regementsmusik'

Hälsningsan-förande.
I f<f. 4,30 Föredrag av läroverksadjunkt
Dahl6n'
iolksamt
dragspelsmusik
och
xf
Fiol.
A
I
|
lekar kring majstång.
Reqementsmusik.
I
I i<f. 5
O Amatörteater av Jäla JUF:s amatö- I
lft.
Allsång'
e'eo
I
rer.
lxt.
*t. 7 Folkdansuppvisning'
.tolklekar.
Musik
och
r<r.
ro
I
|
I
lrt. 8 Allmänbildningstävlan.
vuDSoMMARDAGEN: l*t. 8,30 Musik och folkrekar.
I
I
I r<t. e.SO Reqementsmusik.
e'30 Folkdansuppvisning'
l;i: ;"" iirffi-'"*orande av folkskollä- | Kl ro
Musik och folklekar'
rurå vu'itu. Dah16n.
.llrt.
I ur,,ru, Midsommarafton 2b öre för äldle, barn fritt. Mitlsommardagen äldre 60 öre,
KOMMITTERADE'
Välkomna!
,,I' barn 30 öre.
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Lrisrireuuktian
förrättas tisdagen den 13 juni 1939
kl. 2 em. i llalsäng, Kinneved då
dödsbodelägarna efter avl. mak. A.
Ahlin låter försäIja boets inre lösegendom m. m. Auktionsvillkoren de
vanliga.
l'945
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r nästa juni kl. r5, låter
Sundön mecl anledning av bristande .utrymme försälja r häst och rr nötkreatur.. därav:
,. r, vallack, 3 fu; z kvigor i kalvställ-

torsdagen clen

Erik

ning; 4 kvigor

rr citt ar e n,

tald.

Slutarp den z5 mai 1939.
Ragnar Ioh,anson.
368.5
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anordnas å
Platsen KINNAR'F
lördagen den 10 juni kl. B em samt söndagen den 11 juni kl. 5 em

I
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ldinnsrrp - i29
apnil kl. B em.

lörd. den

huvudrollerna:

Ddvard Persson, Dagmar
Etrbesen, Arthur Fischern

Bullan lYeiidenr Björn
Berglundr Elsa Holm*

hvist, John Ekmanr Tom
T[alter.
Kinnor;rp frecl. d'en 17 febt' kl' &r8O
Floby lörd'. den 78 f,ebn kl' 8e8O'
Stenstorp sönd. d.79 f,ebr' Iel' 6 och
Ilarrrtillåten.
Föreståltningarna få e7 besökas av
personerr som äro boentle eiler vistas inoin skYddsonrråde'

För dansmusiken svarar:
SKEFPSTEDTS ORKNSTETT FRÅN tsORÅS
Söndag kl 4-6 em ZtrGENABMUSIK FRI DANS.
Storslagna festarrangemang. Serveringar m. m. Festplatsen rikt illuminerad.
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Bcsöh säsongens trevligaste sornmarfest!

andra året; 3 kvigor i

djuren äro prima och i gott hull.
r Tidaholmskärra och z lastvagnar'
Av mig kände inropare erhålla tre
månaders kredit.
Äganderätten till inropaC vara förbehåiler jag mig tills den blir tillfullo be-

erhir,ila stadisvarancle kondition.

E. Ahlqvist.
Tel. 27, Slutarp.

i

{örsta året och z tjurkalvar samt en
gristidd sugga och en betäckt gris. Al1a
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Skjortar, slipsar, stramqo
oclx byxaru sandaler, cam'
pingskoro arbetsskar, regn'
rockar i flott sliPon'modell.
inkommet nyheter

sA${DtåNS.
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Svenssg5r i Slut:l
Charkuteristen Erik SvTtnt
Charkuieristen_EriF
ij]j_,:llI
arp har d,enna dag försatts ! kolkuls
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eveds $kyttefti
^*r- --anoronar
anoronår
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och'Frökinu:l*:*:,ll nereaskapstitttskJutuing vid
som ingivits sam- | rli.-noa jrr- Ävinnn- I(lnnnrnpå'griind'äv:insökan
*älå1,1Yåiff"TXXJ"Tä'#ilä:äiä:lleassårf
elraltorp'Krnparp'
ffi
.ä"t.i fånt"*r"" frafii" a-aornu"ek"rsrl
sönda$tlh den 25
:
'10
,Nyborjarklassen
Falköpingden
liet i
fm.
tåivlar kt.
l9,T:: 1119 Y:: -,t uiiig;,klass",
kl. 1l fm.
]<an 1;30 er:1_. ,Beyakningar. böra_varal
inkonrna till konkursdonnaren senast
ä:;""t?""#]i tilä.*ääåä*J'-':ää .al*aono1gu varnas för beträdandc
f.årtf.Uirati--rk.iii i"tAru" i.n"kaipi4Cslay t;errängen i byd.or:hsydcistligrikt:
iia"i"g. Konkursdqrnarefrs postadiesslojry, .on Ledsgården, .under tiden
är"Domarekahsliet, Falköping, L lskjutniu$gn pågår.
Farkoii!-ng de" 21 r:b:":'_fi:
',: sly'l9tsbn.
i
pa,,bö*"."ärnbetets vägrlar: '
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viä vartöIta

Vår ömt älskade moder
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febr.
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- född Setterberg har i dag lugnt och stilla avlidit i
tron på sitt F rälsare i qitt ?B:d'e
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|
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. lrooo $4p
roaö 'sten"vauqulst. ' ' lf .-- -

levnadiår, djuPt sörjd'och

bevarad av oss' broder, övriga s}åik*
tingar och många vänner"
Mossagård.en, 'SlutarP, d. 22 febr"
1"940.
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infordias

å nedänstående reståurerings-,llrSfO års fibvaltning.

Av

Lycktig du, vår mor som

Under iordelivets natt!
över Jordans dYstra bölia
Ilerren Jesus ömt dig bar
Cch uti den mörka dalen
Han ditt klara ljus siälv var'

styrelseberättelsen

' ningsa.rbäten sami
treårshingstar, tillerkänd flera
i"år
nurnmer ett bland Skaraborgs
C) rnåininSSarbeten.
f lfreaerspris,
'ffit,ingr, äch arbötsbeskrivhirrg fin-lltans fyraåiingetr - varit särskilt eftersökt'
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anordn&s lördagen
1.9,30 i

iitt

öåse.nd. hos kyrkoväfileritRag-"llDe avcående styrelseledamöterna, Valdemar
".,
nar Iohinson, Slutarp, iel. 16, ,
ll,fohansso.t;. Siggagården, Slutarp, Evald JoAnbuden skola vara inne sehast den llhanssorl, Alarp, Kinnarp, Torsten Airders:
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Till erll StranSgården, Varkumla, omvaldes.
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Erik
Gerrom offentl,ig auktion, som'förrät-lfiden"slutarn' och
ilfin"arl' som ersättare'

tas

i

I Baukg,o

sarnla$

{Jti himnrelen din' skat't,
Som ditt ljus i. Jesus hade

rnedle_msantaler under året vaatt rnedlemsantalet
aruäteriii'Kiuneyeds.prästg{rd;,:som skall llirameisb
llto"*eioL, atr
121
Föreninscns hinsshings:
151
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andelar.
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'
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fäidiga den r aug. r9ao.
vara färdiga
,' llrit
lllt 1ä
"ug.
ha
210
Isynaret
betjiinat
betjänat
ston-.
ston.
under
saniletsaulä'ggning,
sanitetsaulä-ggning,
öch
Vaä.
r) Vaime
- lltar ha:hfrtgsten
året etta
Reflex
förra. året.etta
förra
gräv- -llblandrH:illariils
hlTs"*i
oc.h gräv-llnerhef
snickeri, . murnings- och
Zi
z) snickeri,
lll:"h:f_rh1.
l.tlbx -

qtmars'ib4o
- Fri
1irövningsrått förbehålles.

saknad

men i ljust och tacksamt minne

stutarp

ilt"ää:ft1å-iä;lå"i:"ry;fi:
tisdagen den. z7 dennes kl. rz,: ,1,", or,- I '
rendatorn Sven Johansson med anled-

emotta,ges tacksarnt"
Entro 50 och ?5' gre.
I{ätf ben S,v behältniPgeii

Gr;stafsson' Naglarp'

vara statio-

Kinnarp.

ning av upphörandet av jordbrulcet för- Riksmarschen i Kinnarp i söndaes hade
sälja all sin j'ttre ]ösegendorn- Lösegep- samlat_ 15 startande. Samtliga startaride kla-l
rade den föreskrivna tiden. Bästa resultaten
dcmen är nåstan ny, varav nämnes ,
Gustavsson 5r'3o' Per Bjurclårav z dr.äkriga 3fåå'rr3!.'""
HÄSTAR, 3
',.,4 är, r stq, e'år.
ston i åldern ro och
äJ1ff..ti,.å,13:"'h"?,tå.Ji:å::rl
'S,r"nrror,
. KREATIIR: 14 st., därav 4 kor i oli- ,uY.]l"ji
i'ö, bror,, av Erik
3,03,45, Gösta
3'13,45-.
ka lialvställning, 7 kvigor i ariclra året, , Johansson
1 Riksmarschen fortsätter nästa-söndag med
z i första åräi åch r"tiur, r år (Jörst\i"^-- li?i'ulif"*f,?;L1l"l:?"H;,å';
klassiga cljur och i s"ir 3ii.ki ;*^
ååj"ilou;lli;
söndags åkningar'
JoRDBRui<snnpsliapt Slåtter- ,
t'r,
i

i
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*i;*:';ä;ä';-ä"ug,"krok,,;;il;
h$'vor,
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I
vagil, 2 par slidar, plogar,
I F(innqpne rdrottsförening..
[Änn**e*i
rdL yd, rlrJur[lldJ\vr', I r.,
häck, it"ii",'*JarTiri"tr.*,
medbotten,
meolJoLLcIl, Ilil(-K,
triiåäli*'.ff'iä'ffiffii""fi:å-I?ä:1
selar meditilibehör, r'anaieasmp *. *.,, ll}]fl|
r
sorn ej specificeras
tävlan för Falbygclsmästerskapcn på "skiior
Av mig käncle och säkre inropare er- söndagen clcn B febr.
kassör {ör rg4z valcles Flilding Våring.
tre månarlers kredit.
hirlla
-_:fi11
-Åg-å..etren.til

håller

j"g mig tills

i"I"*g;*.::*:"5
biir till fullo be-

clen

Slntarp den 'r 5 f ebr. r94o.
Ragnar Jgltn%son.
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h, p* ffiu
f håtter ordinarie årssammanträde i VINitnnNYS LOKAL, KINIdARP, 1ördagen den 24 februari r94o kl. 16.
Ärenden enligt föreningens stadgar"
Kinneved clen 6 febr. rg4o.
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nne{d. nnusik

&v ltunos kapell,

tralköping, enordnrr,s i
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Ä{fiErnnerÄ}

i Kiniiärp; .., ,
iiii ;i.aifå delvsniÅE m.'m.i
åt stationssarnhället, . .hade i lördags:
anordnat en trevlig fcst i N. 'I. O:s lo-;
kal, yilken.dragit {qllt hus.
; ,,,
Sedan , ordf, ' hr K:irison häldEit,,dc
j
Srurrlilillsförchingen

j/{ l"t iJ,

t

Kinneveds pastora{s äidsta mcdlem död.
I den hiiga åldc'r'n liv {y11tla 95 år', rrr'led i
lörtlags änkofru llcriu Kristi,na, Krus, Karls-

"Jc,i''' i.i'}Uei.

lLem. Slutar'n.

XIed .Klistinn l(r'us' bortgång har ett långt
liv ändats. Den ar'liclna föcldes
på torpet R.r'slätten undel Iiinneveds prästoch strävsamt

närvårandc uålL,imna, tratt ti,irårlaf.äre

grii'ti clen 2 febi'uari 1.84i. Hoa hal alltså lc-

lat under fvra lionungars iegeringstid och
.fått vara mecl under rnånga växiingar i vårt
lands historia. I sin barndom iiek h.on göra
,lagsvcrken i l,uislgär'lcn, oclr lrennes al.Lele
bestocl tlå huvudsahligen i att sköta om kyrholiertle \\-ennerstens tläclgård. IIon hacle setlan

tjiinst på oliha platser och uppi)ar

clen mesta

tiden en årlig lön av trettio lironor iärnte något litet i natura. ]'ör ett sjuttiotal år sedan
gifte hon sig metl soltlatsonen Karl Krus och
aIrcl atl ]iu boit på oljka plarscr inköpre de
I(ar'lshern i Slutarp, där rle kunde föcla ett par
l;or'. I rrrler l'ler:r år.\xr.trtännon s_juk, varl'ör

Itustt'urr r.rrstnl fick skiite on, LenrnrÄl orlr I'ostra rle sju birinen. Kristina Kr.us har varit en

llkon oclr pigg kvitrna. som ända in i dnt sista intlessertlt sig för clet som skedde i vär.lden-

Klrkligr ol;oltletr,l. för'surnmlr'le lron e.j att
liesökir templet, så länge hennes l<rafter det

tillät. Ilennes liälsa har vai.it grid, och hon
kuncle vistas uppe ända tiils för några måna-

dei sedan. Alla hennes själsförmögenheter i'oro in i det sista klara och orubbade. Änka sedan tretton år tiltbaka, sörjes hon närmast av
tvenne söner, de övriga fem barnen har hon
f ått lämna; Nu har gamla mor Tirus Själv,
mätt av år, fått gå till vila' hris -sinå fätler.
_

Frid över irennes

minne!

V. D.

lnnlhrukare
S'LUTARP
.
ir ..
D--fl-r'i- J: -- f ^-- Ilt '
ruilsranory
Londrtonservermg. i --'.

Intresserade

dcn 9 december kl.
\u-

THE, CHOKLÄD, LÄSKEDnyCXfn m. m. KONF.EKTYRER.
Försäljer: BRöD och BAKELSER m. m. irån
F IN B AGERI ET, ? ALKöPIN G.
Lokaler för klubbar och föreningssanimanträden.

QBS.!
Lhv\0

RESANDERLIM.
Nyrenoverade Caf6lokater! DAMRTIM

..

Vördsamt
CARL GRAHN.

för upplivande av tjur_
till Karins Cai6 måncl.

föreningen kallas
I
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Klmffievffid"
$en första nykterhetsföreningen,
Av K. E.

t.irrder riren n;irnizisi iiile c,cir eftet
t8,4rr v:ir iriirtsrr.:i iiil iilt i;ilrlt nr,i<t<:rlrrisfiirenirig;rr i >vi:r'iit nrr-cl:e1 siort.
llc,ilt'rrr:..iiir'iut t,,',icrs ;ilrt'rtirtqirl uai
lijr hela laririti iir.i8.1.1 '.i1,1rc ii;'{.cxxr,

l,!.';"it'lkr;;r, \

ll.

1.,;,,'r-,1'r11rl {{lrtlä

liven nråttlighctsfiiffiling

51is:rniir11rlis, [-',' nrriirt",itr'];1i1r.gerr iir rrr\-c'!',a
v;rrit
l )r1 l.:lr ii;rr:;iic
i iiet sv:iri;isi ).

I

be-

elutades.

ls;i, iitt i:iii'siii.:ct il r fl-,;o uLt liilrla en n-1'ft.t-*,:r'lrt:islrilerririr; rnjssllr.:]i;rls. llcr-r seijnn

\lid

sarnr.ita stänllila beslrrtaties, filr
ej önsk:rilc.gå med.i nvkterccir lvii iil irtriilli'lriilc r)vrr t(x),clr:n Jrrirvats tli-i.,1 rlreti lt'.ttre i'csiriiat. Ilct ir ets i'iiitnilr gerr. "en ruirtt I ieh ets iii'renirrg,
illc'rilIlrrri:;tl 'r'-ii i' ili .i l.
1 rrrå r,;r':n ltii';rri<.'i1 lrirr :rrr:l llcist, .cii. iir rirr riirtg' u,.:ir sli icli i}'rtitsanrlingep.
ilirr r.3-p sri irilr't:sslrnl., att
lnilirtir'tag:rlc lili rrr'iitt-rhct:ifirrenitr* l1 1,-,rrrioltoliei
S;is,,rl vitl llr'öll,'1;, fiarrrclop och anrh:t
lfrr
åillgivlis.
gnrtrit liar 1t'r'rt:;1;1'i r , , ,'i' 1'J,1 1.r:rtliitrg:tr'r';r Strrrlrurrrl.orr)sler lrv vltl beskaffenSi;cl.rens;tiirrrnun hiills i liinneve rls
nas pr'ä:r1cn;liitp. i\ iir" l. iitrzt lius öpJ.rhct rit r':rra nui. sk:ili intet supas mer {n
n:rrl c S ven.^lia N r' !r tc li t tt ssii s:1.:;r 1:t.i s å r.s- k1'vLn rlen I..1. llc\i. i3 1c, ,r,:ii riiilvicl Lre olilirr:i.ra
s'dpar urrrler rnålt.iden.
hiigtitl ;ir r$lq gav lr:rrr 1rr':istri::ii:iptt si'tt "väcii t es f rå ga ar r'*;'i c:rr ri': N,,' li t i: r lrr t :; f ilr:- linrcil:irr ruiltirler-rra s',rpes intet, och detcrliiinrurntir: l'iir Lltrns albl{t iii: rrviitcr- ei111lg.
ta vir! vite av 3 Itiksrlaler för Värtlerr på
trctcr.rs lrrr iriirr.iairric r ntrl iiiijlirrrle ord :
Orcitiirlurleir ir':im,itl-iiltie rict si;iidliga ställct, r"rch r I{ikstialer, allt Bankci, för
"S;illsl<a1lct eri;:rrrtrl rlttl t:rc!isarnhct rlch iar li.g:r i 1',uiilr', irrss:i.ii;'Lr;rtie t och iiess v:rr och en av (]ästerna, som.detta överclct kllttigl r:clr rriti:.lia rlcltl::;rtnrlc rlei ol1:ckliga iiiil,itr lr'vit: i iri<rrniliui och an- t''äilcr.
criarit ;r.,' rri iclit r:lrcivdlig clc'l :r.v lii- deiigt ;iiv.sr(tr:(lr. I Iur u l;'iilliiillar dlir.'iven starlqatles ett vite av i Riksd.
krts l:'riistlrsli:rir. :sii l,l;irt,'l rie tnt'r-r-: lc- igoir:r'it s jalvl iiitlr',1;r :irr;r Il:rln rrcri r,nrlaini!1r:rrr;r av iirtlrr hiirlt r1;tarlr: Stårr<.|. rla c itcl'tliinrr:n ce lr giir':r l,;'irie sig och IJanl;rr första girngen <ich sedan drrbbelt
fiir varje glirre, för var och en,i. Försorn blancl rle älcli-cl cth rir-t lir;tcr: i ;im- ricm r;lvi:l<1igu fiir tirl rx.'ir cvirtlrct.
der-'r scrir
I

,.1

1 1

sanrlingen, som på

nets beskl f ic;lhci rtlt 111err ['r;isi.cstån:rlinlinna r;clr ve: lisartrila, biir:irle
gcrr -^!< ri it' rr p pnill ts".
-*-r, f tenrirlc:1 svr'rrli

*Sörb_v

Gästgivaregård

jtveu rränrrrrlt:s någrit r-,rrr Nvliterhetens be'triirles rned s1lpan(le och spelande,
, ranlgr'rng 1'rii airtlr;r cirler cth i flcra Försan:t q Ii,l. Banko för ,len som härtill
saruliirg:rr i .\liar-;l Stiit. IIutu övcr uppl:iter sitt llus, och slcall OrdningsAv n;,litrrht,lsiiircning:.ir i \/ristergilt- z()o,o l.rriinnvin-<panrrol irlivit nerllag<la man i Roten, llelgedagård (?), vid anianil, tilll<r;urti;r vitl ricrrna tiii, li;ur nl'rtrr- och över (-x).rxxr mänlrisl;or avsagt sig svar, tillse, att cletta efterleves, i annat
rras: ;ir t817 .\'attllti'iil, r,\'-jt) ''i.';, t8,1tt bränlli'irret.
fall såclant anmäla hos Pastor. Detta
!tiillrfors, liratldsiot 1" lis icr':il, Gitt4ri,
gäller ävc:n annorstäcles i FörsamlinOrdfijranden
uppmanadc
var
nu
och
li c.rl.rl'tr it r,clr .fårtrti.'
geil.
tS1r, litrqlitui" il jitrl:r, ilr,:lorcrt, en nv F:rirsanrlingens Le<lamöter att både
för' cgt'n tlcl och till efterdöme för an:
I ! i.t i i.i d, I t' t,t k iil -' l' o st ur i: i,
!,- i n u t r ii il i u,
rlra, siisr.rrn Iiöräldrar för sina barn, att
iJ'',!','Itllu t,c'!t 7 ,r,r l.
ftda,st en lekstuga m &rst,
avs;iga
sic lir'ännvinet, och fann att sai,!-i*r. r'l Iurle u it,.it l'ilsl',;-l{ic';te.
vid jul"
r81;:, /iiö;".irllr';', i;oiitö7i;rti, iitru,, kerr iri:lrj:irtarles av något var.
Inga I-ekst.r:gor av l,rngdom få hållas,
liå,n,7 u! al,t ocl., .!Iljir;.
Llt.oill cir virl ,Jrrlti<len, och skall den 11å
i8.y..i . l;-irt ;ir:z'i'rt
Ftrera ant@knade srg för aho- vara sirrtad kl. rr på
afton. fntetbrännrS i"t, [;ri)i:i-rd i;cii ll'r.r,i,rr.
trut nykterhet.
vin
får
diir
fört:iras
vid
vite av r Rikstl.
t,l tj, ()ijtjtcrl r){'li i-i,! ,i,,,.
llanlio fiip v"1- och en sc.,m det .gör. Och
l{en
Orclförarrden
viile,
tvinga
ingen
t B:1i, t'i/:i:t', t.,t ;ttltitiis o,'b {'årttii:.
eller övertala rltan lämnade det år vars skall rien sorn till en sådan salnmanl)tssa rrpii{i !-ilr i1:ii iriinriats rir tairel- och ens eget samvete och fria vilja att lir>nrst liimnar sitt Hrrs, vid samma vite,
litr i O. l'l:intist:'irni.'i ;l-i;lii: o;ri irt'iitrt:'- beshita, trocnde tlet bliva mera varaktigt lunrnäla den sorn härernot br1'ter.
hetsrilr',,:lsci-rs jrisi'rr-ilr. irch tiriigi riessa genonl övertygelse ;in tvång.
Även skall sådan sammankomst förut
situili: ri-i litt.r'1ri:tsiiit-i,'rrin11 fiirstl.,3inqtir
anmälas
hos Ordningsmalr,i Roten, sonr
l:rler';r anmliicle sig redan genast 'r'id
ira bilrl;rts iltiiiircvirl ;ir r8;.1. llcn vi<1
r,itl ansvar skall tillse, att denna $ efter.Socltenstiirnman
till
anteckning
för
abcitr:rfolsliirirqar vi,! L;r;rris;li!iivet i G;;leves och i annan hänrlelse sådant anteirorg hur rirrrlcltqtliu:i11 irrnrri'L upligi f- solut nykterhet, merr bcslutades att vem rnäla.
icr pii att rir.'!rt,.lrhtisti'iir'.lriing- biliiats i sorn vill får anmäla sig, antingen vicl rle
ntr blivande FIusförhören. eller framde- I i-)err som härtill upplåter sitt hrrs över
i(inrreverl rciirLir ril i3,1r,r. { pi::iftr:rr fin- l"*""
lrlen l-restänrda tirlen -pliktar som ovan
nes i en liioiol;ciis:1;lli ir':lln sricherrstiirn- i les riär som helst.
mor i Iiittrrer,trl or,'h \,'årJir.trtrla under sltr- ! llarje husfader ffrr anteckna sig ine<tr i-.tadgat 3 Rd. Banko.'
'.rt av iTtttr-1.alct rr.:h lii)::jarr :{1' I8(xl- irle siria, eller om intet haqr ett eller fle- I[ \rar och en som angiver den, som bryialr:i.
i re eller alia av sina barn eller tiänsteter mot des.se stadgar, skall erhålla hälfLiniigt liat':rstriiirr
.,iii.iii" Iiirtrtevtds hjorr. I)esse kunna annars själva an- i ten av clesse briter och hälften tillfaller
-'ir
111rlitr'f i11'".rl..irig- ir;l i1r'ir:t,:l;r ls :rr' lit:r- tel'kna sig, och detta kan ske antingen de fattige."
Pastor eller hos kyrkovärd llengt
knhcrdt t)ir;i (,'r',it'rir,,rr irii)d ti356). hos
(larlsson i Cirrssgårclen Slutarp, som även
j;rt
(rmtala
ilet protnl,:oii. vilket
iurnit
ilrtn irr:'st:r ,lr i.ti'r-i;t'irii,r't riittl:":l li'- rrn- lovnt siika lrcf rämja nykterhetec."
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X Kåmsaeved #ww i,{n17,

Erten

ffi-åTä

cederbom urivu

j,.i,3åio'å?ffi,#"11,i,1,åää:-ff",Y,1;

;nnei'rrrr:t'e ccir unCerteckttartr
9 -Ifl$1
- - -T- -- kynkoherde i Kinieevää-ltåäaiåä"s Iitt''gt'
AWW Atr $effiffi'E€" röagun om hans trönefönmåner vlo tföl- hela d"e:s tjänstetid till eftertevantnget, så. vida icke a,nnan
gäg"ståimrna

F,ör Falköpings

"5t

umsdomen

fiek

året

-

i

:"*i-lsää."^-rå;;*Å-

i;'".nd'

ridnlns
- , Hil$i*ffi.dr*"*urgåtffi.%"3*:åi;i#fiäii;r'ätk1;nnielse
I

H$ffim#r:-#r?fåf-'--rH3i*-T,.ä#tili:å
rade sig pastor dänrned i altrmänhet i

örnoctrr

Beiö:rar r,ä*o&erorår, rånssaqlc rii..l'll:r' il1.

lc,r,

om för
FfJ*,"i3i-3**'"t":*Tl1?"#::-*tiit"-f]
vigset sorm. sker i trryrlean" före el- i.-.Y11
lnågc;r p"ri"ur- ;; tjd;äil;uu,J
$ultidem. Xer
gudsrjärrst** äuJo
p*aurc- fupnes so;,
etrlen Ii prästexer efter
effer gudstjänsten
genorn oöAngneC, flii-å.H
ä#T:il
läffä uiä"ää""iJ

damsa en gåns

vid

iagiist

s?.11,:r1å

gården.

stämn'ra.rråsar{es "oir
I

i

ii

""iå#åiläirt*a.lii,
rraätor andre"sig
1secliighet fraätOr
irt*a.lii,I
D eller }romrninister 1seclirghet
lv{en om pastön
-3å::ioch Äour kunde 6lt husnåfi"ilå;äiij
Eftertrycrr.förhjudes anmodades
a#:ä.åä resa ut,
;14:!,t"ffiö'tr,1ilt*_#
att försarnlin-isl<anets h?ä$il#l.ui{,]ääryi,1t;i
unornärksa,rnhet *"äÄl*n
,

i

i
i

då ville var eften råcl uppl.ltsies ät pigr_* Greta petters_i
i gens_ledamöten
ttilglta
och
lägenhet,
sin iärare rned "-,"li;i" li.:s An3ås l,^bra5arnrrori i
I

-feä'lä]åiåfÅö#qiö.#

,oilJi å"Jå*"#,}åffiä"u äuå'J,.-"ågl
stutades bt" u., u1i""äö'"#ffi#-l
eni
r'ä'r"rä,';åå"ä"i
sor av
?; ungdowr ra r.årTos,-,,tåm

I

rfffii,:ö#ål', :xiå3d;*1:'*nl*":i
rör-'51:ilt*.nri1io;r,:re
i tt,l'l-tia q-äffi-l
::5
fl?i:"4*?,*::dag
*'tfii#:*
*'ffiä#:*
å;;
ffry-",?:**tt***g:
ffiTi,[:ä:]#åäf,;
3:lo*;i# ?ifid;å*Hfr3ft1.å?f-åä,t_:,i1i*i
#r';'#'ffii
:iq'"{g''4Lä:"?ä:.dffit T,::,1:: I ;3'1ru,7;*33;"#åd"åå xm"r;1gtr,**n}:ä;'Tä'::'öä
arr:rair!'
vrd samma stämn'ra rneddeiadcs,
,*gö-ru#
y:::-

;;;ä."äå"d#;ärää;"ä"'iä;;[ fätill pastor l:i ;:":;:*'::;'"nTioä"
att en skriveXse ankommit
nollpas och timförsen rnan sig attl"^ffi,'lr,.t*T;3F't,.j*:,9.-qt*:.?Tt:.q'
q+^hh^,"m.i
r*:,r.^
a^
rln-åc
eniigi lasligen strrecri ut*
-^ Stenberg i tr3orås,iää##å"urä':r#ää,
^"^ bagare
frå.n en
ödå?il*-å ia"irrc*kne:nän,
a,ti iivsiva r:tiåtande ansåennr,:h med
n'rerj aniedning
a.njednins av denna skrivel- i )
och
f''.trins',
*,:;*-;. -'" ifr* s.rd äni,i.iil C}'eta NilsrioLters ccl: clerss
3-:^q,iyjl i ir"**inistern, ume#ä?d;ä;#
om försarnlingen
se. "l:illfrågacles nu 1"-^d:x
i ä:*':'i::".:".j,]uu"Jj^I
",-'
pigan
&{aria Nusdotrers }ros
viit rära sifi ett uo ae*'e räs"o* uöl" ] äJu" "ffiusu?' ,#ååL-*åå"*"frJJ:rå '*i:3
;i-r-r
-åT,.*:ååjgt.*a,täl*#.?*,
ä;iä,å9..t?.#;*3"Htåå#"lffitJi*äg:
iock i:resrurer ej denö *uäiä:;{;:
:.;ätrå
kontraktet antogs i det,1* u{.iir sdc}rnensf artigstugia,
ochhäieosarntbröd,ä"t-äräätiäö f:g"l-"",i*
val't'itn inspektoren herr Cscar *qupA_
närn::- L'vriä4'
M*Ä!i:v tiil
ri* f,:&'t,i
härför a"r 10 riksd" haniro
Fln '.'ecka, senare
n-*.i;,
såsorn r.rrdf'rand-er ! socl<nede bagare.
.
*3f1]*.f:, 31,1J

o:äL?Ti;;u"l?,ffif""j$T.3i,i;

uogu"-iffi'au **"t*.näl"
li?.'nr.cq""
tiil
protokoilei.
utty'.lu;,iä.'frl"o,i"cå1'l"ii'
:o tle ]ra"o'a oi:ehörigen och utan
fö,'- f.-o.sragna
1:e1;:r.l::-ringerr, ruoen iln-'^.1
*tsat*a
1ltsn.
ulguut
delado på vanje rnatiag,av hemmans
i f,aitigstugan.
"'-';^inträngt-sig
(kvrkoirerrle cec1ert:orn.l
inneha'rare av roternästarna upplrauppbå- dentecknad
2:o
2.:o
jirr,rrqrrrri,{ir
De
}rava
tagit den mat somul
taryt
son:
)"^*oai'
;pir;',or1
i".lro
iciie
örr,*rsl{ridit
e.när.r:n,ecl
iuente sl€i
_
ras med I sk. niksgs på-varje sådant iriltigt,*to*,
soeknens
leolamöter hurit till de ver-l
iifl'i;ÅCä--"
her:rsl.;itiiiähushåll uti socknen, och till pasior i,ii,^.,=.,r^,= oar.r
,,.;";i, ketriga fattighj'onen, och derföre tin.l
',,;i,i,,,;,,.'.iredovisa, sorn sedan ombesörjer sabrännvin.
pai;r,r.''.o'l;_i"ili';:;"-,
clct irf.r.,.,l.'r:,",,,,n*,ir,"*tln bytt sig brännvin.
f,rrr,,n
i*,]..""ri.t
ken"'
Detila hejakades,,t3i"var och en, ii,-

h.:r uiav" f:ill"_

såg nvttaS

octrr_föicteteT
och skola desse L0
trlani-:c,

I

k]"ltoherl,le' eilei: kornyrriirjsi.är ri1,t I 3:o De hava förvägrat antaga
äx 7842 br.^ åoo:.e;
eper 32 slr. lnnL" u*"* ut,: 15"-;arbetsförfu"änst uaåÅ-roisig och siäa
i l(inne.;
rhrq;.p,

F'olkskolsta_clga-n Lv
-handtrades
vid säiistämma

,äi,#-jii"å#
åänä.,,
-oin clas o*h
sY:'3--Yt1-{fifg.i-t'ä,,,,", oak{at oera ä.; fetrarärhersförveds pastorat Ilanuanl'r-a?4. l't;;- 'spiltra
kanske öve:rgå d-enna så ]<ailade .'^^.P_:' h r
tolroilet från denr:a ;.d.;'; r&-r,i:<ir
firri.iul, son:.
, 4:o Det anses, på fönestående
o:etalning"
f;
en del uppl3rsningar orn tiliE:tånde{. ' betalning.
skäl,förstöranciefönsednighetenat^L
.Angfrei:de
r'1!jd;<&rrrjqe
trikstoi
4
r
!\
Lj !v !
illlän:nadeslt
rx$@rriu4r-'Esli**
,.
nqa*n*c*a*,,,*,nrdon-x;hc
pasioratet: "Fo öns a n; l i n gc n s.3t: {{
sådana X}ersoner i_fattigstggaf.
Anclerssorr
I'.{agrrr.ls
i"Kyrkogi.litaäa
består av,1g mantai, är i allarär,,r,tl"'irån
Fastor
invånde, att de ändock såoch
anvisning
lrtråihniu.g
i'u:rru
fattig, och varit spilaä-",e,.ä:,"i"""i,)i åen
!vd{
rnänniskor
n4ra.illrrxrvr
ej borcle
wJ
uurus sllvn
tarntraktet
i1!.r!iLtelrlLsN,
eiler öAdrt*
skuiie
ijlrLdllu
skäliförIUtrzqnrrp
mäp dgt
Äar föfif
u^.*=?),io*i'-*--it^i..
lsom
Vandg näf
VAfif fnel.g3 eI,i flhcigrnanslia
fieuguratxlnllii
b:Jl'::1f,?**:i'd--,11,,1qfl?-^?:-o_.1""y,i*:-q*'.P..Y
y:F
understöd och barmriä*trshåÄ"."r., $:lT,
rnga rnere a* nu,r,,rräå'ååä'i;i;,iääf ngg ;:ititig, pagtgr och socknemän[hirnmel. I)äntill svavades att ciem{
d:!l , L- a r:.,
här riitr detta dncla*[,
il;-ft'ul?
i:I:^: stuga, men
::'1"3'1i:
-,.
" | buclåt rum i hennes
att de i
laen
frågän
vär inte slutdiskuteou4
draga, emedan a* *ii*'ira" ffiii# t,i;:tr_
pare och irileyses knappasr ku**a i,v-!i1d dettal .^Ti,t::1ie-lT^f:l-uokf.?9'lfj".t1j-"?"q1,1- *liq:ii,o,Y*^S-li.^:tg
piq:?*äry_9.q9' i$+' llH...:::q,';: :.iil::Ii5t ?oh .q"r ?v;d*
åffi ",Tä äå'#ä;,f i#,iff'#ilå';:'ilI.p***fortsattes
överläggning
uv€r'räg8
orn pastorslnål'v-arandc kltnrie ined tillfönniilig'cl,,,ctc tiltr
f.ilJ
nÅEynrn rlupuao'!{
trne.lr-nq;d fÄr
r:tor.oql
draga
ur@5@
någon
e*a *e6v!1
kostna.d
för der"aså,.r1,{'i-*jaLLe$
xur
usi4Öf;lönevillkol',
*"- *"
lönevillko:.',
l}:eL }.;ggi;ylkas, tilåsades vederhajra,nsålunda:
sålundä:
rrnäa*tricnino
I
undervisnlng.
Ii ^,
l .i^ att
_:.^j^^.!r^-^ *x^+"
",-,.r"-"- eiler
^ou ;i v,echan
nästa söndag
oU
&fagnusAnderssant."r
].örsamtringens f oIå:mängd är$*
Ey"hc-t. lcte
härom
x.,zrx" BrJnd
skaLtslryldis*= l-*"^T:_1i9,^uy,,-,tr3r"lij:l.j"jlg..u*-be-llärnna
Lii,T,,fi?*?1"f,11:1:_
t**:,:r,gti]ifön]iteirg
upp,lysniig.
alla,
föregtog,xieir
så
antai därav 6E0. o" -J}1ål:'H#rt"i[aenaeä,ie
pare ocrr intrryses. -1"ä-"#di;i. l:::"L?,':,r,fjoi:lö::: I1*9: F""li$: I n"f"$i":,T*t?H:i:,"_ry
de,r.soin teå-lS:- I-trarsarp röreterlde 4 skinn av

T,:*liiry::-t
llil,*c

:{:iffi;;'

l"t

. ti*:il:::t

:?:*-i

I

i

s?

de

ää""ä'-ri'täå"ä:*u"r'?äuJå:"Hl:li.?-ii,i*:i:g::*:l*
tigkassan_ä" s""#i,ii[s? ;?ä.{i,:ei
I fr}åär.?'åä*?,'.å#"ff1få.åH::T

F:*f: *;

liläf,""J** å"åä;,iäåäl_åffiJ1äå,?r ;å;
anlitas. Här är alldeles s h o g l-ö"s r, I
såredes u",stnF
TF
en*,-rr;q9!,;:
i3åä*::ä"ffuu",,f fni,3r$1,?il.;i"ffi*:p å3åuå-"*fi*ffi3"*1?#åå
Försarniingen är helt
oeh hållet i irn r ri.rrva i,är,let o. s. v. samt <iär j rcestyriite, och avklipptgrs öronen på
en
Fahlehygd" Byggnadsvirke rnåste ii
kovärtler.
häurras ftere mit.,,
ii::",fr_ryuil,.l:etaias .l/6 .+y
li*j,ltr::^":".."j.'::"""jlf*_*l1i
cineas
Johansson äger att undfå *1"
pnoijr:cf, nartig gåvo a6a sitt sarnty.iru.
"

tokoilsutdrag och därrned sig till helönings erhåliande anrnäla.
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adetrsmån, efterliknade den seden. Så

[{yrnstaursrads 1$00"tats
upila{imn i KimnevCIds kYrka'

Efter söndagens högrnässa i Kinneveds kyrka förekom en särshild
högtidllghet, i det att försarntringen
clå blev i tillfälle att beshåda de nyrestaurerade gamla epitafienna, vilka nu ånyo placerats i kYrkan" Genom enskilda personers initiativ och
genom frivilliga gåvon har det givits
[iUtane att framtaga dessa gannla

värdefulla konstverk ur glörnskan
uppe på kyrkovinden, och de ha nu
iståndsatts av konservaton Olle Hedströrn i Skara"

Dessa minnestavlor erinra

orn

sarnma personen', en kyrkoherde CanI

Hod6lius och hans hustru Gunilda
Seglorin, vilka håda ligga begravda

i Kinneveds kyrka.

Denne Prästman

var den fjortonde i ordningen av de
tjugonio kända ordinarie Kinnevedsprästerna. Den första, kände Kinneveds-prästen var elt Olavus Halvardi,
kallad herr Olof i SörbY, som var
curatus-kyrkoherde i Kinneved är
i406. Carl Hod6lius var sorn nämnt
clen fjortonde efter honorn. I{" blev

i Kinneved år 1691, död
jrili år L707 " IIan van son

kyrkoherde

l,lcn 2?

llitl berattningsman Sven Larsson oeh
ihans trrustru'-mliut Andersdotter i Hols
!fiirsamling, Älvsborgs läp. Hod6lius
lblev studcnt i Uppsala år 1677, iärare vicl Borhs skola år 1679 i)
år 1679, rektor i tsorås år 1681 och
k.l'rkoherde i Kinneved år 1691.
Seden var den, att där en adels-]
inan begrovs i kyrkan upphängdes ål
liyrkoväggen ern bild av hans vapen']
skuren i trä och målad i vackra,
prunhande färger. Detta utgjorde
ailtsä hans gravminne. Sådana
acielsepitafier äro relativt vanliga i
våra i<yrkor. Nu förekom det också, att prästq1,3huru de icBe voqo

l

har denne kyrkoherde Hod6lius gjort"
Endast den ena av de båda ePitafierna än utformad som ett vaPen.
Den andra är en minnestavla, vackert
utformad i sniderier, med gravskrift
över Hod6lius och hans hustru.
Nämnas kan; att en son till Gunilda
Seglorin, i ett töregående ä[tenskap
med hornrninister Borin i Borås, blev
Itrod6iius efterträdare i Kinneved;
Fetrus tsorin, kyrkoherde i Kinneved
ären 170?-1?1.1".
Om FIodölius ornnämner Warhokn
i sina Xderrlaminnen, att han var den
förste, sorrr ripprättat kyrkobot< i
Kinneved. Kyrkotttkten och övriga
åligganden skötte han med flit och
ailvar, så att foiket i församlingen
sade orn honorn: Han har varit stadspräst f,örut, och därför är han så
sträng.
Sorn ovan nämnts, utgöres endast
den ena av de ]:åda tavlorna av sjäiva gravepitafiet, skuret i trä i form
typiskt 1600-talsarav ett vapen
- del andliga syrnboler.
med en
bete
Sorn -iarn löper runt själva epitafiet
ymniga vinrankor med tunga klasar
motivet hämtat från Vinträdesliknetrsen. tr vart och ett, av de ned*
re hörnen finnas två medaljongporträtt av prästen och hans hustnl.
Dessa porträtt stå mycket högt,
l<onstnäriigt sett. Epitatiet är målat huvudsaktigen i blått, rött och
gravskriftsguld. Å den andra
- en bibel med
tavlan
si/nes överst
kalk; därunder själen ovanstå,ende
va gravskriften. Tavlan är inramad
med en bred" vackert handskuren
ram. Gravskriften lyder:
Till Guclz Nampns Ähra,
Kyrchians I'rydirari Och Underskrefnas Sampt 'Iltes Barns
Årninnelse Är Thetta Epitaphium tlprättat Af tr{yrckishertlen FJhrwyrdig Octr Wällärd,
FTerr Cari l{od61ius Och Thess
Kärälskeliga, Hustru Then Ehreborna Gud.- Och Dygdäiskande
tr{atrona F. Gunilda Pehrsdotter
. Seglorin, Hvilka I{är Nedanföre
Sitt V/äibestälte tr{wilokammar
Fllaf .rn.

Kyrkoherde Larsson eninrade i ett
orn värdet av dessa båda
vackna minnen från svunnen tid. De
pryda vä1 sin plats i det gamla 11-00talstemplet och komplettera på ett
lycktigt sätt dess skatt av äldre inventa.rier. "N{å de rninira om de f,ä'
der, serm vantlra.,t och arbetat i denna urgamlil bygd och sökt sin vederkvickelse i templet sarnt mana även
oss att söka det ovantill är!" slutade kyrkoherden. Sist sjöngs psatrrnen 600 vetrs(.r,r'Ylil Il oeh 6,

hort tal

' '

!

tiO"åring"

€

I;olk.skolläraren

Åtel

/1'/ I

NiJ.s.rorr, Kirtnez'ttd.

I

I Sexti,, år fyller dcn.z-1 rierrnes folkskolläirar,',r uch orgättistc;r i Kirrrrcvctl, ,\xel Niis'*,,,r. luhil:lrctr:. 5.,trt ir lii,iri i (.riitr'vc. avlatlc
; Lolltskolliirarcc,\an.rtlr irr: try:g och tillträ(lde
I igrr folkskollärar- och organisttjän-sterr i. Kiri'neved, rlär han alitså tj;instg'jort i i.rettio-å-r.

Urr<icr dctrna rid har harr beklätt e-lr lnångfaiti
1konrmunal:r fiirtroe:rdettpprlrag. Såhurda ]rar

1

I

han varit

ord

löranclc i rlä.nrntl och stämma

sanrt bekläder fortfarande ordförandeposten i
öbarrrar'årdsnämnden och i tlirektioncn tör
I Frökinds kristidslörbrrnd. \iidare år han ltjrlam,rt i k1,rl,v.'i,1.,, i kornmutt:r'lnätnti<len och
Ii komrrrrrnalfrrlirruiktige. r'arjllnit.e han :ir bib' lic,tekarie, lirrarkårens repre-sentant i iolkskod lestvrelsen nr. fl. rrPpdrag.
I Semtliea dessa svsslor har han städse skött
i på ett .aikrrrrrrigt ,ich korrckt sätt, varför harr
'inom sin sockcn åtrrjuter det största förtroeni de. Utmärkande för honom är hans stränga
. soarsamhet med allmänna medel, en sak, som
iike minst i vår tid borde tjäna som föredöme
"
iför mån,{a staterri uclt kommttncrrtas förtroI endenrän. Då herr ntl |asserar åltlersstrecket
'och därför i och med denna termin lämnar
sin tjänst i kyrka och skola, bringas honom

fr

säkcilieen varnra hyllningar från de många
'elr:vcr, r'ilka åtnjurit hans untlervisning, frår;
'

kamrater inonr l?irarkåren samt från cn var

i inom Kinneveds kotnmtrtt, varest han un<1er
, en så lång tidsperiod nedlagt ett plikttroget
och gagnerikt arbete.
I
I

{

I

ll

I

'Epitafier i Kinnevetts kyrka.
j Riksantikvarien har lärnnat konlservator Olle Hellströrn, Skara, till-

stånd att under överinseende av
landsantikvarie Gunnar Ullenius,
Skara, renovera två epitafier i Kinneveds kyrka.
Ict\4t '

,1

1i

*

F

^

{ russgffiffiffiffiwKwHffiffi
of fortlig atrktion som förrät!tas".,.,on't
å stäilct tisrlagcn d. z9 d:s kl' r+ låtef Birger Lund6ns sterbh', Kinrlarp'

7

2.% lE

qZ

gnsänt)"

OX}M TTLL KTNNNVAD.

|

För Kinneveds hembygdsförenings
den 24 ianuari

rnöte

1942'

mecl ar'tiåcitting av iägenhetens fgISälining och avfif'ttning från stället, försälja a"il boers 1-ttre och en del inre lösegendom varav nämnes:
z i'or. c1ärav r n1'1ia1r'a<1 och en i kalvstäiining, höns, t clektrisk z hästars motor, tröil<verk, harpa, hackelseverk, diveise jorclbruks;:eciJkap, hässjelino.r, rial rt"o.r. hi-velbänk. si'arvstol' snickeri-

Iliir ingcn liör's knota. t)' alla ha bra.
llct finnes ju ingct :rtt klandra"
l)et lirrncs i Kir:neved allt man vill ha.

och.handref stcar,
i
9l't19.11-:^'*lli:"u:
diverse möblcr rn'
Irö, lius'rossitruta,

Qc}r nära

Illar,rl socknar ocir tr-r'ar, man skådar och
iir i{irirrcved en bland de rara.
Vä! uachdclal filnas, men {ijrdelar {ler.
lJår ciugcr att leva och vara.

ser,

Och alia vil1 hjiilpa vararrdra.

Ile ira uti Kinnevcd nära station,
'llvir sådana finns det förresten.
I

i Kinr-reved som en barou,
till kl'rkan och pråsten.

)c ha dct

Iii'i1<ylkok;kalcr, tlct finnes där två,

Fdith Segerstedts kapell
spelar

nrig

sorn siikre inroP3re er-

i,f(:

rliirr. liicclil, andra få betala

rlil

KIiSNARP
PO

_

I E* stövanen

lonirliurcn dcn bästa man nånsin kan få,
l{:ur lran ickc bättrc sig önska.
Hul lriirligt rär lantmanncn börjar att så
Ocir v;rll:rnta börja att grönska.

l'tt1t

fås hos T, Falegå,rd, Storeg., Bl,utanp.
. Tel. Kinnarp 3.
4229
I

morffiagrpat.

En ptånbok borttappades på vflgen
mellan Gtlteve-Slutarp-FalköpiDg.
I H:i,nr:ilridelse tiil te\" 264,
4r4l

rf,NHffiflBLfu
I d,rot t s,platsen.,

den 2?

Sl,utarp, söndagen

juni kl" 13,30.

Falköpings

ÄIK (Å-tag)
c,

Slutarps I" F,
i
I

f.rtoottör"oirrgen 19ä Vinterny uu l,[TO,
Kirurarp,

har haft kvartalsmöte. Räkenskaperna
I

hade

pä l<r. 676:90, revisionsberättelsen
I balanserat

rodkändes och styrelsen beviljadcs ansvarslfrihet. Medlemsantalet var vid kvartalsski fItei ro5. Under kvartalet hade hå-llits elva enI

Tiil logedcpuI skilda och ctt of fentligt möte.
Karlstedt,
Anna
som
avsagt sig,
terad
efter
I
f har valts Britta Carlsson. Björkhaga. KinnI
-Bcfattningen
som juniorledare, vilken
|
"rp.
har. nu tillsatts
årsmötet
varit
vakant
sedan
I
Slutarp.
Ahlqvist,
rncd
Sten
Gulläkra,
I
,

I l[,;'- - .'!-

I

,,

l,är' sir h:rn har rrtför't siti arbcte
()ch rljurr:na går' där och

WFrffimsmasMfrssm
tråtles i E{inemanp onsdagen den 30
juli kl" 14, varvid försäljes ett stöt're
parti stängsclstolpar, riastaver "clt
slanor, Z"tums plaukr samt pr'inna oclt
sekunda brålder.

"Iohn Barkstedt"

,

r

nöjen, det finns utan måtta.

Ocl-r

[q,q\.

isvart och brun rned vita tass*r åter-

Ii

I.*,

och Landlande sju cllcr åtta,
Arbcte och krnrler tle hava hos dem,

jutl" nql

i

Oc;h såugövning sker, så det ekar.

J;ebrikcr tlct finr:s här åtnrirrston.

Jnbiileumsfesten
- 19 och
dcn

'i'r':r alrlla iö:: bilrhring c'ch lekar,
Upplysrring till bildning det finnes att få,

POTATIS.
Välsorterad matpotatis uppköpes
å Rantens lastkaj nästa torsdag kl.
72-3.

2-t/6

- l'/,il

väl

beta,

liii 1.röidas cu hirrnevcclsbc, i
l'ili hö:tcn bli cljur:cra fcta.

sin

sjå1.

Itien jag liari ej vara cn Kinneveds tr:lk,

i';.' alit jag ej vet cilcr
I{r:n jail

Ali

dt

mrnncs.

om I(irrneveds folk,
sutn firrncs.

må-stc rän.rna

t ril tlct lr;i-*l.rL

I'ii
karr iuarr trl'gga sig till på allt
' dem
1, dcn.r blir rättvist fiirclelat.
*1iig,;11 gjr,r't it:1, så Iåir nårl gå för
: €,rclsc lå <irrn-r som felat.
Iltt "k:r'e" fiir I(inneved, där vi få bo,
I)är mirnga sitr tttkomst få finna.
i:-tt tack

tiil

liörsyncn på I'ilken

vi

\iår tacksamhct llonont vi bringa'

Ifct

k:rnnes eir rnanit.ig

till

sätt,

rätt,

tro,

ganrmal och ung.

Var ht:lst vi hår bo eller bYgga.

\,'älsignen Förs5,nsn, regering och kung,
För att vi fått leva så tr1'gga'
(]ud. bet,ara hontmg oclt fdderneslandet!!

iiJt fyrialdigt leve för konrtng Grrstaf V!!!

!.

P. P"

if,a,rciig, förutom en del rnålningsarbe, ten, som bli stä.ilda på framtiden" Till

,-ffiffiffiryT8äffiffiffiffimkmH
ffi, 6w€mru.ffi mwnwBgd"
H

frasrff.gft,nfl el sömrjax${,s, Loawiit't

rr&fs håstst

ånåti,ati,a

'clen ursprungliga ritningen har gjorts
en clei tiiiägg bi. a. av scenbyggnadeu

orh heia kostnaden har d,ärför blivit

något clyrare än beräknat eltrer omkrir:g i-6,800 lir. Föreningen h.ar ung.

40 medlernmar mectr ett tecknat be-

lopp av 13.f.X]0 1rr. och styrelsen utgöres förutorn mig av mäiaremäst.

A,l*qriist, gekreterare, hanClande
Erik Sarnue,ll:son, kassön, lä,genhets-

f*ar fu\l'föIjts

iig.. .T" W. Andersi;on, lariti:r. Valcl,

t'F,tl'

.)oha-nsson, ha,ndl.
T" .Artrdersson,

Il.

Sand6n ccir hem

!&

i

i

laed orclför'anden sorn ciceron gjorvi sedan en runclvandring i ioka-

cle

len, som doftade färskt virke c;:ektigen pikant i sa::rband mecl i.i"l-

..,"1g:linge;1. Stcra saien och läli'iaren
lutanCe goiv ryrnrner 200 ncrsoI rAea ordföranden som ciceron gjor| ::.rcd

de v; sedan en rundvandring i iokasot"n d-oftade färskt virke
;oncl:liRcn pikant i samband med inIr'ign;nge;r. Stora saien och läktaren
i:ied trutande golv rymnner 200 personer med möjlighet till extraplatset'
fiir ett 50-tal. Sittplatsproblemet
har lösts Lrå ett förstklassigt sätt, då
bättre begagnade biograffåtöljeri
trä inköpts. Från stora salen treder
en större fäilclörr ut tiil ett klubboch sarnrnanträdesrurn, vilket också
spirr fi'ilia nt''g;tloi:rsi-y|lcri merl förclet kan användas till servei

llen.

K,inneuayS&,rdst"t.

,fag1 tt"d;t;i.;:r"s, *tt ri.etti:a lc|:ui.t:t::T"::""
öl';tt.Ll{''LL,|.j{}Jt,'i.|,i'.i'itI,',i:'!:l,,,;,,;.'il1,*lh.;tai'J:rlga.
sit'tt.Ill',iit.iti'tzi!'l;crl.;|iG:i,roi,,,,,i'iiil:1l1]]1l]*:1i'#i;','}?j:l,,.::l1i::l,j"'ll,.}*:r;"]:I,:1^-'jL:'::Tj"*T:3
,.^-r-.-|
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c;t, c.iittrd

scr:'ll,i:r,Er;";
"'''' "..''ia e&*ru(!bv!
ii!tir.e,Ilindliessrloi"|,i,"åi.,,ii,to,},|oo'"i1'.ln,lttirrr'i9;l1:1i1..!}:.]:::.ijliLiig.tinlhg-,1I1å*:';,f.,t}-1p::"
dltire
. llintl tiesss xr,.l, t:i;.slttttt:1e !'1.-"
fostl'an, oth :lr'1-ac.!s:tr-1es r-nr:cl.fiir cä t'rappa upp tiltr iäktaren"

r,.r.i.t,fr)i.riricia,

, sirriniei'W;;-l*:y::;1.

Hän

,,'il-]{4J.lc,;t1',i,i'i.]'''.!j,,,,';,,!,).:|.j:].Y.i-+]ltc?
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- I.,1-*, -,'ilhn
.t,vn,:;rt!'t.t,'ttu..tu'\,vuLy
;,'';1;ilJi'r',";';'*'illirlr.{ri:r'"
r,,,
titrrL:(Lne ,.v., ,;
?iTl'ffl f,f#ii:
t-rij.iiil. iq.", ?it.J:k*1_-_l lI-tT_n"Hl-"X1"*:;
röt:tcr ii.,rliqi
föf:tCf
ii.,'}i';,i t-rii.iiil.
"itt::tc't,
",,1,"11-'.1
'^' " ",illin
'
sl
ttt.i rsrliliel"irs {cit'r:r:i;iqsJi?ts.
ft,,tt;l
fcil'i:r'i;iCsiltts.
i,
,i:.
tl'
filmföre.r.isning. Därför har
'Slirfc';',r;
idas
'ir1
rådfragat
I rir:i"Li.r:,-tr:r, ir.)rjr l:-.:,, 'r ;r 1.,. cnl '' Ilur h:ir clfi [ijir.r-ai.c: ii-ri] töre-!n.tatr också vid inrednig3en

i.."i'lii'i;'';iLi;'j:.'1r:cr]gsllr".:.,r-l'1'.',.|rrirrgs}.,"dS-.-lly,lsti'r-llill'l
'i'1,1"';, - - ..u",i",.
-irågirr
tillkoamit ?. \ii i n""' viiggbeklådnad ur akustistrr svn.i ,
] ',r',;*r;, ;''^:''',:.,,
lt;t;;i."r.åså"" 'n*r--ri';:sl'r'7-p'i
.ro}ian-ååJ:f?..5*ääi?t:åJå?JftJ.",}*lfiä
l'
i';..
jr.oi
&ar sa paSS rno0ern st)xu ua'H'sr'lt'{itra'{nrl.'a'
i
1
r':
:
lr
.
r'
i.
l
sci'il.
1t;i;i r'"rr r'- t'/( r '.
dti'r":nr:ri tlrn u1,
J
.frå,t-i,::
rerit-,r-L
Det är riäl <ive:," tio
[och ultpendningen sken rnedelst kamiI rirrnyr...r rijlrr^rnq,l'
^-;l"il,ti,.;i:;';.;' r,,,-,r.r;iit:
ineen$ner"
i:u-'lf
u1-'1"
först
-L;orn
"-t:
ttq aiiref-lran
i
*r',lo-nn,utt lckaX ii:l siiolr':r ift ri:'lla-titl.i'{ }[an får verkligen 1yctr<önska Sluti.ci'nlcri sin iiil-:t,,it"i1utir.e" i*.1r,1 rra
'i i-o1
sjli}+. e:rl'iLcrticl I urn och- cless tr.r.gguadsförening till
liriir"sl i li::;.rs 1"93-0
i..-!_tr;1, g€i1or{1l ii.r{jn!-;r:l:, ',1:;,lsl,rir
qr .--,r:-^
.f--.-!. :rrn.4 c..t com- li . '
;-.-.,-.-..--..^-".1.ii,-.
l^r-^r^.^
cuh.oiic1,,i1ä,r^;'ir.arriiliij':lirl-.iis,.l:lll,i1..,i:L;i,..,t"rra",:+r]illr-fa,:.|;r:e'Je:t'sarn-[6*io
I{alifrlJll. Jip.q -{n- rra:ntråc-le för liiitla-nc'.e l aY en hygfl"trrry:fyiier ett på ortenläirse närt beiri. a" Fr.r-idi1;.-;,
dorsson ocir -[":,;-rL:i.. Visli'rs.::iici., sour na{,lsförening. }'X..:ingrl e;:'delar 1":k-[trbv.- Statsmåkterna ha förvisso in.iriljc
1..li1Uli!.|:]1ttd,f<iL:l'jL..;:,!|].|.|tl]l,Jv9;!fr.aynirä.vzr. cl,,:i y;1on'rlilii sven- nailes och. !nterin:,slrt]"'-teh:e ""rlCe-s.{sctt tro}..a1frågornas stora betydelse
;L;;a i oliir*. 'i'i;z'n:tr, förnr,:l:'c3s rfiL-rd lfu"iget korn ocit cläir"rnri raänfl:;."srf - [ speciellt tör ungdomens f,ostran, men
,-Ti.t?!pioirtemet har iäte låtit sig_Iö1?s i en
"rrrivur.
lrighsiea". {ciul:i* I å.".ifl"l
är". tlärför så
Så r,er cler iirl för in.,,ir;::i:-:i:sfijre-]lo*,tgt"ådet"'1:rilC,.r.Cr1,firer:1nic,|,._rIh:rndvändning,.
-Det_ när trnan, som
1:)'31:...
'i r:ili",ii"il:;rara i iu:i i
tt
a
sl
heslilts
941
mer
mveket
r"v
ilra,get, sr-)iro ]:ri]ls
ftaaS'ancle,
i?l::: I
"
i-jjxicn'Rengtiiso.,;, Fa1.hö1,!11g. c.,ch i:e- }t-'n efter rit'ningar ut',1iilt?::1t],i:1,.:-ii *etta fall"kunnat,lösa"p:oblemet på
]trr.nc]1ai1i:t}'*i:.l,jii,i;l:]];"'li;;i*',.i:'igii".EvertA}:l.*,i'ist.-cc1';111'1l-i'JinIoi.ii.lt,i1es'l-g;'lntlatlv-ettför}iåila,nde,s
rlitrn rtch ctcos r-ri,i jrsilv" 'ilal. likn;cie llet r,'isade sig docir, att en lokal skul- | r,ianar tiii efterfötrjt{'
-x"'*..cl'!iliiir-l, ilä:: dc Ie bli alideles för dyr. It{en vid samlri;jerlirrr:1. ",'ir,i ci-l
|**t:Ticlecta för'e-nii:g.'r'r';rir. rl-B'ior:Ce riet till.- ysls tid fich vi i Falköpings Tictrning
drega.:,rde ::.n,riLitr,t ocli nö icsi;nrJil- se en annons om en äidre prästgårds.qi.;:i,'ln tlet rnctl:.iirllilirdl. i.ltl. fram- i:yggnad i Kleva, som var till salu,
llejL!.:r,tt 1:ltgu..1otnt-.i't;r,',/ i{iag e.'i rlr silrn- oc}r d.en köpte vi, då den såg ut att
j:ir rj,n an,i-k'a, i.iili'i.'s, r.:-'e:: :t.tt. ieCars 'passa oss precis. tri"öreningen själv
sitli,;;t:tlr, och r,ttt r1r.:1. ii-t' itli: ciil,lilli: stiilit hle"t hyggherre och till arbetsledare
xned f"ulku,trpl17-,;riiriir'r. f ,iul;qii-ic'l"ien utsågs hygg.iaästare Kari Ändersson,
sha1l v:.tr:L suriti. Fri'Liti.cu frit'int"e bli 6;i;161's. Den 18 aug" togs första
ti;r ctrclå. jakt eftr:l vrii.it:n. T lriijcsin- cpatitagoi och nu står lokalen här

iliii1l.j11g{i*,.ri.:";j,:$*l"ri,

;

:1

Fa kJf,*'ä'n.; u b ee r m ffi,
n

E

H

i Församiingcns vädjan ti1l sin kcnung {ör'klingade icke ohör<i. Vid kyrl;oltercic Olo{
rC+dcrhoms första gälistämma tilikännaqav-s.
latt .församtineen {ått ett lö{te om ctt biC::ag
lom 53 riksdJer 16 skiliingar årligen ti]] lirilalens lön. Detta var häliteu av ]önen. För*
lsamlingen skr-ille sjdlr' lägga cen andra häli-

firande iI
ViA fokskolejubileets
ii
irz:*..^..^.r
Kurt
t<yrtroherOe T&rpf
höl1 l,*,-t,^'t^^a",{d
iKinneved LxrT
;r
ilarsson
föredrag:
följande rÄyarisoo.
^*-.^* rÄiionäo
gav konung
t t a"e för hundra år sedanmäktiga
biJlit
biJalf I
sitt
J.h"" ;iä"*åiligl
Johan
Kart
Karl den fjortonde
'oidrrunde
';ä"""å.
"om
folkunder;ilid;;r
åt staågan
stadgan om folkunder;ilil;;"
|
denna den 18 juni I
å;;ä;;'ä";'itl""tl
1and, och där{ör är
i vå'rt
våLrt 1*and.
Vi
LB42 den svenska f"1k"k;t;;'?å;"1;;;;;."
II
få dock ej rro, ru r.u.'.åä."i'"i1s 1.'.1i
"'-q;å;1H1."? ä,:i'ää*"i#;"ilil;il;"1
resä, ;il["tr för övrigt å""" i *årrgt t=ty"ken'är e?lt"ii,l
":tElr:{*
med,
v r\4

rvr:rpAvrvJq'

tll:'I:*"I:l

lu9.

f

vt,ierbörtig ord,'i'j-'3iii.'"_iiliaåi"å"i"il|r,

Jlrlv:lrrö

adran haCe en tids{t'ist ar- I
beviljats' iinorn vilken tid församlingcn
beviljats,

llägenhef.ens ir"raggrrå."ä'b"äi"*'äi"ä:
anläEsando å Paslors Stom- l}dt
iläge'hetens
$a;
rrnan! Församli'ge;r';;'; ä;;;'ä-;';iii-{:l"i:,-ll i'.t: :X?1Ytr;"1:j*1"j;
beslutades
här tilt 184?, innan det å:l,,fj:l:
,fff; åi'ä"'bf;;;,,äå"t,];;i;;;."'..ii$a" också
från
vedåsla i Blidsberg - iör 190
L Iör sin d*i harriu 1:iå-na."riit i'iiiir'","i$t1, hT-:l* #:::
n lr^sudret lrÄurri cr! 6d'r'r
ig c|sättning.
c'sättning.
#:*9:]::
å"I:X"i-:-T,"T:.T:11
prä:tgårdsområdet' Änders Maesä1ta det å
:1. Ätt uppgöra kostnacisfi;i'slag
,r.
kostrracisfi;i.slag iill
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I;rqa särskilda kassor är'o som hj,äipl{
Fatköping,
oin
nrahtcn
siider
tillrrå. Här är alidelse skoglöst och aiitsårl
från
rt på skogseifekter. pa, "utÄ ant m.- l . En intressant .passus- är att anteckna
riingen t,Jit o.it håli;-'är-';r.-r.i"r;'e.i,iårr85s' Enförfråganhadetill Kinnevedinangåtill kornrr,er. att byggnadsvirket .,.a!t. ikommit från pas-torsämbetet i Åsarp,
försarnlingen önskade bidrasa till
'ii mii hämtas, rå.r."ri"'?å**-i;;;"';;i:
iende om folkskola
{ör.hela bvgden,söder-om
c'i, cniöjiigher föt .i."li";i;;i;;;;;';i;idr
i9n ]röere
<ten'leiöåa t-aatgu ;irii;"; i'?;;'åpp;.:r^tFöping, aittså ett slags folkhögskola' Men
samlir.rgens ledamöter i*.i,ltJ. ;åt:i'in'; isockenmånnen vore icke villiga.. Iör ett så'
Kiirgl. l'rirj:i i urrrlerdånighel; 3ni [dant förslag, ity, som de'u hettc: "r:årbelägen.iliiör
la r:rn
i ririurrl"ltJ.'irli ro"- f \.tut till Falfö.pings pedagogi därtill erbju"ll,;s,-1'31i,.1"
rlii:ge;ts.r{:o:rl
i;ehov, virrell.e}r seriirn sl<ullc ider arul(at tllllal-le
Coi, i:iistr anvii:rd.:L skclr.n, irlir.visso cn stof I Är 1860 b-lev s.mäskolans Jödelteår,i våLt
(len zJ
. cnt liol.ti-ing:;rsilrrrr: vitt,nant{e l;ing oeh viil-- ipastorat' vld €n bisKopsvlsitalion
1859-hadc påtalats särslsiit Vårkurnla
aI
r3 sii.i ili-rr:r Vrilgijrere."
i;epi.
behov att få en fastsre skola för
jc'

|
i Det hade.,,rrit -y.f,ui'iå.?^"ää''"tt talaf
under.visningens ogf l
i-;;""*;;rä""it'iårlr
skolan-s historia äntla fr'ån allra äldsta tid,
n:en tiden medgiver icke detta. Jag har
därför tänkt, att detta liiro rarrot att ieckna
vårt jubileum i dag skulie Jå formen av en
skolans historia i vår esen bved, då den lig- j
ger oss ailra närmast o- n;a.iat,
I
Säkert har na, suau.r'ulii"-åfÄt" tid folk-l
undervisning bedrivits, som vi förut i kort-i
liet tecknat. Knektar, klockare, gamla gum- i
-iiii'' irrslc-iiförsamlings
ilor och gubbar, som behärskat iäskonsten, iedan rierr"?,9 j*n'. vl.i'r-,rotrrkollct.s
kå;;;;- j lde mindre barnen. Fördenskull beslöLs år
ha vä1 varit dc första lärarna och lärarin-; 1 insiir.rt{es i'öl.janrie Åti"'."""
: "siornriikiigsre nil""tiliigri; r."',tiiiigr i ueo att inrätta en flvtta'nde småsho1apage-4
riorna i de mera tilgängiig;å"iu*u
".,,, "o"k-l
j c un.l,,rcår,i,rq't:,ck.s,irr'rr'r.'t i,;t'nä,,r Nl,'i,i. j mensam för båda sotknarna. fördclad"'
npn I rto pemla "i=itiiiii*ii"ilr."ri"""ltä"
omkringå.r13c3patur,,,äiiu',å.h;;;;;.;;|''.cirl.:rrlet.iiu:,"n.'ui'en...i"'.;..;;1ii;ik.l:]l:.9li::?*l"::d..l
niidigf-o1kundervisniirg.rnendets1åricke'::'ltrirl'ir,cirdutuJl1tr'iix:tttr|e.cljiklctstIn*|t'irtcn1vardcr;l:::cc.inC'}iO('ii:](:QJi.]-{:it;j iåral'er
vlsnin;;-, vågrr ;ru ii;"-qu&i liiti"*i;"g ;t
nämnt ogr sätt för dess utiivancle. Den för,e::
"t i.ver;e v':cka;,.s]iolatrrjei
':,iT9.1t;11:
skara sriit, leno,n ,,u",,""0""u ;;;;;, iä,Xå;*,iii"",l'1Ti:.'';i;l'j'li,'#.,åltni?
sockenprotokollen.
djupaste undeldåninghet anhåJla crm nådigt åcr, .re"kur1 ej rne<Idela-t undervisnin;J. I-Ians
"ä,;n'rqaes,ryÄ.ig!ilF.1'l;^ti1t,:it.l?g.
U

-pen 22 jan. år 1.843, ungefär ett halft år jl understöd av hårtill anslagna nrcdt'l 1'ör till- 1,;uri5u.rnå"ei voro; iön jq{j r-ik:dii'fer,,kost
alltsä efter- skolstadgans tilikomst, höils den ifr vägabringandet av e n inoin försarnlingen nö* 18g riksdaler, hjrra 40 rilisCalci-, Iy.,;e nch ved
viktiga gäll-ståmman om skolväsenclets ord-frdig-skolinrättning, och vågar likaledes den* 40 riksdaler, siolrr,aterial 6 riksialer, alltså
nande i..Kinleveds tyrka. Jag låter proto-[j na-fattiga, på slättbygden belägna församling, sammanlagt B?5 riksd. Frågan onr uppför'ankollet sjäivt ha o.r'dct:
fl vilken ej utan bidrag kan åstadkomma någo4 6. av gär.s'ki-lt skolhus i Vårkurnla butil*.,les
"$ 1. Sedan ordföra.tt',1en rncC en varm i[ skola, underdånigst utbedja Eder Kr-rngl. tii]s vidar.e. Del .f:rsta lii:.ar.ens iö1 gi:pgick
merikiinsla för en så nyttig anstalt_ sorn folk- i'l Maj:ts nådigste uppmärksamhet. ,4,. Lagei'* t.ill 400 riksdaier, varav hälierr I spannoå1.
unclcrvi-sni:ige.in:; r-,r'dnande framl:.åliit dbls i strand, v, pastor." Ndmnas kan, att denne p511i11 kom kofrråer 5 tunlcir, av d.jta shi:iniidvändighcteli av en skclinriittning, dcls ,j Lagerstrand, var v. pastor hiir vid denna tid. 1e tre tunlor vala i kontanter edr-er markeden svnne-rliga nåd, varmed cn huld konungf;l Förre,kyrkoherden dog 1841 och den känCeil-1årrg sa:nt två tunncr i niitir-...,; en ocir cir
omf;rtti:r fclkurCervisningerr, och rien pris-fikyrkoherde Cederbom tiilträdde ej förrän år iial.,;" famn björkveC. e:r {t.,irir'grrri,r:d ;rv
vä:'da onitanke Rikr'1s llöga ..tänder :ignar fl 1844.
t,1--4 1i 2 a.ins iängC. Ä; t86i beitandcs en
tä:ii";";t?:;:;,;l.t:f,
uo'sra
förräftades
tr848.
rärarevatrer
$:1]*'l*gu1;.?i,?*:1f",1i;i;,'i3å:;,\:lrX::
ilL""rr"**ä,1'"'*å"r
na skul1s rnedföra {ör'Ce yngres upplvsni,.El E" 10 september ].843 har-man åtsr sam- å" pägatt i åtta veckor, hö.il iäraren skola
pS i'Vaif.i*la i fyi,a vcck-ni, ,,.i..r.e iic.i iäsni'qen
och r;edliqht,t. omiattarle å,ir:iö. .t,ki''i -r.,i i 1"tlv"t cn stäntnta, vari det heter:
,
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ni.1'chc.n beredvrlllghct"
ut4iiter Ii ocn
och för
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vrriör .<ic
<,.c ocksä
ocksa crr-, fet rrupaue
Ätort^o. i Kinneved
Kinneverl i åtta
åjtn r,,eckor
r.eckor och
or:h sedan
s.e;an
"r,-'det
häi1igi beslutade att söl<a rnrätta erL sådant,
dl:P}1""l b-1'.yf.-*".-tY återtogs
i-Ve'filu iy.u ,re"kc', med uppehå11 i jali
',"I.:f sile.:\1l
skola-, gernensam fiir bfida pasror:at.it
så, insågs nyttigt och-nödigt 31t i|arr..l.
=
"""f.-f;lkännbarare,
göra någon anstalt.. DärIö.r i'- Ga*le lärare Lan<Iahi kände kia{terna av*
na]' -- Kinneved och Vår'kumia
erncdanli
l"-pa förhand
deras lokai är så beiägen, arL -,
skolan, på,[beslutades att genast göra,sammanskott till ftaga, ]Ian begärde cleirför år ig64 pension.
uppf,iird, kan utan olägenheti{:i
uå l:rcslöt
li]'ltct,stiille
1':i:lkl-::::
lilrän i"gen peisionskassa fanns.
- de ytterbo".td-e från var och
att tillgå vid kurnmand-e_
behov.""1,::i
V,rrjc
u";;-;";t- jär f?:.i:,,1Xd:1.,"1T"
en i'tressant sak. ,,iir:-,ligcr att 1i
,
-1äg- l.i;;^.u'
na begagnas.
Bruk.
hos
Hcm.
])er.sn
fmantalsskr_iven
it *rrinr.,"ru hononr s"son., .,.;l*t,,,.;; ;; d;; {'
skilling banko. Rotemästare uppbiira !iidu., pu.,rionerades. I{;.:l;;i,';l'r.ä- J;; \
2. För ati såvdl erhåila en plats, vilkcn fleer__B
e uli församlingen"s medclprr.tkt,
så [medlen och redovisa till pastor. Uppbördcn lttrr. rria aila sina ]a^efar-anår;,;;'f;.pl;n:*
"11".
och_
ickc
för
Jångt
1r1n
[skall vara gjord tili 1 nov. varje år".
1 luT.
Töjligt,
li"a". atr själv hå]la !ika-r-je, scm ,]\,:'lr '
lf"
i Skolstvreisens
bostad. såsom äck förj
lhåtranr"a undervisninqer, undei orc{inarie

$

lärarens ansvar. I{ärr,rr:d {i:,rklalade
Lanciahl

siq

var

,Wtb'

rande lät'ri:'ei: ivloiics ef terträ-- e;i Ätgus;t Pctttls.:olt, Iiildi<r;ist -fiicitl i lr"lnr.:cvc'd, niirl Siriti:.r'p. iJ*u;re slut:,:Ce r:neili:riir.i sn.r.t i; ilir:ri:l-:;,..nirn r,.ci: hlev
ti.dnin:j-cn::rn. Tili lijylr:inna .- ;liii:tå d<-.n
Iörsta liirlli:rnl:ir -- ili|o:1s ih' si.lislrcl:..ti.
soln v:rr l'lvttr::r,d.r:. arrlcrls i:r' iiij5 .]oi-ielrna
Sarrrinhi. l-re:sa i:r:irj;r st:nrle l:zrri'.'l all {så
srnåskrrleundt:r'r,isrriugen r.ril ilrnd, l}'11;erssons ef ler:t.r'iidå.re soirl sr:'råskr-,1."-1i:ir:;rre --, vi ka.r'ie *- 1,'1ev G. lJor:i:n år i85i. ]init-iier:tid
visarle sig l'rirn fiirst;r biir:jrn nti sliclhuset
1r'rinrrte vid l<yrkviigcn v:ir iliilt-.lr:s fijr litct
iiji' cls b.ide .li-ilsrrrrlilrca nii:r ha)-'n. lliirfilr

i'olo "sädespi'iserna så tr'3'cl<ta, och föi'eslcd
en ny fåttighusbyggnad" ati allt bordiades.
Är 1881 dyker lrågcrr anyc upp genorn sock-

alnbule

<lare

narnås skiljande i skoihärseen<ie, och beslöts
då, att två småskoiehus skulie byggas - ett
i Vårkumla cch el.t vid Rossbacken i Kinr:eved
"skulie sI<o1an 1äggas i närheten
av <len -s. k, Rossbacken". På samma stämrna vaiCes till sn:åsl'rcllärarinna So{ia An-

i:edar tid,iet vicl inspri;|ir'cr':r irr,siiit i-rå.talats behovet av el större och bäiire belii-l"
gen skolplats. iWen frågair hacic blivit bcr:d- !
lrrgd. Är IB67 val dtt rcke rnöjligl iärrr1r't'. I
Iluvudc,l saken var', rttt Vår'kumlr-borna ilcra i
går-ige.r' diskuterat frågan onr et+. eget skol- |
hus' i.:pptörande. Nu begiirde do Kinnevecis i
hjälp till cletia. Kinneveds;bortra avslog,r f

.hacie

derssons e{terträderska, Selma Johansson
från Falekvarna. Nu gick mån raskt i för*
fattning om att skafla ett nytt småskolehus
i Alarp - rrngefär mitt entellan vägskälet
Sörby skcla. Här tjänstoch nuvarande
gjorde lärarinnorna Ädeiina Sandberg och
Aina Bengtsson. Vidare beslöt man år 1883
att uppföia ett småskolehus å Iämpiig plats

mellan Hulegården och Hassla för Kinneveds
ncrdöstra del. I Vårkumla beslöts clnl uppsättaride av ett småskolehus i sockn€ns mitt.
Flera stållen föreslogs inriu me,n tiil sist
kunde ehas om den plats, rlär det nu iiggcr'
Elter rnycket diskussion besiöt l(inneved ait

trT ilo/?42

Miinnnp

i

nya hii,mder.

Enligt en notis

i förra nunlret å,v

clenna ti.dning har fuIönarps egendom

i dagarna bytt ägare.

Gottrsägare L.
E" Dinger har nän'iiigen sålt egendomen till dir. Anders Bergengren,
Matrrnö.

Mönarp har icke, såsorn övriga
storgårdar i grannskapet, någon

gamrnal historia. Gården såsom storgods är närniigen skapad av f,ramlidne lektor Äug. tsellinder. När han
denira beg:iran nlen t-'eslöto i stiillet nred !
är 1882 köpte den, var den en vanlig
Vår'kuml:is nedgivanCe om JörllvtlrrinEj o(:h i förlägga srnåskolehuset tili Rossbacken, och
större
bondgård, varå i medeltal födgamla
Blidsl:erg.s
år
18BG
dårfijr i.nkö6rtcs
eit ,större skolhus byggande, {ijllagt ungetär
des
4
å
5 hästar och 20 d 25 n6tuppbyggdes
skcrihus för 5.75 kr,, sont sedan
rnitt emellan Flassla och "stenen vid Vår:ku:nla gräns", sorn <iet står. En komrr,itti'g å Rossbacken. -- sambarrd därmed nedlades kreatur" Det rnesta av ägorna ut.
, gjordes då av vattendränkta rnossar.
tillsattes också fiii' detta ändanåI. Son skolan i Alarp.
iärnpiig plats övcrerskom man dä orn eni
Ä. 1887 års oktobelsiålma beslöts att en Lektor tsellinder var ernellertid en
hiijd å l.iolgar<len Lagerstolp, rilihörig hrifortsättningsskola skuile irrrättas i pastoratet
rnossodlingsentusiast, och han bör3'aradsdomarc Car'lstedt. lr4eningarna gingo
--- förlagd lill janurai och hiilva februari må*
dock skarpt isär om skcldistriktets upplösnader. tr Vårkumla giclr; det sakta med skcl- , Ce omedelbart sätta sina planer i
ning i två
ett Iör vardera för"amlingtn
byilget. Efter många stridigheter och dis* I verkställighet. Med amerikansk haseller bibehållandet
av ett enda. Stämmal
kussioner beslu'"ades bygget år 1889 och var tighet hade snart en stor irerrgård
besiijt dock om gernensamt bygge. Det garnfärd.igt för avsyning i juii ar 1892.
r stampats fram ur rnossen, År 191-1
Ia skolhuset skulie säljas och gjordcs också
I bilclade lektor Bellinder ett akiieboår 187C. Byggmiistare Åugust Fiirm i
Äsarp antogs ti1l entreplenör ait uppiöra det j
iag, som övertog Mönarp, och dess
Si erch så rnertr skotrgå-a'qon ibtrand.
nya skolhuset iör 225 riksclaler, då virket
En bild av skolans inre lir.' ger: oss ett pro- styrelse bestod av honom själv, godsoch grunden iärnnades av för'samlingen. * tokoll av den 28 tebruari år 1893, vari det äg. Eureniiis, Grunnevad,
och kamUnder byggnadstiden fick Kinneved skri- i heter: "Med anledning av stäircligt upprepa*
n'larherre
Hallin,
Tcfta.
da till va1 av lärare och organist. Befattninde {örsök av föräldrar ait få sina barn flytgarrla voro nämligen nu förenade, Efter
År' 19LB för'sålde detta bolag Möntade från småskolan till foikskolan, innan
överklagande av förslaget
förutvai'ande
genomgått den föra, besiöts att arp tilå gGdsäg. G. V" Nordströrn, Vide
ännu
vikarien August Pcttersson hade såsom vahädanefter förflyttning fi'ån småskolan tiil ken, för 700,000 kn" Godset kom serande vikarie och Kinnevedsbo trots mindre
{olkskolan skal1 ske endast vid de årliga avrneriter uppföris å föi'slag -.. r'aldes år 1869
slutningsexamina vid småskolorna, och att dan snabbt att växla ägare. Redan
lär'alen Anders Lindgren irfrn Utvi.ingstorp
endast de barn skola uppflyttas, som väI ge- 1"920 sålde lrfondströnr gåiden till
nred 36 41i48 röster. Den 23 sept. irvigcles
nomgåti småskolans kurs".
A.-ts. .Iulbo för 500,000 kr. n köpet
den nya skoian i Lrlger'"storp, och liisnilgen
hos
socknens
Att
rådde
stora
bekl'rnmer
ingingo
nu, liksom vid föl'ra köpet,
börjadc där-städes.
förtroendemän för den ibland då1iga skoiDmcllertid våliacie det stora barnantalet en l gången vittnar ett piotokoll av år 1897, vari , alla levanrle octrl döda inventa.rien.
hc1 cle.[ frirgor, sorn väntade på sin iösning.
besiöts, "att bästa medlet för att åstadkoia- Kristiden Led rnoi sitt slut, och tiderVårkumlaborna voro icke riktigt nöjda rnerl
ma bättre skclgång vore sparbanksbiickers na l:ör;jade dala. Goc1säg. Gunnar
det nuvarande' förhåliandet, valför slämrnar..
utdelande vid de årIiga avslutningsexamina 1Björnl:erg, Bartofta gånd, Skåne, blir
är LB72 medgav atr er år'lig iästid i sträclc
tiil de flitigaste barnen, som besökt skolan , ll-921- ägane till Mönanp. Fem år dänsl<uiie mcdgivas småskolan i Vili'kunla, till
de flesta riagarna",
viiken smiiskoia också Lagerstr.irps och KirClenom ett beslut år 1895 beslöts, att 1ä- efter, eller 1-926, sä13'es gården exenevecls kyrkorr:tar' siinrie sina -qnråsko.iebaru.
rarinnorna
skulle härlane{ter icke som förut kutivt i }dariestad och inropas då av
1vå e. o. småskoll.:irare tiilsattes även -tillsiittas
endast för ett år i siinder: utan ge* F alköpings sparbank för 2l-0,000 kr.
J. F. Kjeil6n och J. Ä. Andersson,
Köpesumman går oavlåtligt nedåt.
Då ny exekutivauktion hålles i nov,
1391 fu6,s!öts" att {vå s;nåskotretr}c.rs
1932 innopar Älfsborgs m" tl" läns
shuXle byggas.
liypoteksförening Göteborg gården
År 1873 fick lärare l-in<igren annan ordiför l-19,600 irr"
narie plats i Sandhem. Stämman skred då
år 1874 till nytt val och'va1de då iörutvaranSenaste priset är ej bekantgjort,
de A, Kindkvist till lärare och organist. Vavarför noan ej kan göna någna järnict blev emellertiC ånyc överklagat, och unfönelsen.
der tiden uppehölls tjänsten av J. P, KjelN
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l
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;

l6n.

Valet 'upphävdes också, och den 6 sept. år
valdes med 14 1i6 röst iäralc Är,rn Olsson från Fio. Är 1877 tilisattes ny småskoliärarinna, Maria Anders<iotter från Jå1a. Inskrivningsavgiften för varje barn utgjorde nu

rryT

1B74

öre. Men icke heller Aron Olsson stannade här någon Jängre tid. Reclan år 1877
sökte och erhöIl han annan ordinalie piats
i Värsås, och {örsamlingen stod inlör ett nytt
val. Dcn 1 sept. år 1878 valdes cl.å vilcarie-
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rancie skolläraren J. P. Kje116n med alla rös-

ter
att tillträda den 1 ian. 1879.
Illcn srnåsl<olal var foltfarilrrde styvbaruct,
Tili sist var behovet rrv en fast snråskola så
stat'i.1, rlL cn liliitnnra åi ltt73 rlr::kulerar{.'
lrågau. Flr,irvid våicktes iilr:siag, irtt" ic]ic crr
utar,- två lasta smiiskokrr' ..;kulle byg;1as .-. crr
på Tångaberg i Slutrrl: nch el i ålaiir, nieri

Axflorps

ffiEeesmarsfuere
Rfiflss*fiorueaaaktf,om hållos lörd. den
28 rrov ki. 16 r.nerl pred" ra1t postor
Warryy Al.ssow,'.[Vcidet " Gåvor oi.fågas
taci<sarnE. Kaf f e sLu'veras, -A llir
n-n

"3:YTY::-"=,--

f
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gr'äsni,attan" Gubl.en Brink han förresten rnånga "skattgTäwringar" på,
sitt samvete" Antecknaren har iakt-;
tagit hans rnindre pietetsfulla framffisn ffibrf årffiffiffiffi
tuffi9$k$stm
fart fierstädes i trakten.
Så har då även hällkisttiden fått
ett minnesrnärke i Kinnevedsbygden i
sattc erneiierticl qrävningen tili tlessl- och säkerligen ett ståtligt sådant,
Att Kinneveds soeken har och haft miinnis:koben kommo
upp, då. anmä--- * ty den påträffade nya kistan har
åtskilliga gravår från stenåld.erns lan av ägai:en g.jordes onisakcn.
visst en ansenlig storlek, och ina-,rlägsna tider är sedan länge bekant.
Vid gjcrd besiktning konstatera- ;helt
!t_e heller än det många falbygdsbönDe äro alltför väl synliga ute i ter' des, att här oåtriiffats en stör.re hä,llsorn ha ett dylikt fornminne liglder,
rängen för att kunna döljas.
; /'-'.-'1,'
l|i..f^
f.,,e,*.
1:-."+-*f:l*
-^q
^^r- på
kisfa
jtranctre
fr'ån sterråldern,
^+,--..q1-f,^-.-- ilgga,nde
-A-.r-.r-*--&^oeh
under
-utanför gårdsknuten
Den, sorn far vägen frarn mellan gårdsi:lanen och ui.anföi'-ht,snr crryrf
cnrnf i gårdsplanen"
iMölarp och Slutarp, kan ej underlå- sträal<ande sig frarn rnot en källare ii
ff. s.
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f $[utnrp,
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:tal.ägga tnärlie

till de två stora gäng- trädgården. Dess bnedd var 2 tn" rnen'
på ett par förhöj- längden är okänd
ligga
sotr
lgriftei",
rihtningen N. N.
mossen
ute
i
f,örresten ett O.-S. S" V. Diket
- hade gått fram
iningår
läqe, *vrj
som helst visst sak* rakt gcnorn den och ned till botten"
iunderligt r@bL,r
lnar jäinförelse i rlessa tra"kter. Vid
gärna l<unde
Då vattenlednlngen

ej
^_
edsgärden ocia l{olgården ligga tlyttas
erhöli
ägaren
av
riksantikva-1T
också större gravar från de äldsta rieämbetet rätt att få draga
fram
bebyggelseskedelna i
rliutåod;;;- ren wnder kistan, så att arbetet
I 0f
ej
"ao
närnnda och beskrirma sedan år L862 j sknile hindras, och då han gjort laga
L6,
tr

rö- '

å

i

den arlreoloeiska

litteraturen,
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I slutet på 1860-taiet skall ocl<så *lffi'åx?
=t3låiu#_.$,JfiTffl
på gården "X,iden i F astc'rp" ha fun- i land, som han fått
en rnodern rörled- g"ff
I
fn.
nit.s en gånggrift, sorn då gick eil;
|
Ska d ou
värlclens r'ä9, r'arvid åtta stanverktyg kommo i dagen fem av dessa
I
- nu förvaras å, partict
voro flintclolkar, vilka
gingo 1,4 m" ned n^+ L*e_*^* ::____ e +^--.^+-xl^r^*_^ II
at'"
hällarna
Statens historiska museum, och vilka I i rnarken,
'Det Rrrinner ännu i torvströbslanna'
där alven vidtog. vid dipå sin tid sålclcs till dåvarande riks- [ kesgrävningen
hade hittats ett vacantii<varien av "studeranden Wenner- I kerl.
skif ferh,ti,nEe, en liten mejselforsten""
ru*t,o,,till
fredagen nedbrann xur_ l
- --{ rnad och stripad skifferbit på
7 crn:s |ijbo
lJU torvströfabrik
LUr vDLruraurr^ riKinnarp
r\uurarP till
Lrrr grunjönoÄ merl
FrågEr iir också orn inte clen åildstal iängd
ä,'r'rr- |
orr
nå
rrränan
nn*
i
ono
gna
rngd ett på tvären och i
Elden
upptäcktes
vid
halv 4stenå.lclersgraven i hela Västergclt: ! enciän placerati koniskt borrat hål,
9S:'
land lcgat invid Siutarps stittion, nå-; så att ciän kunnat hängas om halsen. tiden av en arbetare' som bor i ett
gra hundra m. nordväst från denna. Ävenfrdn överkanten boningshus intill fabriken och sorn
Den låg gcimcX under ett järnåiders- har boråis
"pptill-å.rr
ett hå', som står i törbin_ vaknade av brandlukten. F abriksröse och undensöktes 1910 av numera deise rned de två från sidan konn- lyggnaden var då redan övertänd.
professor S. Lindqvist. Den hade mande" Man anser att skitferhänge- Stor fara föreiåg för att elden skulforrn av en slags hällkista med en na irurits som amuletter till styäa le sprida sig och Falköpings brandstenhäll i vardera långsician rnere två rnot oncla makter, eller också har det
\år, s9m ryckte ut med 6 man tlnkalkstenar på vardera gaveln, och trilla hänget en gång prytt en stenål- i t9*o ledning a.v vice brandch-efen Nyclen rnätte 2 rn. i längd. över det he- dersdams vackrä dt1-"
ia 1äg en stcr off,ersten rned en virl såliningen av den upphastade j
rnängd skålgropar ocla fördjupningar jorden
taket på ett intitihittades ocksä
-- ett
---'- --- r 'äärti"rriätääi
--- par
r-- skciruorj
iicaar.Äa rr^nino.L,
boningshus,
men *^av olika form. Förutom tre små ans lera,sorn
man r",^1-^
lycka,iiggande
troligen tillhört en urnd,r! I _,'j:' .,_ _,,,. _, -,
bärnstenspärlor fann rnan där ett fast de äro bra
piatta, ävenså päträflj 1fi3-:::."::1:.T::::'? :,t^"ii::1.1,.y:'
trettiotal begravda människor. Un- fades en slagen'fli,ntspå,na på"8 cm:sj
r de torvstrobaii:"^=o{::111no"
dersökaren korn tiltr den slutsatsen. liinorr
som
funnos
lagrade
i fabriken
l
maä
an.
o,-*^-'1i-l*tån1,."^i,f
llar,
Iängd med ena kanten svagt retusche- I i::'J ::::^"ä::""
med
ulsqi
frändskap
rraiiu-n@y
att graven
4LL
räknade
r4nlldug
beräknas härra sig
år4VErt
racil
vici
sransk,fis
l?:1".d::111111q
gravsättnin-l
danska d,ösar,
cl,ösar, även orn gravsättninf,ramgår, ätt rle härstamrna- fråni i"t*:,^:39.11"j.3ffj:*
aE
gånggriftstid
j
--a,r^
skett
s.
I<.
under
sen
mätte 40Ar\\.x tr5
rninst tre ind,iuid,er. Benlagret kun-[ I!.^^Fabriksbvssnaden
_.x-]:_1;' av
L
--1,!_
^-- det
^,^, L-__.---^
(2,500 -2,000 f. Kn.).
^^r
och..värdet
brunna
treräkde tydligt skönjas på;;;;?;;
äi,öl lt"
nas till
kr" Det brunAlitså åiro clessa a.vlägsna. tid.er vä.l, i dikeskanten. En ';-i.;"^;;,i-'ji'n'I
iiten starkt rost-[ f!rr@r
""'-.. c:a
''.1 70,000
'Y
r*f?Ii?t'
Fabriken
svsselfiireträclda inom Kinnevedsbvgrlen,i rärgad sten roan rra* ii-a;;T;ld;r.s"
.
l::"J":"
m en tl en d än1'rrl f iil j an ri e h, ii,ll,kr,s t ot it{, r:' n ninlsändarnåI" nen
F;d;" i l :li:-^:",3^1u:t^"j
]:Pt.l'
_"c}.f:'r$:
kornmer jr-rst
i den
brådaste
tycks ha varit ?retycJliet fattip,;are pir lades åter ned i diket
"4t6ä;
inon: kistan,l lstoppet
!..,._--:,,,
gravrninnen" FIclt siikert finnrLs så- j som heu vanit fylrd';;;;;J;"ä:"---'N
och förorsakar stora fiirl:?:,1:een
dana" nrcn" ,lfi rie i reccl sakna tak'
var
Krst*'
okäntr,-#llglgg-1..:iI
cch mest liggii r-inde.:r jolclytirn, iir cleti
äteruppbyg.
ha varit förr" Fåfytrlnad av jordenl l'"1!:irriken kommer attråter.
enciilst en här:delse c'ller orJling, sovt
lsuu;t;ffi,-;iägöra
tyciligen skett vid manhusets |
brirrilar rj-+trt i tLa.gen. Sii.kert l:ar; har
uppförande.
sägs-nämligen_ attl
h.,igrlen ",'rrit lika tätt befr:rlk.rcl 'lå, i en garrlrnal Det
.
litet fjollig -- g'ubbe, |
(20iiil--i.3ilLI f. lir.) scrtn ur.lc1('r d{ln
hette
som
}3rink,
en
natt
år
1900
iI
fiire;åclde 1,r'r'iodi'n"
smyg hacle grävt här tör att "Ieta efFör nä,qon vecka sedan skulie lant- ten grald", som nlr tros ska finnas i de |
"nrlrkaren OsLrar Kieliander. rx,,{r;ssa- gai'nlats
*- grii\/år. l,,fanhuset !åg alå e:ij
går'clen, .hra,slorp, griiva vattenled- ,r il--..iår ilt:.n att. stycke ifrån. Han höil
,--:_-^__r::-^ c -r,- r-_.,__-1
1
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Ij1q:di*.rl?l
?:ffi""med",egdetta
iirl tr<orn-l ;f"-;'#;;å';;i'?";,å";ä;" ffi; ;l;ii
huset" Då arbetarna
mft ett par m. r"i"T."f.ffil,x?f "#: i ä'::lf
ra de;: ff]ält;"
#l#l:ä-,1,T,?31#;
sanilstenshäll,
som nu ligger i

träffades fijrst en glirnerskiff"Tqjilt,kistan. nä,tt och järni upp.,sgicf<JåAe I
från Cenna en.Eråstenshäll, -..",.-,-^.-/r^.^ n.-n^L.^,^ D-i*lr 1*-- {Är
stående på tvären i riiket. De fortoeh 2 m.
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A'Lagerstrand'
pastor""
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wat'ie wtantalsskt'irtert.
Den trO s;enternbe:: 1843 hiills alii'män gällstäråma "aggåendr.r ri,en ]:ii-

tillkom st på ].84CI-gatret,

l*m

i vande

Foltr<skolestaclgan

av den 18 juni

Jlning', häpnade *1.y11,..*,"*

a'ts

skolinrättningen. Ocli på det
änar dcl.ta
detla an-l
oah for
ocro

-!llonade u.teitter
irtgiite* Ii
.. --'Xltteåd"
t'attadc
omfattadc

gårrg s]<ulle
d.rabba I
skulle dnabbrr
en gå-ng
Ictainal,
Iclainal, ickä på cn

1å-t!f,rGloch bliva desto }<ännbarare så an-l
lSiZ bÅh;åi",iä= riA uo.[ä"=tå"lmaIise,tån rnecl glad förtröstan"oql.a,ittia
ttr?, vaväl3ttt]1v1;l=åe*
för
undersåtares
göra
förhand göral
mecl Kinnevecl och V#u"*r" iö;;- [lntilde,
Nsågs nödigt, att nu på för]rand
detfdrberedetrse i det-l
Iingshor cien 22 januari 1-843. man$lkanrle Xtonun$ens,,!"lj-\qT9.i att avlnålon"öAigt,
ans"talt
ans-talt och förberedelse
skulle därvid 'röveriäAxa orn en av[lstat'smedlen erhålla understöd
'"
.^ iiu'a,rueeode.
fita avseende.
4v
ay 1e
enhäiiigt, !
där"före enhäii
besir-rtades d.ärföre
behovet påkaltad skoliäiattning. F"ö- ll Försarnlingen, tgT Fgqlod uJ
O.ft heslutades
fl{ O.fr
och va- Nav Kinneveds och V. Kuimla scck
scckrrc- !
b"-llmantal, är:iallmänh,e!.rattjq' 9!!
retogs dätta viktiga ärende
li;lav
d9t
behövanj9'_l_.1"
"ätt
*å:""T
ansedd.
genast
göra
gö
samrnair-[
nu
hand'tades
såtundal
att
13,r
f,r"an
"S;å;;
llnit
9"j f,*a"
ocn
(v.'"äo*å-"olt
pastor p.llfOro varit fråga om understöd
'od och
ilskott till en kaisa som-förvaitas un-l
-åsen
"råfO*u"6""
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Iandamåt
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uåä*ä skona, gå- | u*ist på skogseffekter'
tillkal- i
att söka inrätta
en tlliuarbiträde av ;;
,lifiieut"oo"
""
n'Iensanl fön båda
p"P91"ls:I
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";#;;"du'åä"is]."t
åå;j;;i" i::uu"
F.ör att så vät
-u*
;i.ts, vii- I i;ss" kostnad.sfö"r"g*äähavlöning av allmänskoleiänarens
tiåaii";t
antiåtte
ken vore uti församti"g"ä;" *;aåi- | underdånigiret
iyll
t*u5",T*3^#*,ti::
förtrråtia"åä"thlor;äi:; i::punkt, ener sä nära den sowr niöjligt, I bidrag
T;*-:*
äätä;ffit#Jio}frä#åffiäåä3'ih|tä-å.rå"-i'äån?;"t"ä.1ö;;i;;ö,t lrdr. 16 s1<. hanko, och öwiga hänrten
skolsryretrsen nostaä, ;il;;;;"Too[["**rter de seda,r .Ä;ilä;-e];-,r,,t lP.?:::tlT.TT{}g-:*
ltunnor av häirten råg och hårtten
åtr*.å{å""t;'#-*äö*å""äiå,ää" åä[f ilåffi""uÅ,"e"ääl'-'i;;ä;
*, -;--.:^;;h_-;;- nolqp
i@!oxL'. 15rv-ti[]stor
och örn i<onuns. Åi'-u
rnark
r'arA tiu
L'! D^vr'yå@lo
skoleptats"S-i'
vvr! rå'äå"5:,:f :*
i:tf--:*P-3l1Tf*3',Ll1_
":;i.^:T:j::;r:;-"
ntr vn.lrles.
sone äger att uppgö_
ne3'ord skulie dyrt inköpas, fattadelfattige barnen väisigna sirt hdge vdlrörsamlingen det
l?."*'-"t1?:g ll1-:ry::lt:!:Y.*:*-,,:1
"'tiiiåtäråä]ärI".
månacl insändes
gq I']ut*ä löri, sarnt av::ltaiiande ar' ltus
rUI I
nua""
nlEudrl
sarnma rri@raLf
b4lårlrr@
börlig
[JLr{'IIg
ordning Fuoxu
U{'{-åIUXIB
U}1i,, LtrraLcilt(j
för
reEilemeno"^t?f
upf_8;i1T1^t-^av
uppgöranclc av reglemente
de"medei lccir
statsbidrag_qy-de.rnedei
skoltägenhetens u""iågå"ö-"ä"p"*liansohan
skollägenhetens
u""iågå"ö-"ä"p"*|i.";öd; om
loch
rn'
och
n'i'
m'
"t*t*niapg_av
tilt"nSatp åt me- Inndcrvis:iingsntetoden
anstagit tiit"lijälp
Fä;fä;1is;""ö-ii*ta,.o,uo"n"*anslagit
tors stomhernman. Fö;;äi;go"-lto-l,rta"to.uo"r,
lnndervisningsmetoden
och i en ]ycksnart.och,ln
även, Give
Give,Guri!
Guri ! snart
1ä- iiäven,
a,ulöno trä-.
försarntiägar att uulöno
nii- llåenösa försarnliägar
tillfönsi;ä;"il1Täii i,ii-liåenösa
ser även cten tillfönsi;ä;"il1TäY*fiireslå
föirsarnoeh
stund
utspana
tidllrare"
för sin ii"d
vanr-le kyrl<oher.de,
vanr-re
il; tö-;il
kyrl<oherde, att han
ii*ur*"
ullis
eir shickeXig barnalärare"

;äil

;;

*

:l

;il;"ilå;;äilifi
eTl::?:"Ti:*l

r,+;i*lå41t3*ijjn{:,i*
äöå

'

11

"'#ii;;;

l

q:**

i

**:j*'-,fr?*:

ä;";;-;;

å;

b".il;,;ä'f;;d-;-lså"ril"." :

härtiii

"

bifaii e;ot lrifflell
sitt ";i
" 1l

[iliugen
"Storrnäktigste allernädigste f
^1.^1^!-.^--,1..^^^
^
---,-*-:: .
r{LL nppgora Kos[.rlao.srorsrag tlrr å
,
-".
'filn sliolst.yrelse.._r'aicles ur K'i'rzncskolebyg|åäd valdesuo r.åÅ*iit"o ,"fr_ nrud underdånig taeksa,'nhet för| r\i'Ir!r!rLu"-v-Gtt "'-ii"äiå='ffi?i;i
&faj:ts visa*och faderliga om-[
fem iedarnöter,
tråi.rxrnay

erstittrring"

$

"a*iiäår""fr;"#;J'i$nae*=
äTår#ffi's:här*=å
A.perg' rv-!"agn. -rrnoersson l#$ätåäfihr-,rutlr"ä'h'"'5å#ffi'Jx?Tffl*lffil::Li?Hq'3;3ii.H{'3t'åH3"*ii
l ttryrxegar-Li\rcL LrrrrvaÄd'u" -';;ä;?O?ää"iliriiirnark" -Varje helt hernman skulle titll
den, tars Eriksson i Haliagåiden j{5ring' vå-gar nu Kinne
genoÅläå;;ät;;äf
undertecknao } i:l
skara stift, genom
rp Skara
r.arsson i Glaskulial
och.Iohan
och .Iohan Larsson
Glaskulia" l{i
:Y:11*:"1"T*"
lass sanrl och ettr
^-Ym|o::-^uti^ut$?l
sten' ett

Ehuru försarnlingens ledarnöter in- illastor,

i

djupaste

""d"",rålgh"i;{tbtukbar -,[tJ o,"r:Jåff5#--11?:l?ä:
r* ,,ätilet
q"dr,äqilp"lrå-tiilIlint-:?;
"#:f"i
av huset, läggandet av stenforå';Hö;h";;äii:$11"*
13flå,.åJl"3u*hää?i?_ä."äåTå?: iffiåiäs'#
sågo nyttan av en skota inom ]rasto- inårra
mögnes barn ]<unde erhåila behövlig

ldet av en inorn födäIffiäen;ääiså::1"::l^åtl:,?':?i*?":i?åå3s;|#

ö"fåH""#
fäil-iqTtrö"":f;";ä:1 iqryry":ilila;:?åil,yåäjf1l'*i?*F**:å.:,';.,51?1",?i*ST,SXffåä#?Y
lära, togo dä dock i betraktande den ldenla fattiga, på--s1ättbygd*t"b.u,ftl,'o'nÄr.io,".'" år blev
trrlev skolhuset uppfört
iö?J"1"ffiff"å'-äåff:tTisråä lffi?#J#,rr?ä, ""ffi"åx'-lffi# #äTfifli^-noriu"ae
tars Landahl
;;;: g"*^uffi^t",':13

L"* årtäär;#il
I från Bnedared Y,%L:å'
vatrdes'
"asä"'"Låi;,
kornmer att medföra, och då de kän- dånigst utbedja Ed";;-K";gl-'tG'"i
I
dg qin rnindre goda ei<onorniska ställ- nådi[ste uppmarksamhet"
ständig rlånares avtönande
Irau
nad. uurr
och err
en s{,auLrr6

K" H'

