il Arbetet med
montör
montör Julius Karlsson. Större i;
iordningställande av
avl
nred iordningstållande
Johansson I sl<jutbana igångsattes omedelbart och I
silver: snickare Gustav Johanssonl
och hemmansägare Gilbert Karl-l.dcn 1 maj 1901 var den färdig att ta- |
gren. Mindre i silver: snickare Ber- lr8as i n uk' De första åren användes l

{"balton

iirEngdahro.r,,,ag'ååiä;!'a:"ili::'l-åfllK?fäJ:Sfi ,lf}ff :ffi ;'
Johansson. Vidare utdelades för-ll eorell till sin dotter,-vilkön liksorn
eningens dillom till hrr Linnarll kyrkoherden var intresserad skytt.
var i månia
Iilermansson, John Karlgren, John I Den första skjutbanan 'man.
började
Kjell6n och I avseenden olämplig och
Karlstedt, Gunnar -frii.
Run e Fre dril. so n o h
.rår' u" * - if ibl",tåtil%*ä: iåf,l f tllfå:
ll
s

å festplatsen SLUTARF
onsdagen den 8 augusti.
Slutarps IF.

*

c

son.
När kapten Virgin

jordbruksfastigheten Björket

-ll!::""';
hadc sagt sitt, kom turen till Fal-l[
köpings skyttekrets aft gratuler" roi,[" T]å""]åä1ffiff:, tf#iåXi:å:
ll
och välgångsönska. Det gjorde den g.fs11 octr C. u. Kinnander."
genom sin vice ordförande, J. I
En sak som förtjänar omnämnas
Lundqvist, Habo, som överlämnade ll är,. att föreningen a'r" rSrS örövrärie
ett skyttepris i födelsedagspresent. ll Skarabors-s sk-ytteförbunds vald-.
s å speia de Mössebergarna ic":,
'#:;;1"åtåltliSi:
:'jifl

ved, Vid sidan av

ätäi":"f

i Kirinesitt jordbruk inne-

har han befattningarna som kyrkooch skolvaktmii,stare

11

ll

50 år fyller den 10 augusti lä-

genhetsägaren Valfrid, Johanssom,
Björket, Kinnarp. Född i Kinneved
inköpte han för omkring 15 år sedan

ll gårdens ägor, där ny skjutbana anoch där- ll taoes. Finänsieringen åv verksamheskedde genom anordnande av fe,smed Skaraborgs skybteförbund

i

Kinneved.

LEKAFTONEN

varerter SKytterorenlngen ragnaqe il ening som crövrat detsamma. I
sina gäster på kaffe ute i en löv-ll St--yltarna voro: Sigurd Johansgon,[
berså.
ll C. H. Kinnander, Vertör' Gixtafsson,
Senare på eftermiddagen berät- ll Kart Andersson' Erik o"ou"*"-q1:-Y9: I
tade forkskouärare ri,,'' .c":i;i;- ll+:iHå $:ffiffiJ" *å1,,13ii"äT;iå: I
son från Falköping västgötahisto- Ll ringspris för. femmannalag av Kinnetier, en konst som han vid det här I veds-.skytteförening. År 1943 erövra- |
laget behärskar till fulländning. l9:-l:f"t"gens-.Jemmannagrupp-ettl
vi nämnde, att en av.dem ;"* ll?iålllgåt#:'å%"il'J:x i:?T,,,f,åfii
voro med från början, närvar vid lvitsl<e-rrökinds skyitekrets ' sedan
'festligheterna. Alfred Johansson]lden bildades år 1920 och Falbygdensl
hette han, och den improviserade,lskyttgrrets sedan starten. Förening-|
programpunkt han .uu""a" io"'Liåän"IJ,i1?,T;uå5,å!l'å',åfiXA*åi
.blev pricken över i-et vid jubileet.'år. !'rån Ska-raborgs skytterörrunal,
iHan berättade nämligen en del erhölls ett anslag å 1.565 kr.
ll
rlöreninger\ wrrr under,
fjolåret1l
frän sKytf,elorenlngens
skytteföreningens i,. r vrsrlxr6sr!- som,
minnen rran
mlnnen
. urrqst - _rJurdrtrL
srart och om det hängivna..ar,[1tu,
,131"# #"$å:tffitt1lå:,å1 åiå?s_ I
som pionjärerna lade ner för >sin> lrande Jutiw Karlsson,-seLr. Cusiarl
Bertil Engdahl, Georg Jo- |
rörelse,
_ lhaasgon
l.fonansso-n,
på kvällen underhöll Erik Andscb Aryid Anderssan,
r6n och hans sällskap med ett kabar6program, och sedan lektes det
folklekar under iedning av Stens
f

på Tångavallen, Slutarp; är

uppskjuten till

S.

I

|

l

onsdagen

den 15 augusti.

I.

F,.

En 1939 års

fifteurulnt lasthil
med tipp och prima däck, maximl.
3.230 kg., sätjes billigt vid snår
af.fär.

AB Slutarps lWöbelindustri,
Slutarp. Tel. Kinnarp 45.

I

Korn ihåg Dansen

lekgäng.

i KINNARPS

llistorik.
Kinnevcds Sl<y'tteförening bildades

år 1901.
Initiativtagare till bildandet voro
folkskoliäraren J. P. Kjell€n, Klas
Kjellön, Älfred Kargren, J. P. Kind-lund, Otto Johansson, Verner Ädamsson och l<yrkoherde Sven

1

aug.

Borell.

I{innarps IF.

|

|

I

Den första stylelsen utgjordes av I
Atfred Karlgren, I(las Kjell6n, J. P. l
Kjclldn, Alfred Johansson och Verner I

Adamsson,

F.ESTPAEI{ onsdagen den

ING-BRITTS KAPELL.

I

A.:- ,r"1s"9lf Fel att ha kufa och
lGösta
i

Fina resultat vid
l.

S talGI
TTO mtävlingarn

4s"dl'

Tre slötar över 15
15
Vid friidrottstä
*ävling
ngar

m.

av Gösta Arvidsson.

på

J,
_ll

Stad
[adion I
i går kväll medd ame.
lerikans
ransktt deltadel
gande i en del g'renar
rr segra
3gradeeGö
Gösta
Arvidsson i kulra
la nied
ed L5,04 Tre
-ä]
..9 av i
stötarna tetiu rs
'"u!"^'oå"å"åi.
rover. i Kinnarp tog ny
Tåvlingen i ,lenna gren gäItde också
inteckning i
för landskampen *^r
mot
Ittqqningoch
Tyskland,
Gösta tordö sålunda
Iunrla
NTO-aundringspris.
även här få representera i såväI kula
|

I

I

som diskus.
Ur resultatlistan:

Skaraborgs NTO-distrikt hade i
söndags anordnat en ungdomsstämma i Mölltorp och i samband därmed
DM i fri idrott, varvid bl. a. föIiande

Kula: 1) Gösta ArvidBson, Falkö_

ping, 15,04; 2I S. Edhh.md, Hagfors,

3) Kjell Nitsson, m,rr, i+,Zzj
-11,9J;
4)
G. Almqvist, 14,M. .
110 m. häck: 1) Brian, USA, 15,0.
i^09
-1.52.2. *'' 1) T' sten, Hälsingi:or'g,
Längd: 1) Brian, USÄ, 2,06.
3.000 m.:1) Bertil Albeltsson.
8) T. Fatk, lragen,
lnpsgla,-8.20,8;
Skövde, 8.39,6.
400 m.: 1) Mc Kintey, USA, 42,0.
m.: 1) S. Landqvist,
^ -1_590 2) fngvar Eriksson, Vikingen,
3.5t,4;
Brandkåut,nt 3) Kjell Nilsson, r{euas,

resultat

Baskarp, 12,5.
400 m.: 1) H. Håkansson, Baskarp,

57,6; 2) Eldor Andersson, Kinnarp,
59,2.
1500 m.:1) Eldor Andersson.
Kinnarp, 4.26.4; 2t H. Håkansson,
Baskarp, 4.46,O; 3) yngve Johansson,

2)

|
i

Mocks, Bellevue, 71,82 (svensht
"6,,11;ärup^,.-1,,-Ä
hÄafor. 3)
Qr Ber.gtund,
Start, örebro,
!gs^?);

71,03.
Stav:

_-4_00

i
i

-

{)

Ragnar Lgndberg,

4,l5.

m. häck: 1) Rune Larsson, I\IP,

52,9.

i
t

j

I

t-

it"aafibn
I

L) T. Bergström, Mölltorp,
-Längd:
529
cm.
Kula: 1) Börje Andersson, Mölltorp, 11,93 m.; 2; yngve Johansson,
Kinnarp, 10,89.
Diskus: 1) Börje Andersson, Mölltorp, 37,37 m.; 2) Yngve Johansson,
Kinnarp, 35,11.
Spjut: 1) Yngve Johansson, Kinn1Ip, 43,87 m.; 2) E. Kje[6n, d:o,

3) H. Göransson, d:o, BB,??,
f tävlingen om ett vandringspris.
som i fjol uppsattes av logen i Hjo
och vilket skall erövras tre gånger,
tgS
Kinnarp sin andra inteckning
-1u p. följd av
pä 22
MöIItorp 14 och
38,96;

la TÄNGAVALLSN, SLUTAR,P,
onstlagen den 15 aug. kl. 20.'
I
s. r. F.
I'

I"

Hästar

4-7 är, medelstora, lämpliga
Norrland, köpes omgående.
Tel. 105 Kinnarn.

4.46,7.

Höjd: 1) Yngve Johansson, Kinna,rp, 155 cm.; 2) E. Kjelt6n, d:o, 15b;
3) Harry Göransson, d:o, 145.

. ä."å,u1

Spjut: 1) B. Held, USA,

nåddes.

m.: 1) T. Bergström, Möiltorp, 'J.2,4; 2) Harald Håkansson,
100

Kinnarp,

Baskarp

12.

Gösta Arvidsson kastade
vus''t'
49,48 i diskus I Skövde. I
,

- - Oet
var verkligen tur att man
del rtär I5-rnete|ssi ö+,en, satle
]l:i{
till klarhet i dishus. I går kväll del- I I iosiA ?. I Vid.-son, anna rs hacle det
n.rttt pe clcn här froniln.
Ivarlt.rt'na
1
girtr tlet inte alls, jag fick
Gösta Årvldsson
l::stru*t':il*ål'öåå';,'tnl;
i
,crrsJ-(Us
är lräst i Sverige i år och nytt per- itnle ii,.cj)i)(n I,rkon, i n:1got lrrst.
Ilden_sair-rti.Jigt cn fråg,a: Fiirr kqrlde
dubhelrepr$sBrltärtt melian 46 ö*5ö#äx?,Ir},åi J .te plaeera åiit,ii" o.r, kula samma
och 47 m. Tväa blev Eskil
I.[u Jick. irå.de i{ipi: octr jas gå
I r1ir,ek1
::9,1, 11;:11 L11tiU biuf.u"ri.igil
r:Iet inte vtr:it }.lii1.trc a,tt fördqln
även rnot Tyskland äHTå*:i"f'fisir lti#qTr#, I{aje
-'1'r tt ' np r. på tva dagar, vilket
I
.
X'rildrottslandstaget mot TysklanA lffrage Sönegård, hade 14.31.
t"a,la 1:Är:i t:lr'ö;.:trl 1C, nåtla kon_
på, Stadion niista
3.0OO meter
met.er noterades fina tinä^.*.n. torsdag och fredag
frertqql
ccntraticn och resultat.
I På 3.000
togs ut i onsdags efter-Stockhotmsl Ider. T. Fatk, Hagen, vann på 8.38,4,
spelen. Det fick följande samman- i 2) OUe Nilsson, d:o, 8.38,6, 3) Sven
Axelsson, FÄIK, 8.47,4.
sättning:
100 m.: H. Ryd6n, Mjölby, Giistai I den klubbmatch, som utkämpades
Gösta Ärvidsson går från klarhet

I

ät

| ^.
|

Iäö,1"

Ändersson, Göta, Stockholm.
lmellan Hagen och den finska klubben
På 4x100 rn. tillkommer L. Chris- llohjan Urheilijat vann skövdeklubtersson, Eksjö, och B. Palm, MAI. jben med 66-62,
200 m.: G. Brånnstr'öm, Skellefteå
och G. Andersson, Göta, Stockholnr.
På 4x400 m. tillkommer T. Ekfeldt. I r
_ || ||
Göta, Hälsingborg, och Rune Lars-

POPLTNROCK

r
soo.
-Mp.
.. ltillvaratagna viq Slutarps sam_
800
m.: rngvar Bengtsson, Lidingö,
mid,
liratntoreirings hembygdsfåst
T. Sten, Göta, Hälsingborg.
l:::*^_-^___-_-at

1.500

m.: o. ÄberÅ,-bT'"

fr.

S.,lsommardagarna. Återfås mot an-

Landquist, Vikingen, ööteborg. nes.: llnonskostnad efter hänvändelse
t
|3gvar Eriks*son, Brandkåren, a. ltel. Kinnarp 106.
Holmberg, Hellas.
i.l
5.000 m.:
tn.: B. Albertsson, Uppsalal
Unpsalal ,_

IF, B. Lindmark, Eskilstuna.
ll l10.000 m.: v. Ny$röä:'!?oauL"r, il I

t'#'1fiä1äå".h1'äi"si'o",,and,

till

rtlr'st'

Gösta, flurre

och
iI
svem
$l?ii
|
tälje, och Gösta Mattson, örgryte.
400 m. häck: Rune Larsson, MP | 1l Svenska Mästerskapen i friidrott
och I(. G. Johnsson, Göta, I{arlstaa. I lgå i Stockholms Staclion den,1?:1g
I-ängd: I{. E. Israeisson, ulvarna, I i*-19 augusti och till desSä kommer
n lJ.
Och
B. rarm,
Palm, MAL
lvrAl.
II skaraborgsklutrbarna
skaretniqqktrrhhqrnq att
r+f sända
aän/la till_
tiltHöjd: Gösta Svensson, Svängsta, I i sammans 16 man.
och A. Ljungquist, weste'malm. | | r'or Farköpings ÄrK startar Gösta
St-1v:-R. Lundberg, Södertälje ochl lÄrvidsson (kutä och diskus), Rune
_
I. Allard, Upsala I!-.
eersson (1.500 meter), och Sven
Tresteg: A. Åtrman, Nordingrå, II lllAxelsson (b.000 m.).
och R. Norman, Våi,sterås IK.
väx-

i'i1å"ålilfJ,i:?lffiläå:,åI.oo""-

$pjut: P. A. Berglund, och R. Ericzon, Star't. örebro.

till

diskus samma dag.

Siägga:

Ä. Ringström,

Brännan,

och E. Söderkvist, Gefle IF'.
Kula: G. Arvidsson, Falköping, och
S. Edhlund, Hagfors.
:Disltus: G. Arvidsson, Falköping,
oeh U, l'ranssorr, örgryte.

|

Gösta Arvidsson rnissade i diskus, men rehåbiliteracle sig i
kula.

titt

F

otboll

å IDROITSPLATSDN, SLUTARP,
söntlagen den I-2 aug. kl. l[.30.

IFK, HJO BJ-SLU.TABP,

DANS

$tr'61'

Starkt fält viC ffirorgonCagq-ens
idrott.
Falbygdsruäsf,erskap

ifri

Söndagens Falbygdsmättot"slrap i
fri idrott ha samlat oväntat stort ciel.
tagande. Det kommer s!-iker:t att bli
intressanta öch spännancle tävlingar.

t rn,le
rt'""'"'

'

I Där' vinner våil Sigva.rd Johansson säll<crt {.öre"Larsson. och S. O. Anders-

L

I
I

l

torr

I

Södra gruppen:

Slutarp 5-0.

SlutstäIlning:
Trådet
Åsarp
Slutarp
Blidsberg

641726-89
637275-77
6204\l-194
6204 7-254

Skara-Älvsborgs .Fokalserie.

Börstig-Slutarp B 5-1, GöteveFloby B l"-3, Blidsberg B-Åsarp B
2--2, Yartofta B-Rapid, Falköp. 110, Kinnarp B-IFK Falk. C 2-3.

räknas, bör Wilske, som har de flesta startande, kunna avgör'a tili sin
fördel.

g.Quotalooono
Möbelaffär. Slutarp
tel. 1?9, Kirrnarp
uppmärksammas allt mer oeh mär
tack vare de billiga priserna.

Gustav-Atlolf-Kinnarp 4-13.
Kinnarp hade inget större besvär
ned att hernföra en säker seger övei:
lustaf Adoif i ser.iepremiär'en. Hcrn-

:nalaget spelade bla de för.sta 15 min.
len fö1I sedan tillbaka mer och rner

ör att i sist.a halvlek fullständiet ut:pelas av gästelna.s kedja, som öpela-

le vackert rnatchen igenom. Def legracle hela rnatchen. Hemmalaget för^

cf. och vi. sorl
rriterade gästernas försvar ibland

iogade över en bra

Si000

meter

blev en av dagens trevligaste grenar,
dar Skaras John Larsson-,tll_tiT]9tj_"
Eldor Anderson från Kinnarp kastade sig genast rram i i;ffi;ä;;ä
arog*pdganska bra mea påiotja att
två av skaralöparna ganska snart

Åsarp

-

FALKÖPINGSSERIEN
sönilagen rlen L9 aug. kl. 13.30 å
XINNARPS IDBOTTSPLATS
Domare: Karl-Erik Hellström,
Fatköping. Alla välkomna!
'
Klnnarps IF.

I

---l

1-0, Trädet, Blidsberg-Åsarp
dr..+^-a
A

Kinnarp

i

FESTPARK

Lördagen tlen 18 augusti.
LASSN
CARLSSONS KVARTETT från Tidaholm.
MUSIK:
Kinnarps IF.

Fär'tn orpne- told.e 1500 bli.

Wilske. Endast sju nran stäIla
På 100 meter starta. 12 rnan, och lson,
I upp I ocnna gren.
Schäfer bör väi försvara sin fjolårs- II Arlur J( nanTson, Liu0nem,
som
titei före Robinsson, Gudhem. På ,100 Ii gjort 4.07 på i500 nyligen startar
m. får K. E. Fant s.vårt att uDprrpl nir
nu på 5.000,
D.UUU, som
lat' hem
nem som
scn] han
lran tar
sin seger från i.fjol bland de 14 star'- Ilhan vilL lö!'c
Gustafsson och
^.isse
r höid får vi åter
lUi'tor A;rrlcrs,icn.
t se Arrl.'l:, .,t]i:s,sr,r nrcn ha:t får hår d
!llonkurrei-ls av Gus'"afsson. Wilske.
t BII-/LAST
och Svensson, tsörsti.g. I längd stai:tar hela lB rnzrn, och till favoi'iterna
sagspan r,4/ilske.
hör Flis{<, Kinna.rp, och Evaid }-ant,
Stav vinns nog i år av
till salu.
gamle Wilgotsson, Kinnarp, för de
sju andra, av vilka Nilsson, Wilske,
AB SLUTARPS MöBEL
bö- knmma närmast.
INDUSTRI.
I kula ligger F ransson, Wilske,
TeI. Kinnarp 45.
bäst ti[, men fjolårsmästaren Arvidss-n Kinnarp, och hans klubbkamrat
Frisk vill nog ha ett ord med i laget.
Anders Nilsson bör taga sin första
rFl
diskustitel i år, han har gjort över 40
m.
Ställer >K. G.>> upp torde han
ACK
komma på andra plats för KinEtt varmt. tack till släkt och narps unge Johansson. Anders Nilsvänner, som uppvaktat mig på min son kanske tar sin tredje titel i spjut
'50-årsdag med blommor, telegram före li'risk, Kinnarp, och Eskil Olsson, Wiiske.
oeh presenter, samt för de vackra
Stafetten 1.000 m. bör så tiil. stafettvana" Wilshe.
blomgrupperna från tr'olkskolestyrelsen, Kinneveds församling, och
I ka,mpen orn standaret
Templet 1923 Vinterny av NTO.
blir
hårt
det
mellan Karleby och
. Björket"den 13/8 1951.
Wilske, Karleby tar troligen mest
poäng i friidrotten, men Wilske leder
Valfritl Johansson.
dock från föregående tävlingar, och
det kanske fäller utslaget. Kinnarp
torde inte vara att räkåa med på allvar i år. Striden orn vandringspokaSkara-Älvsborgs-Alliansens
len, där de sex biista i varje gren
pojklagsserie

i KINNARPS

FOTBO LL

|

;

;,
I I Sluten bänkinredrring är att
föreCra
I| i| :-..
-;-- I, Kinneveds
-; .;;- - -, kyfka.
".,;
till restaur.eri+rgsarbe| I F:l=-l"cct
i Kinneveds kyrka tillstyrks av
I' lten
iriksantil<varieåmbetet med., ."Virssa

A'"r#:äf,';.#; i;":ää,ilå:fäffiä'"

haikade en bit efter.
övertog doc$ ganska snart ledningen

ö;;;;;iää-örter
släppa
några varv, men John Larsson hö_ll :
sig hela tiden avvalrt?*l9:
trion giclrli
två fallrygdslöparna. När lil:i.di

betet helst_

med Birgelot"tergren

Anclersiön

fick löv aft

I

ffi#äål

att kyrkan fö.T.:*.l:d

sluten bänkinredni'Rg

i stället föp

den föreslagna öppna. Änrbetet an-

slg viclare inte kunna förorda
,ser
i,,,.'.
predikstolen
0""
för9slaeu1
nya __:",,t
""".^^_;^_:-:-.^
in på sista varvet g:orae-larsgåtiuti
|
-lade
genast flera I utan att ha tagit del av utarbetade
trrattigt ryck och
meter mellan sig och de två övrig3 | nitningar till den';, I,princip han
De hade insentins
ctocir ämbetet ingeÅtin$.att ärinra
"ll^-::Il^"tT1l
snöret som | ,'-.
utan Larsson kunde hryta
sesrarc. om fjär depråi;"; ;ilr;;
I i"l den angivna förändringen.
Blutarp-IFK IIjo B 5-3.
si{ en hård stiid mellan Eldor An- | Detsamma gäller den planerade
Slutarp intredde höstomgången i dersson och Sven Johanson, Skara I glasrnålniilgen i korfönStret. UnSkaraborgsserien med vinst över som gått upp bakom Ändersson. Kin- | t I^- .r5slsfmed golvomläggningoh
IFK Hjo B, som efter att ett slag ha narp-rpojken hade tlock tilhäcklig ork i ::: ,
hållit jämna steg i målgörandet fick
finna sig i nederlag med 5.-3. Spelet

nen tack vare lugne och säkre Änlersson på ch. samt må]vakten reclles det farligr upp. Gästernas kedja
/ar annars Cen bästa lagdelen mei
jtt plus för cf. Arvidsson. tbl(_ .
6l

;ä'";ö;;i;;s'itd'ö | ffiä,,iJ.Hå:lli:*ff,Håä;

-^ ---.-TI
lKinneved.
f-

blev aldrig av någon högre klass, det
var endast vänsteryingen i Hjo sonr I
tillsammans rncd cf. ordnade tiU nåsra anfall med mening bakom. I övrigt var det endast individuella attacker med blandad framgång. I Siutarp

spelade Kjellander högerytter med
viss framgång, men farligast i ked-

jan var cf. Eidor Andersson, vilken
antecknade sig för tre mål. De två
återstående målon gjordes av vi.

Mats Andersson, som var bra utan att
glänsa. !'örsvaret verkade osäkert
och först mot slutet åv matchen fick
man lite stadga över spelet. .Vhtr.
Ingvar Johansson tycks ha funnit sin
rätta plats och var genomgående bäste försvarare, medan däremot kamraterna Lundin och Hallagård saknad.e den säkerhet man är r/an vid från
det håIlet..Målv. Ruthman borde kla-

rat . första måIet. Målvakt, cb.

-och

vhb. voro de biista i gåistförsvaret
samt i kedjan cf. och vi.

Slutårpsdebuterande domaren Åke
Augustsson, Borgstena, övertygade

inte.

tblg-91.

Liå:il; *?är,J;1'I;äTi*-J
å*u"'| ;";"1;;"ä;äil'"tl"
t6[g-Sl ,
It-i5x1r,-isningar.

i distriktets skolor l
I Läsningen
onsdagen
den 22 augusti I
fbörjar
rslr 3toctu"n s.50.
l'l Cy f
,

I

f
I

I

"å:""ål::i'J'-'äi#

srfffi äll#3'lilqhl.'

I
I
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I
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KINNARPS FESTPARK
afton.

LASSE CARLSSONS kvartett

från Tidaholm.

Ki*arps IF.

\ltr1g'g' rfinnarp-Åsarp 1o-3.

Falköpingsserlen.

Kinnarp-ÅsarP 10-3, VartoftaGu.staf Adolf 1-5, MadängsholmiSffis8a S. f;iEualkEar
ll'olkeibo 6-1, Kättilstorp-Grolanda
SM 0-9, Sandhem B-FAIK B 4-3.
diskus
Stockholm den l? (TT)' Det 56:e
På slutarps itlrottsplats I
urr.o"ku, mästerskapet i friidrott in- I
i"Jåå" pa fredagskväIlen i Stadion "St'O
Åuo iot'iot för kvalificering' r diskus lff'å:n's,",:1:,1Th iiq'f ålögå? I
ra' håuas som ravotrvatiticerade sig Gösta Arvidsson'

'ilå i

vid

Sfiil-tecknet i kulu till
ttlt-d.

o

Göstu A. B0

.

Två årsbästa resultät och ett tangerat blev facit av söndagseftermicldagens avslutade finaler i SM i friidrott på Stadion. Det vär Gösta
Brännström, Skellefteå, på 400 m.
med 48,2 och Gösta Arvidsson, Fal-

nytt

drshfrstu

22"4.

tiden..

borg,

14,8.

programmet eldade upp publiken Iitet. OlIe Åberg visade änn"u en gång
att han är vår bäste på distansen

200 m.: L. Christersson,

3.53,6;
3.53,3;
3.54,0.

6) R. Pe;:sson, F alköping,
?) S. Gottf,ricisson, Elfsirorg,

il;. J.

100 m.: Kjell Älm, Eleleneholm,

10.8.

400 m.: G. Brännbtröm, Skellefteå,

Knla: 1) G. Arvi.dsson, Falköping,

Tresteg: Lennart Moberg,

tä1je,

-

1.53.1.

3.52,2; 4) K. E. Ka.rlsson, Spåi:väi;cn, dertä]ie, 4.20.

5) T. Lundberg, Brarndhå;:en,

2.16,44,

800 rn.: Tore Sten, Göta, Hälsing-

och vann nu på 3.50,8 före Sture 1.500 m.: Oile Åberg, Gävle IF,
Lan<lqvist och Ingvar Eriksson.
3.51.4.
1.500 m.: 1) O. Åbe;"g, Gefle IF,
5.000 m.: Bertil Albrektsson, Upp3.50,8; 2) S. Landqvist, Vikingen, sala IF. 74.29.4.
'3.51,4; 3) L Eriksson, B1"e.nd1(€ircfl,
Stavhopp: Ragnar Lundberg, Sö3.53,0;

1.02,16.

... lr Sandström, Härlunda TI',
uKSJo, l-

Inledningsgrenen 400 m. häck höil
3.000 fn. hinder: Gunnar Kartrsson,
på att sluta med en sensa.tion. Rune MAr, 9.08,0.
Larsson kom i otakt på ett par häcI{öjdhopp: N. Nevrup, MAI, 1.90.
kar och K. G. Jonsson. Karistad. va.i
Längcihopp: K. E. Israelsson, IJIpå vippen att slå Run'e som emcller- varira, ?.23.
tid bröstade sig hårsneånen f(ir'e. BåDiskus: Irriberg, Bellevue, 47,69.
da fick 53,3 viiket vat ett nytt. utS1ä9;;Ja: IJo Ericson, öIS, 53.58.
märkt personligt rehord för karX- 400 rn. häck: Rune Larsson, MP,
stadsbon.
.1.500 metersioppet som avslntacle

Resultat: 10 km. jun': 1) GunQe
Johansson, KinnarPs 7I', 52'07; 2)
Stig Karlsson, SK Svängen, 56,33;
3) Torsten Andersson, Härlunda IF,

10 km. damer: 1) Tngrid Johansson, Falköpings AIK, 51.57; 2) Gerd
ping, 14.8t?; 4) S. E. Nord, Söder- i Andersson, Härlunda IF, 1.09,13.
Lramn, 1,4.79; 5) K. Nilsson, MAI,' 1i
25 km. seniorer: 1) I. Andreasson,
Måistarna:
.77.
i; SK Svängen, 2.12,42; 2) Th. Anders1 l0 m. häck: Ragi'Lar Lunclberg, | - son, Härlunda IF, 2.13,77; 3) G.

kulå med 15.26, som svara- Södertälje

m, tangerade tidigare årsbästa

Gunde Johansson'

75.26; 2) S. Edhlund, Viking, Hagfors, 15.00; 3) T. Sönegå.rd, Lidkö-

de för de nya noteringarna, medän
Kjeil. Alm, Helenehoim, med 10,8 på
100

'

i

köping,

såttg lill
Falköping och KinnarP

DM i gång för sehiorer samt 10
km. för juniorer och damer avgjordes i söndags i Trollhättan. Ing'vald
Andreasson blev som väntat mäslare på långa distansen, och att HärIundagångarna Thorvald Andersson
i och Gunnar Sandström skulle komma närmast efler, var väl också
ungefärligen vad man väntat.
. i damklassen var tr'alköpings Ingrid Johansson suverän och juniorklassen vanns av Kkinarps lovande

1ffit;;;i-"åå

Falköping, 45'?9.

0[tl-tecken
-ffi

SöCer-

14,R2.

Krila: Gösta Ärvidsson, Falköping,

15.z{ii.

Spjut: P. Ä. Bcrglund,

70.81.

-'

s'rökindr folkstoterty--;;*
har vid $ammantråde uppråttat
förslag till organisationsplan och
ordningsstadga för distriktet. Likaså uppråttades instruktion för
distrikt$överlårnren, Samtidigt benlutades *tt ingå till Skolöverstyrslssn med begåran att till di-

strikts$v*rlårare få utse någon
inom distriktet anställd ordinarie
fölkskollårare. Vidare uttalade sig
folkskolestJrretrsen

för

I r rrtttipingsseriens

irigivn clenna ansöl<an valdes nämndernan llrik Gust*fsson, Kinnarp,

hemmnnsäg. fvar Gustafsson,
$lutarp, och hemmansåg. Martin

i

andra spelsön-

hag - målkalasade Kinnarps fn På |
Åsarps IF med inte mindre än 10-3.
F ör hemmalagets del började matchen inte så vackert då redan i 6:e
min. Åsarps cf placerade bollen i nätet. I 13:e min. var ÄsarPs hh efter

klungspel framför mål framme och
ökade till 0-2. I16:e min. reducerades genom Kinnarps vy till I-2, i

19:e min. utjämnade cf. till 2-2.
Efter ytterligare 3 min. blev det 32. I 32:.a min. var KinnarPs cf åter

påpassligt framme och ökade till 4
I andra halvleks början fick
-2.
Kinnarp ett självmål varefter ställningen var 5-2, i 5:e min. ökade cf
till 6-2, i 7:e min. Placerade vY ef-

ter en retur från målstolPen och
passning från cf bollen i buren och
ställningen var 7-2. I 8:e min. blev
det straffspark mot ÅsarPsburen,
vilken dock brändes bort. I 12:e min.
var Åsarps cf åter framme och ställningen var 7-3. f 17:e min. placerade Kinnarps hi åttonde bollen i buren. I 22:a min. var Kinnarps snabbe hy Åsarpsbackarna för snabb och
ställningen var 9-3. Måikalaset avslutades av Kinnarps cf och resultatet 10-3 r'ar ett faktum.
! Kinnarpspojkarna presterade ett
I synnerligen vackert spel varför reI sultatet kan sägas vara rättvist.
I

Domaren Hellström, I'alköping, gjor-

I

Ce

t-

$öndagsskolan [öriat
i.Äsarps lllissionshus sönd. den

i

26

aug. kl. 10 fm.;
Slutarpd Missionshus sönd. den 26
aug. kl. 11 fm.

Alla barn varmt välkomns,:

.

WIc'Sl-

F.{dr< F-Kinnarp 1-P.
Få söndagsfölrniddagen möttes på

Odenplan Kinnalps
icl'vr |cc, rllii' glistc;

IF och FAII(-r'enr eitet' en jiitnn

match kunde triumfera med 2-1.
Ingen orättvisa hade skett om FAIK
fått en poäng. Kinnarp tog ledningen
efter 5 min. genom cf. Elon Arids-

I andra halvlek utjämnade hemrnalaget genom cf. Rundkvist, men
gästerna återtog ledning på straff,
som ch. Rune Andersson sköt in.

son.

F AIK tilldömdes också en straffspark, men denna tog målvakten.
Ingemar Fingal på ch. var biist i
FAIK. I Kinnarp märktes ch, Rune
Andersson samt cf. EIon Arvidsson.
Den sistnämnde fick varning av domaren för olämpligt upplrädande och

i fortsättningen lägga band
på sitt hetsiga humör. Även den medbör nog

följande I{innarpspubliken bör lägga
sig vinn om att uppträda mera stä-

dat.

sin sak bra. Pubiik 170 personer.

östra Skaraborgsserien.

Trix-Axvall 7-2, Sandhem*
Tomten B 4-2' Slutarp-StenstorP
4-1, Värsås-Mullsjö 7-3, tr'orsvik
B 2-L
-IIjo

Leksfton

Skaraborgs Reservlagsserio.

IFK Tidaholm-JF Heimet 2-2,
å FESTPI"ATSnN, SLUTARP Lidköping-Tibro AII( L-3, Skövde
onsdagen den 29 augusLi.

Falköpingsserien.
Gustav Adolf-Madängsholm

SIGVARDS LEKGÄNG
leder lekarna.

centralise-

rad medelsförvaltning. F ör att få
skolskjutsfrågan ordnad på ett
mcra tillfredsställande sätt beslutadcs att ingå till folkskoleinspektören med förny*d ansökan. Att
enligt folkskolestS.t'elsens direkfiv

Andersson, Börstig.

t

I.

S.

F'.

1-0'

Åsarp-Yatlofta 7--2, F AIK B-Kinnarp 1-2, Grolanda-Sandhem B 2
tr'oikabo-KättilstorP 7-0.

-4,

FOTBO LL
å lilrottsplatsen, Slutarp,
söndagen den 26 aug.

kl.

14.30

STENSTORPS IF_
SI,UTAP"PS IF
S.

I.

F'.

Skövdeserien.

Skultorp-Valtorp 2 il, Skövde B
7-2, Ulvåker-MölltorP 5
-Väring
Våmb B-Borgunda 4-5, Stens--0,
torp B-Karlsborg 0-8.
Skara-Älvstrorgs Pokalserlo.

Börstig-IFI( B 0-13, Blidslrerg B
B 1-3, KinnarP E-Göteve
--Floby
7-2, Yartofta B-SlutarP 1-1' Rapid-Åsarp B 0-0'

FRöKINDS IIÄRAD.
Iiinneved och Vårkumla,: höstvete
korn-3,
2,3, .korn
växveti Z,a,
höstråg 2,3, växvete
2,
Z, r,O.t"ag
-3, l.
hav.re 2,8, blandsäd 3, potatis -3'.fo:
derrotfrukter 3, hö från odlad jord
2,5 oclt från naturlig ägn 2,5.--..Ye'
tet skadat qv svarlrost. Vårsäden
betydligt försenad På grund av den
fukiig; väderleken. Potatisen och
rotfrukterna gynnsammå.
I

Gösta Aruidsson hat

I

lämnat återbud till
ao/tr. r,
'ä'landskampen Pails

i

Brismene och Börstig: höstvete
2,5, höstråg 2,5, väwete 3, havre ,3,
3, Potatis 2,5-3' hö från
friidrottslandskampen mot Frank- biandsäd
Svartrost har ska2.
rike i Paris om lördag och söndag odlad jord del
Ojämn mogställen.
en
dat
nå
far
Itlans
återQud.
lärnna
har tvingats
- Potatlsen ser lovande
ut, men
nåd.
Han
elsättes
Iigger ailvarligt sjuk.
grund
av den
under
mindre
blir
På
av Sven Edhlund, I{agfors.
torra försommaren.

Stockholm den 29 (TT). Gösta Arvidsson, som var uttagen i kuia tiII

70 år fyller

i morgon f.

lantbru-

- Karl Henri,k Ka,rlsson, Axtorp,
karen
I(inneved. Jubilaren, sorr'är född i
Göteved, har under en lång föijd av
år med kunnighet utövat jordbruksyrket scm arrendator av gården Axtorp. Han har gjort sig händ som en
synnerligen pr'äktig och gedigen personlighet med statka kyrkliga intresqcn.

Stor. ovslufningsfest
i KINNAR,PS NSTPANK
lördagen ilen 15'och söndagen den 16,september.
EDIT SEGERSTEDTS ORKESTER.

6lC-g-

$innarps I. F.

FotboEl: b[q-a.
Kinnarp.:-61olanda $4.
Rubr. lag möttes i söndags i Fal-

köpingsserien, varvid Kinnarp överraskande förlorade sina första poäng;

Qtq-st'

Kinnarp fick stålla uPP utan hb.
Karlsson och vy. tr'risk, vilket kanske
satte ner lagets spelstyrka trots att
ersättarna Engdahl och Göransson
B.

'

östra Skaratrorgsserien'

Skara-Älvsborgs Pokalserie.

aug: I!'K C-Blidsberg 6-2,
Åsarp B-Börstig 4-3, SlutarP-Rapid 3-5, Göteve-Vartofta 4-2, Floby-Kinnarp 3--1.
330022-46
IFK C
19"

Floby B

Rapid
Göteve

Åsarp B

Börstig
Blidsberg B
Slutarp B

Vartofta B
Kinnarp B

2-4,

Tomten B
0, Axvall- Sandhem 4

StenstorP-Värsås

i-

,

3300 9-36
321075-45
32017-64
3720 6-54
3102 B-182
3012 5-11 1
30L2 5-11 1
30121-15 1
3003 4-80

-str-rturo
-3, 'l'r'ii Folsvik 1-2, MullsjöI{jo B 6-3.

voro bra.

Axvåi1

Iande skott av

440013-68
430113--56
430172-66
43018-166
420215-104
42A270-64
42021.2--744
4103 4--102
4004101180
40a4 5-21 0

For"s'gik

Slutarp
Värsäs
Sandhem

Trix

triullsjö

'fomten B
I'i.jo B

StenstorP

FaIköPingsserien'

Besiih vftr
wtstiillning

-

KinnarP- Grolanda
F-AI-K

e Z-f,

Sa-nclhem

B-KättilstotP 4

tl{adängsholm

Kinnarp
Sandiretn

Gustaf Adolf
Grolanda
lilolkabc-r

priser.

}-AIK

Å.larp
Va,rtofta

Samuelssons, Slutarp.

Tel. 119 Kinnarp.

Kinnarp - Grolf,nda
å KINNAB?S IDFOTTSPfuITS'
sönrlagen den P eePt. kl. 11.30 fm.
Domare: Leijon, Töreboda'

K. I. F.

Vartofta

arp 3-0, Gust. Adoif-Folkabo 5-3'

av SPECIÄLVÄROR under kommande vecka, samt utsäljas ett
parti PORSLIN m. m. till billiga

Fotboll

3-4,

Madäng,trhclm--Äs-

KåttiistorP

--3'

43-0120-36
430128-726
430113-11 6
430115-1?6
420216-11 4
420215--.2t
4202r1.--84
4103 7-162
4103 6--222
4004 3-22$

St.rtt-alvsborgs Pokalserie.
I
w. o. för IFK, FloI ItrK C-SiutarP
lby-Börstig 5-1, Rapid-Kinnarp
2--1, Yartotta
6-- 0, Åsarp-Göteve
l-Bildsberg 3--8.

|

1-0 efter ett överrumPvi. Haldorsson. Där-

Fant, som vunnit de två senaste
är i år icke så bra som tidigare, medan brodern Evald, som
var tvåa i fjol" i stäIlet gått framåt.
I{uruvida han räcker till mot sådana mångkampare som Arne Frisk,
åren,

och målfarlige centern Arvidsson
gjorde snabbt 3 måf i föIjd: 3-1. Vid
hörna nickade ch. Carls'son in andra
rnålet för Grolanda, varefter cf.
Johns:son slog en frispark direkt i
rnåI och utjämnade stållningen tiil
ö.

I andra halvlek hade

Kinnarp, ocir Anders Nilsson, I(arleby, återstår att se. Vi skulle tro, att
!-risk vinner i år. En intressant start
är Kinnarps Yngve Johansson, som
är bra i diskus och spjut Samt 1500
meter och han kan säkert bjuda favoriterna hård strid. Börstigspojkarna Ulvestig och Torstensson äro
också goda mångkampare. Tåvlingarna börja kl. 13.30.

l{innarp

många lovande anfall, men Grolandaiörsväret täckte bra. Grolanda stack
emellan då och då, och vid ett tiilfälle
sköt vy. Erik"€son ett skott, som smet
in vid ena stolpen: 3-4. Kinnarp för,sökte utjämna och Ärvidsson sköt ett

hålt skott, som målvakten tiPPade
tili hörna, r'ilken dock biev resuitatiös. Io{år slutsignalen gick, kunde
Grolanda lämna planen med två väl'oehövliga poäng efter en spännande

lr

Utmä,rk"t domare var Sigvard Lei-

Irl
liil

ocir tx:a match.

jon, 'Iör'ebodo.

-...--

[3o,tbo![
å Idrottsplatsen, Slutarp,
söndagerl den 9 sept. kl. 11

AXVALI-SLUTABP

Hjo B:-Stenstorp 3-0, ForsvlkMullsjö'0:-r0.
540115-88
Slutarp.',
5 4 0,1 15- I 8
Axvafl. ,
540124-798
Värsås
53'1113*5?
tr'orsvii
530220-106
Sanclherri , '
5212t2-145
Mullsjö. "
520310-104
Trix
5104 7-]-72
Tomten B
510413-182
Hjo B
5005 5:240
Stenstor?'

Fgmkalno

tagare. Av dessä koinma tre från
vardera Kinnarp, Karleby och Börstig och fyra från Wilske. K. E.

efter tog Kinnarp hand om initiativet

t.

i

S4ndqqrn-Trix 5-O .SlutarP-Axvall 3-2,. Värsås-Tomten B 7:3,

som går om söndag med I. K. Wilske som arrangör, ha samlat 13 del-

Redan efter 1% minut ledde Gro-

landa med

östra Skaraborgsserien.

talbygdsmästerskffpBtt

[]l

lil
tl

Fin fieiff-tid rlid

vtq-*

$tadiontäulingarna
Gösta Arvirtrsson kulsegrare.
Stockholm den

sista stortävling

7 (TT). Säsongens
i friidrott på Sta-

l;l dion gick på fredags,I<vällen inför inte
til halvbesatta läktar'e.
lrl Resultat: \
lrl
tl

400 m. häck: 1) Rune Larsson, MP,
53,4; 2) S. O. llriksson, Fleros, 53,4.

Kula: 1) Gösta Arvidsson, FaIkölr ping,
15,11; 2) G. Almqvist, MälarI

höjden,

14,29.

FalköPingsserien.

i

I

!'AIK B-Madängsholm 2-5' Grolancla-Vartofta 6-2, KättilstorpKinnarrr 0-5, Folkabo-Sandhem B
?- 0, Äsarp:Gustaf Adolf 3 -5.
540133-128
I{innarp'Madänäsholm 5 4 0 1 25- 5.8
Gustari,qdotf 5 4 o 120-20'8
530222-L26
F olkabo
530222-736
Grolanda
530213-186
Sandhem
520313-134
rAfK
5104t0-21 2
Äsary
5104 8-282
Vartofta
5005 3-270
Kättilstofp

l5

5f. höns,

2-äriga, Brun leghorn, till. salu.

Tel. Kinnarp 86.

tclq'5r"

St.r" avolutningaleot

Skcild erövrarn
a
(a.rt
n-tr'r5Ve'i")

i KINNARPS

F'ESTPARK lörd. ilen 15 och söntl. don 16 sept.
EDITH SEGERSTEDTS välkända orkester
Kinnarps IF.
It

/1- tl

havdar sf9 va I.
Vi satt och tittade ett slag på tisdagsnumrets sportsiderubriker. De
var på ett sätt en smula märkliga, i
synnerhet ur FT-synpunkt. Utan att
vi särskilt lagt oss vinn om det har
inte. mindre ån fyr4 av Faiköpings
Tidnings skölderövrare kommit i rubrikerna. Det säger en hel del det,
och visar att sköIdarna hamnat pä

'

N ytt pefsonli.gt årshästa

för &östao Bellgt 6:a på rnaran

rätta ställen.
Gösta
Arvidsson
förbättrade
sittl
Bra
ring, ansåg Gösta. I Göql+ ljvrDSSoN var i söndags
p'ersonliga
årsbiista i kuta med två |
n uaetes pertJtrt var ianske -;;:
inte I lpP? i Hagfors, slog årsbäLstan sven
centimeter titr 1b,28 vid friidrottstavden
var
rite
rtis,
mån
lkurringen,
I P,qllyl9_
l.u ?l:"uii]18"^..".i1]:1t:1
-"" av de bii,sta
i samband med s,M-mararon ilgi"-t
llngar
| ::-1. qi::iq:_ också på att öka sitt
""uoär,
Hagfors i sönclags. Tvåan" sven Edh- | [ycirie Gösta. Arvidssoå,:"g
"g.r"t*j,
iruri I eget årsb?ista -."9 ? "n...N,i v$ vis;
iund, siutade pe1+,+t .
j,"
roiaÅi i med 15,28 och gjort
nd*i" | ry.t:":"
-91T":^1:1j:,1-,lTt'.-:l.ic
grund av
en magsjukclom, mbn säMaratonloppet blev en ganska över- Ilresultat för året.
"itr
j
IägsensegeriörVikings"egenGustaf| ;";.. "I kerthade_detgåttvägenföi'-Gösta
--_;;. vann han o_cksål
atta faii. Det påstås uppe i ilagfors
Jaisson, äom r1ärmed:;";?;;"ä;";;l..Mgd det resultatet
ja, stort fore
Klart' , Ja'
före hemmaidolen
hemmaidolenl
ke Sven blir helt ur slag
starke
f.iolårs.seger
fjolårsseger. trtffpr
Efter cn
I att store star
en i"r.1iJi--^-^ä_
tak:tiskt genom- lklart,
I
med tre 91-S"t9 så snart han har cösta till medtåvlaröro topäing
hå" *t;"t%--i;;- lSv-en .ldhlund som pä
14,41_, vilket
14,41-,
viiket i I re, så någgt
"rog.
någ6t idealisl<t tandlagspar är
kurrenferr. frvstå_
kurrenfen,
s*a_,rr.*
;;; lmagsjuka
frvsträm,
SanorL"", ,råä
lT"g.u:"ka stannade
I7/z
eerrlt Harr".;"; FÅiIt k;; lsin tur räckJe till aldraplats,_ efter- de båda tyäiigeln inte.
'';.n.prats,"viikei å;;;
ol:u*".T1l?t.-?I
på 6:e
vrsvv'rlrb
;il.;ifili::i3å"^f:l:q?I9.utebrev''.T'andsL
sörier var:
man bli borttattre a^n,i fjol
ide 45 metelna börjar9T-t1p:."115r"
llagsparets
Resultat: r) c. .rrr,*son, Vikins, | .a.*io""oo: 14,69, 74,74,74,97,75,28, *kå--q T:-g-- utom i landskamps1.22,48; il v. Ny"tloiä, ä,,iliiäå:lrs,or, i+,+s ruui",'"i6iö'ru;.';iå;; lpT-*.1'lf i{! - och dårrör reagerar
man i1!" nämnvärt för hans 45'23
r.24,13; dl n. ivo".J'"tiö-ä;1;:lre'tin Edhlunds båista).
t
r:2a.4?j +i n. *vrrÄ'å, q;:;iit,it si
nar,r,r',o :
L4,zo, 1.4,22, t+,zz,l ]årtå; 5å,?'li.,iirfl:: 'i'"1ffå,.1å1i
|.
-!4,41,
tr. Söderström, SaIa, 7.28,26; 6) B.ltramp,
14,11.
:'::'_.::'^:^;;'#;';;_
Karlstad'
rranssol, Falköping, r.2g,52; ?) B. l r diskus segrade Rolf str--..,,^ lsom numera tåvlar för ä;,:i;"-''
EN SKöLDMAN
RBnvarl, Mariedarn,. 1.29,08; 8) E.lKartstao, på 46,18 före Gösta f::åtå / .
-v.llqnr,rcARE
våra iandamaren
lanq?T3191
inom vår1
ännu, inorn
dväljs
Freijcl, Skövde, 1.29,36;
Freijd,
f .Zg,gO; 15)' Nils
I1 dvälis
Nils'Cus+O,ZS.
lna.Oåe 4b,28.
--'--'
- Gus- lnådde
hå11'
I
hal styrt kosan åt, andra håll
t"q har
två
fafsson, Karleby, t.i+,6A.
I
i
iI -Leandersson
l----och Leuchovius och
. det ar Gosta Arvtdssons storecror
',lt
"
r ä"å# Hääntt nurnera nästa.n slutai
Restaurerinion av rllneverr"
' ky1ka.' , tgtq-1
--T:--:--sjukkassa I ffiJ,'låffö*"1't""H'iq'.::'rru:
lllKinngugds
Bygsnaddstyrersen rrar rnea
uppBöRD
lillll:";.:,Jä:il1iliå""åå:T!"t""Jj;
del erinringar godkänt det av pro_||
i err ,nnåi trT_sammanhang.. n:imrifsssor'lGun,nar Hoving,i Göteborg||av _avSifter hålles i KINNARP] ä"i;ä;;i"g""|r'.'1ri,gäå-'''-iraii"
u.ppgjonda för'slaget iiU restaurelllansdagen den 19 sept. kl. 17 hos äolclat>. Här llar han i Jc tre tävlingar, som hittills avver'kats, plaecr'at
fing av Kinneveds k1,rka.
I lkassören, i SLUTARP torsdagen
. CarrLi"*J*in;; ;äätyrel,sen l laen zo sept. kl. 16 å Kätledal, samt ::c* -:*^:'i' 3:a och 2:a' en serie'
herst böra va,a-sl,,ten i stairet rti.lll LUTTRA
i:ätf"q.äåljfr",TTf1l,ffin,,i?l
d,en föneslagna öppna. BIir"r,J. f rlkl. 14.30 i Småskolan
tä"ii"gu"-ir"än sönrlag går för fjärspecrialritningar, såsom till den fö- | I
Stpelsen. I de gången'

enff

gil,

,"

"ff;s;;;;;;ä ö;:

ffå1131;fl'""ff;:;1ä;,'#j,TTf:|I
för
denst:ällas st5,'reisen

och fastställelse.

ler

sat eai
på planera,de gtasriat-

I

I

i ,k,orfönstret.

I

sk,isser

nlngar

prövnine

Sam"rna

I

$lq-sl. slutarp-axvall 3-2.

KTNNARP,
I ivvxoltr-TNGrN
ju nu för första säsongen be| fattar
^ ::- sig med fotboll. toppar X'almen var desto mei spännande.-Rxvalt I
utjämnade Slutarps tvåmåisledning I kö.Ping.sserien med Madängsholm
ocir ställningen var 2-2, däL 60 se--1, och Custaf AColf som farligaste hot.
kunder återätodo av matchen. Slut-li Ä]1a tre har 8 poäng' Säkert förankarp hade ett par fariiga frarnstötarlfl.rat i bot.ten ]igger Kättilstorp helt
möt Axvallsburen, Vai's försvarale I i noänglöst efter fem matcher och med
en fasthåll- den^-mindre vackra målskilinaden
togo till ojusta medel
- straffsparL. [t ill .?.7. Det blir 0.6 giorda mot 5.5
niäg av iry. medförde
Detl.a föII inte Axvallsspelarna i sma- linsläppta mål per match det, ttlq-g.
-.-.ken och först efter en stunds längre |
palaver och till-"ägelser kunde straf- |
fen gå och att den hamnade i nätet I
svarade vi. Andersson för. Genom segern gick Slutarp åter upp till serie-

Rubr. match bjöd på dåligt

spel

Fastighnlsauktion,

i

Iedning.

Ax-l I
Genom offentlig auktion, som
1r ii ona'räncaön^a
planen I ^^-^spelhänseende, vill<et
va.ll
-,,;^; ;i";;
kanske i viss mån var orsak fllt, aa I förrättas å stället förtlagen den 22
man är van vid siörre ytor. Sin biista ldennes kl. 16, Iåter Alfrida Karlsman hade gåisterna t d:".-g"1"^11?15i:
lson försälja sin' ägande'iastighet
Man-hade nog väntat mera av

öåeg, *c ii""ar'"t * ry
*åil*:'ä'å:t "flTfr,H:'"lf,'åi llry-**n
I Slutarp hade rnåiv. Rutman ingen li Kinneveds socken, att tillträdas
chans på måien och gjorde i ö-vrigt
den 1 okt.

eller senare. tr'astig-

Inu

inti[ tandsvägen SlutP.:,?jt:1"_::q
*,"*Y"IT:,1.J5.:,:::I halvbacksked' lt'"t""
kvist
dagens båste.
Lundin
inte
var
ian
!1"n-r"köping, cirka 1 km' från
av Ingvar Jo- lSlutarp. Fastigheten har stor och
vara och överglänstes";ä;;;';;;rt

!hansson och 9. KjeJlander.

A_v

tigger

inner- välbelägen tomt, boningshus

med
yl}
rum
ocn
kök
KoK
oci
i
I
undre
våiingen
vanrngen
och
i
:-;;:.^:
11dersson lvckAdes den s€nare Dåst,. fite- i

-"":"^, -i. -^:l:^"::
11,-",^
i!.11"1-P:"lli---3
li9_"'::1-^

-1 rum i övre våningen; boningshuläilä:^;ää;;k" iää'Ytii,'";-i;- I ",'*
i gott skiek, med
i

tegeltak, 1
lhrnsson och Biveslö gjorde bra ifrånl Sgt
lsig och kanske komma så små,ning- ,vÖdskjul. Godkänd köpare skall

o*.
betala kr. 1.000:- kontant vid'
I
I första halvlekcn hade Slutarp det kontraktets underskrivande
I mes'La
och
av spelet och cner uonreDade
I
il

;hä.";ilå;;;;.'bi;;;ioTää'ää

ställa godkänd borgen.

Efter Närmare upplysningar lämnas
128 minutei' i, and.ra..halvreken fick-_cf, ; av undertecknad och vid utropet.
I Andersson ctt tillfällc, sonr inte för-'
Slutarp den 13 september 1951.
lsattes och ställningen var 2-0. Ax- i
vall hade sedan farliga attackcr och i'
r\/Z!5lrö-r
Ragn_ar dolra'Irsorl.
Johanson.

!

efter hörna göra första målet.

31 min. kunde deras farlige
farliee cf.
cf. göra
första målet. Detta följdes i 39 minu-

ten av det andra, vilket hy. svarade
för. slutarps vinstmål tili.-

lpå ovan angivet sätt.

""åätt

Bestämd domare var Sven Johans-

son, Skövde.

|

-*--

Fotbolt
Söndagen den 16 sept..

Kinneved.
DXTRA PASTORATSSTÄMMA

kl. 1b.80
å Kinnarps fdrottsplats
KINNARP_SANDHSM B
Domare: Torsten Gustaf,sson,

Falköping.

I

Ordf.

K. I..F.

lYlq-d1.

Polfs "K. G." blev årels soldot

Schöfervolpor
stamboksberättigade,

Tel. I22 Kinnarp.

till

salu.

.l

ndige" tvöon" Ho rry

I

lKinneveds kyrha tf,/q-9.'
I skatl rul restau,reras och ritnin-

lS"ttta till restaurationen har av
lbyggnadsstyrelsen mpd en del

ländringar tgo'dikiints. Den senaste
restaurationen av Kinneveds kyrI
I ka utfördes år 1910, alltså för 41
lår: sedan. Det är nu bl. a. på förls,lag att införa ny bär,rtkinredning
loch ny pre'dikst'ol s'arnt altarning.
lDe garnla ibänlkarna är,o m,ålad,e i
lvltrt med blå infåll,ning å gavlarna.
lPredlks,to,len är av rlyare datum
loch har just i'n,get mär.kligt att
lfrarnvisa. Tr,o'nhinnlen,. som trolilgen hängt över en äldr,e pred'iklstol, iråg vid meddelarens hesök på
platse,n är 1928 på toftet av vedf
1 lboden. Alt'arpryidnarden utgöres av
lett för,gyllt ikors, varii'rrer hänge,r
len mantei. På sid,orna om korset
lsynes Moses metd lagens tavlor
ls,amt Aron ii sin priister:iiga dräkt.
löver ingargen ,til sakristian håinlSer ett medeltri'da lqusifix, vars
lreali'Sttiska fr,amställning av den
korsfiiste rned hans bloddrypande
I
sår
tyder på 1400- eller förjan av
I
11500-taiet. Det påstas att man
lvird 1910 års restauration upptäckIte att tkyfkan forrdrom varit förlsedd m,eid rnålningar å såvät tak.
lvalv sorn väggar.
I Xinneve ky"r,ka är f,ör övrigt en
l,gamrnal märlklirg kyrka. Tornet är
ldook ej äldre åirr sedan 1819. Där
lfinnas också en' del äldrre gravstelnar. Den allra rnälkligaste bland.
ldem är den å l<y'rrkans sijdra s,ida
lbefintliga, som bes,tår av tvenn€
lstraende sitenlhors mel,lan v.ilrka ,lig-

l8er en avl,ång gravsten, alitså ett
IStrauminne fnån tidi'g mede itid.

(dAb'aqfvcL)

Arvidsson med
.

i*ä,,;,,,i{iy"t1r,T"?il{åffi\

en poöng. åi,li *;dy.iiå*ffså'ä;*iä

Från och rned söndasen den 16 sept. 1e51 är polismakten

re'

FJi;.rliå' ,åå,ä?1i$;få:tf.tTl'\

Böste sal.dnten;
utlq-fi-

h{arry kastade
bort sin seger
Som vanligt

ta en titt på
fätttävlingen

är det intrescent alt

grenprot.ol(oilen flån

>>Faibygclens l:äste so.l-

{Jr protokoiien kan bl. e. plocliarry
Arvidsscn ganska tloget följdes åt
med två tnarl<ante unCantag, nätnli-

dat>>.

kas ut att K. G. Johrn.:son ocir

och pistoi3:ff"J,',# l.,n*1ru,"ääi3J"-,i:"',1,f#.'""1'lJiä;,f;.1 \t"rIJ,1i{it,Tsäfiå#ili:rt?i\ gen handgranatkastningen
skjutningen. Man kan gott säga att
och -leclare rn. m. fick nämligen in en fullträff i vartoftaterräng- \;fi;#'tii**r.'"iTlilo;, ö,i; i?
Harry kastade bort segern den här
en och förskönatle ilärmetl sin reclan tidigare vackra serie i clesJiw;r, Faiköping, 105,1; iir
;;;;
gången. Han fick nämligen 19 belastjNrn"Hi. kartsson, råitoping, 106,?;
sa tävlingar: 3:a, 9:a, l-O:a. På andra plats kom för tretlje
ningspoäng vid handgranaterna, rncGustafsson, Slutarp'
ett år blev han trea
dan >>K. G.> gjorde dagens bästa regången (!) SJ-mannen llarry,{rviclsson
l}1) ^ "9:1"f..
Svensson' JäIa'
Henrik
8 träff i de tre målen, och
sultat,
genom
bäste
suveränt
den
forifarantle
ltqq'9;
och han är därigenom
-T.i
kom undan rne@ ? pinnar. Ända fram
-åren. Det är >>bara>>, sorn vi tirligare påpekat tlen där rila pric- llm:;; ;tl
å:i:i".få
5:;*ä1,
r*1ä
till handgranatkastningen ledde Harken över i:t: segern, som fattas.
ry med, nära 6 poäng, men här gick
*i*1".,*'i"f_1åä:*; 3,",ttl;i' ili I >K. G.u kraftigt förbi och ledde med
6,3 poåing, när två grenar återstod.
o""" skaraborgsserien' lguti.g r-t9*' Cåtpj"1"to'rp' 173'2;'2L) Det
lll
inte att Harry hämhjälpte
j.

I

i Frökinas ll stenstorp-Muusjö 2--0,. ro"mten F lBr'it'å,j;l?H.il;"J'ä?il,?, iiå:i;
Äxvau-Vär*"**9'ltri', Tl"i il;d, Broddetorp, 11b,b;
storkommun.
II eå t"amstälrning Elq-a ll;Ij" B 1-1, 2-1'
sandhem-F"*117,0;
ii'o"'*on, Falköping,
li1; ef
:,ti-jJutarp
ll
t1:.1',2,,7tr',
"u_ko-*ur"tJå?.äjilt;,ffilil;:
lr,,n-artigu rrämnas storkom-llrj.i"u 6 5 0 1 1g-.g tgllti
mun har länssty'relsen förordnat, ll;;Jh"*
6 4 o 2 2'..-:u^ ?lrotr." Johansson, Gökhem, 1t7,7; zs\
"silä'ir, -Vlkke-Kleva,
byggnadsnämnden
i
storkom9 t 9 ? 1f-ll :1il1"';
l
ls-tutai'p
119,9;
latt
iliäq1'q;*"5;A:i'{::'tår-'ip
i[!lrzo'r;
åå: ä
lnrx'9l*"ilå.ilJäilt"ffi:;
li
gr) benis Lind' d:o' 72a'7;32)
J-:;
ted,arn'ot.
gällal,llruusio
2
t
s
Beslutet
6
skall
len
b104
lrr. ,o. rn. den 1 janr,rari 1e52.
'2=+3; ill**:*::''g'3,:?'{i:-1'å"{fiI
å i 3 å i--Li ;
h*;, xri;:l::w,:,T;,-i"ö,"s3:
luyggnaosnämnrlen

i

sedan

tade in 0,3 poång

i andra

terrånglöp-

ningen och hela 5 vid Pistolskjutningen, det blev ändå en Pinne för
mycket för honom.

f

iif?r'.

r:l1l:.låiiffå'"F

Jxff::":'::,'*i:,T#f::.i
och
IX' E. Kir-rrrr:';, r-,r.r

it:i

#,i{i:}

1 ***.,#lråil'#T"?-,,

"",ilä*xt"d'*ål:,*l;-:;
Gustafsson, d:o, 12b,b; 40) Lars,Peti ltotta-Xåttilstorp 4-2, Ivladängs-ll
toppar !'alköpingsserien, bör'väi intei lnot,''-G"olanda 1-0, Gustav Ädoifll tersson, d:o, 130,8; 40) Harald Karlsha några större svår"igheter att tal;l_g'AIK BZ-4, Åsarp-Folkabo 1-lson, Gökhem, 180,8.
^
Sand-hems

hem bada poängen'

1-.r

s7q-$'

I

l,lli,".*o

6 b 0 1 86-12

lMadiinssholm 999126-51011

'åll

It,q,^*t""",lgilw*."" åitå?å-il
slutarp l$fJår* 3"3i
I
iII
mouelaffär.

|

-

,ol,

,"r.1?e,Kir '

tuppmärksa**". .,,rolllo"ch mer
tack vare de billiga
I

priserna.

lX::[

läåti'5"t""n

1B-å3

-"-"',11
919?il-i;i
ill
äööä
|
|

F

otboll

.1 fdrottsntatscn,

srutarp,

söndagenden23sept'kr'15

saNDrtEM-sLUrAItp

Ifinna4>-Sandhem B \
Zolq-dl.
H).
Trots medvind och medsol kunde
Kinnarps IF i söndagens match mot
Qpndhem inte förrän i 27 min. placer"a bollen i nätet. resultatet 1-0 stod
sig första halvleken ut. Andra halvlek började ganska slött, men efter
femton minuters speltid ryckte hemmalaget upp sig, villrst gsv till resultat att centern i 17 min. åter placerade bollen i mål. Efter ytterligare
ett par minuter ringde det igen för

resultatet

3-0, viiket trots må.nga

r"ariiga situationer framför sandhemsburen, stod sig matchen ut. Resulta-

i.et kunde med fulit fog sägas vara
-'ättvist. T'rots en del inkallelsel kun:
1e hernmalaget ställa upp med ordi'ralie l:rg, nntn hur det kän ställa sig
i fortsätlningen är ju ovisst. Dornare
trorsten Gustavsson, !-alköpi.ng, dömde bra. Publik cirka 100 personer.

n
'{-)l'

r24,-

på irlrotlsplatsen i

östra Skaraborgsserien.

slula,rp
avgöres i morgorr om Sanc,lhem ellel
rilular.p skall behålla kontakten med
serieledande Axvall. nåOa frar g rol
änS. Tgl Srncjhcm rigger ritre -St;i9r'p pa Lrattre rnålskiilnad. I söndagr

tog Slutarp stryk borta av Trix,

Slutarp -Sandhem 0-0,0 Värsås1-rix 3.-2, IIjo B-Axvall 1-1, Muitstjö-Tomten B 0-4, X'orwik-Stens-

iorp 6--0.

751717--10
750227-22
741219-6
747221-70
7 4'1,216-10
730414-74
7 21472-20
62047].-77
617414-19
7106 7-30

-+!xvali

Värsås

mä.

i:'orsvik

oaKa stalka Forsvik. Utgångå ar
rnorg'ondagens match är synnerligen
oviss, men det skulle inte precis f?r_
våna om Slutarp med fördö1 av hem
11."p_lg" skulle knipa båda poang..ån.

Slutarp

dan _Sandhem på hemmaplan olog till_

Sandhem

Trix

Mulisjö
Tomten B

Hjo B
{tenstorp

KL 15 blåses det tiil spel.

11
10
q

o
o

#|ålningarna

I

I(innetleds

kyrkn krtackadss finrt l$10
Kinneveds kyrka 3ka1l
som
i FT tidigare meddelats - -genomgå en restauration. Kyrkan resta-

urerades fön:a, gången år 1910,
alltså för 41 år sedan. FT har
från den person, som utförde
målningsarbetet vid denna resta-

urcring, hr Ä. L. Freiman,

Floby, rnottagit nedanstående intressanla uppgifter:

I

Falköpings Tidning av den

Unga och

l

till

denna högtid!

Föreningslokalen,

z+lq_9.
Söndagens uppgörelse mellan Slut_
arp och Sandhern blev en försvarens

BILLASS TORR
oö

match-där respektive kedjor inte till_

sfrwsyfin

till

lats någ'ra större friheter. Med

' Byn

till spel och

hän_

Slutarp
SÄSONGENS F'öR,STA DANS
, lördagen den 13 okt.

målchanser blev re_
sultatet rättvist och båda lagen kan
vara_ nöjda med utgången. Sändhem
visade sig'vara av god klass och dct
nomog'ena lag.et inrymde flera bra
spelare. I det staika försvaret lacle

salu.

A.-8. Slutarps

Möbelindustri.

Slutarp. Tel. Kinnarp 4b,

AAGE HOELS TRIO
spelar.

Fptboll

tnan mest märke till hb. KarisLedt.
Han kompletterades väl av den srab_
be vb. Larsson.och eb. Andersson. f
kedjan kom hi. Bromander bäs.t tiil
.KeoJan
till
sin rätt även om han inte törmådde

Lflq- g.

Arvidsson vann
dubbelt i Skövde

Skara-Nvsborgs Pokalserie.

15

möt upp

Strutarp_Sandhern 0_0.

I'AIK B-Åsarp 1-0, Grolanda1-5, Kättilstorp-Madiingsholm 5-11, Sandhem B-Vartofta 2-1, F'olkabo-Kinnarp 0*6.
760142-+272
Kinnarp
I\{adängsholm 7 6 0 l- 37-10 12
Gu,stavÄdolf 7 6 0127-2\L2
740326-19 8
Folkabo
7 40Bt5-22 8
Sandhenr
730423-79 6
Glolanda
FAI}<
730414-.15 6
710677-26 2
Vartofta
tr{ättilstorp
700170-42 0
Kinnarp-slutarp 4-0, Var'tofta- ii
IFK C 1-15, Äsarp-Floby 0-5, Gö- I
teve-Blidsberg 3-0, Rapid-Börstig
I
6-1.

ga,mJa,

Fatbolt:

2

september var införd en artikel om

F'INALMATCI[

frispela sina kamrater i nämnvärC
grad. Hy. Lindgren kom inte långt

Kinnarp - Madängsholm

mot hemmalagets vb. och även Blom_
å KINNAR,FS IDROTTSPLATS
tlvist på andra yttern hötls i schack.
söndagen den 30 sept. kl. 13.80.
vid
goda
En der
resultat noterades
l' cf. Giansing hade en svar moistanpå_ dare ii cb. Kjellander
Kovoes IlIluIoLLsLavuLräaL
friidrottstävi.ingar ,nå
friidrottstäviingar
rFK
L!tt
'K skövdes
rijenander
r-jelande"
o"t,
och
.L,4_1
iitt:ilu
iitt:itu
tilläts
[
irrtu
inte
Domare: Äke Brom, Skövde.
\
Iördagskvällen. För__det. biista stgd I komma_i stotttåge. i sr"å.p-"va."0"
som vb.
H*itrlg*rf,
HStgrlglgr9,
Tage
rage
E^kfeldt,
Andersson
yb.
oörr
oär,
cn. x;euänOer
Kje[änder för
ror
K. r. r'.
i
9q!q, t'_56.. Gösta,Ar"g* I de starka"ste
på .ti<Icn 1-,56.
töpte aoo
800 rn. pä^tidcn
"n. r,;,riis.t
s-larkaste insatserna.
r övrigt gio"gjorIttipte
|
_90".t1,L1diskus'
dlsl(us'
kula
och
ocn
både
rJåcle
vann
vjfuson
vidsson
de
försvaret
som helhet en u"tmärht
sor:r
u1märt:t
I
I
nämnas att _Harry I match och de övriga spelarna vor.c
övrigt kan namnas
och i övrigt_kan_
vor.c
I
på
200
m.
m,
Grrstn.fsson.
tr'AIK..sesrade
nå
lrämno
|
Ärror
roo
r^Ii--^^^,--^.^
I custafsson, tr'AIK, segrade
---*-lag. Keäja;;;il;ar. ännrr
3årnna över äs"Teää;"";fiä;"ä#;i
,_?p"i.;
PoänE
1$.
ett par tttrar av klass och då cf. Andersson inie tvcks vara i srag rriii'
och Kinnarp i morgon
man svårt att få igång någre eff:l:_
trvare attacker. rnrarna R.elu och
rtr'K skara komnier som giist till
1937
Andersson siiter hårt men utdelningTll"t_q4 Vallensås i morg.on kL
]

Kinneveds kyrka och dess restaurering. Eftersom jag utförde mål-

för Trädet

I

:ringen virl reStaureringen 1910, Fa"lliöping anskaffades måtp,ingaT'nct, kma,clcad,es bort
vill jag meddela följande:
- och
Pnstoratets dåvaranrle kyrkoher- hela kyrkan rryrappades.
de Borcll var den bestärnmande På vänstra långsidan fanns en
och ledande kraften i kommitt6n, rund glugg, sorn öppnades, några
solrr skötte restaureringen. När värdeföremål stod ej att finna. Inmirhringsarbetet skulle utföras nan gluggen murades igen inlade
putsade vi försiktigt bort kalkfär- kyrkoherde Eor:ell en flaska" innegen och vackra väl bibehåilna mål- hållande en skrivelse där han anningar framträdde. I valvbågen tecknat sitt och kyrkvärdarnas
framtill vid altarringen återfanns namn sarnt namnen på dem, som
Flerden med lamrnet samt apost- utfört arbeten vjd restaureringen
och sist en önskan att kyrkan
larna.
Vid den tiCen fanns ej några skulle bevaras och få användas till
hernbygdsföreningar, Guds ära under efterkommande
som tillvaratogo bygdens rika och släkten.
värdefulla litmniirgar'. Vid arbetets
Floby den 1Bl9 1951.
gång visade det sig a,tt rappningen

forn- eller

var mycket dålig. En murare från

.

J

Gusta,v Adolf

I,

i SLUTASPS MXSSIONStrIUS söndagen den 30 sept. kl'. 14. Medverkan
av barnen, soldathemsföreståndare Erik Lindberg och'Al got
Karl s s on. Offer för söndagsskolan. Kaffe'servering'

Jakträttsinnehavarna.

Falköplngsserien.

zzlq-9.

$örldagsskolsrys Skördehögtid

Jaktförbud.

All jakt å följande marker är vid
laga ansvar förbjuden: Ledsbacken, Granet och Nils-Johans i
Sörby samt utmarker till Sörbv i
Kinneveds socken och tången i
Brismene, Albert Johanssons.

A. L. f'reiman.

i

$tudebaknr

i

en_står inte

Unghästar

i

h:.* I
|
xlatchen-.ig'enom dock med någotl
övertag för slutarp i matchens si;ta I
i-io rnirruter. B:"rda lagon hade chnnsr'r
rtt a./qör'a nratcllon och clen bästr av i|
denr hade siutarps vy. Johansson då I

prima skick, med radio och vär-

proportic.n

r.il

spelct var ganska iämnt

me, säljes förmånligt.
Tel. 77 Kinnarp.

]!.?n qån tre r:reter siog boilen utan_

för.^Gästerna haCe viO ett tittfUte Oa I
cl. Gransing var fri, tre skott i fölid I

samt reaktionsfria UNGTJURAR . :11T.^T"r*alagt'ts målvakt
. va( Ar.r

till.

salu.

Prästgårilen, Kima,rp. Tel. 150.

:.:

_för<lelat

I

'

rrorna,e

'e;.'

S. Ehn,

rädclaåe

Skara.

|

3-0...rlT...lgf knappast vrsat sjg
11
påtiiligt i hödtl och r söndag"s
::irskilt
blev det ju stornederlag mot Emtung'a, men å andra sidai brukar Iaso! s5.llan göra två svaga matcher å
lld, så mot inte särsfilt mär.kliga
skara bör det kanske änctå bli pä:ir'?.
på I{lnnarps,idrottsplats

i mor'gon finarmatch i Falköl
melian KIF och Madängs_
II pjngsserien
horir. Båda iit;;;i-i;
p;å;s.och har
blir

det.

flå",f f*3#,1:lä*"ju"l,*"å,,T;
ifrån, och 9m man inte spänhei sig
för hårt inför uppgiften bör det ockf
så lyckas. Kl. 19.30 börjar matchen.

-

for.mligen dallrade av spänning
i luften före matchen mellan de bådä
lopplagen i l'alköpingsselien på Kinnarps idrottsplan i söndags. Spelarna
irån.båda lagen voro också påtagligt
nervösa i början av första halvlek,
_D-et

vilkct bl. a.

bidraSJ

till att efter

östraskaraborgsserien. ll

,

4tO-fl . Kinnarpr-:114adängsholm
1_?.

1b

arin. Madångshol.m fick sig en straff
Lillciölld. Där'nrcrl var rcsul-tatet 0
-1.
frots upplepade far,liga anfall mot
bägge burarna stod sig dctta resultat
halvieken ut. Andra halvlek började
med en straff åt samma håll, viiken
dock >brändes>. I 30 min. kunde Mad-

r

r

.

I

*:"**;t*:r,{lq'q1*ä*:l I Arrendeouktion.

"
| rrix
r

-r.
II i-xvall
I F'orsvik

X#ån,"
I
lSluterp
I loliil".io
|

I I Genom offenilig auktion, soml
?g 1l rsl lrOrrattas åstäilettör,lug"rrdenl3l
3E?3"r8 ?! lll lgr.toter 1eb1 kr. r+,iåi"" ri"".l
8 4 z 2 rg- o lfil lFredrik Andersson bortarrenderal.
841318--18 ol lsittägandehemman
Er;il3:åi ål,l sLUraRp ödeg. 1,0 och r20 |
8

I

Fotboll

I

I

socKEN
å:r5"'
i
ii
å 1å ;3 ål I
'EDS
att tilträdas aen r+f
å i ä ?'å-äå ;1.|ru:
i **,*J"*
*
lär.].
I

gar kl. 15-17.

v.

VARTO FTA
KINI{AIiPS itlrottsplats
söndagen den 7 okt. kl. 11.80.

är öppen freda-

PASTORSÄMBETET.

å

Domare: Hans Franz6n, Ulrice.

hamn'

r{. r.

.rtuontrrssserion. i l"'ä"--unet
I Kinnarp-Madiingsholm

ligger intilt Stutarps I
ängsholin efter klungspel frarnför
t-2,
vägen
åt Kinnarp, har bra I
varmål notera sitt andra rnåI. I 85 mirr. I
| iStation
kqnde Kinnarp registrera sitt enda llgft_1--1lolkalo__.. Blä Grotanda_ | lbyggnader och bördig järd. Jor_ I
måI, efter en kraftig uppryckning.
aå" r*tår av 10 r'"tt. äaä t*t-iä l,' I
|
För övrigt kan sägasätt de båda lä- lä"Jåå3*'d5å','S#.x1ffi'lr1
vladängshotm
s
z'
ti
ri'r+ lmarksjord och 20 hektar odlade l
I
B'en voro tämligen jämspelta
inte rentav Kinnarp varit förtjänt av lCiustav Adoif I 7 0 1 80-28 r+ | lmossar, allt i prima skick, föder I
r , 48_ 14 rzl.lcirka 25 nötkreatur och 5 hästar. I
}:åda poången för bättre bollbehandå,u
t3
ling och bättre teknih. Domaren 1fltffi5
arrendator sr.arr rå*"" I
, ; 3 i iå:?3 | Blivandeborgen
Brom, Skövde, skötre sitt uppdrag till
å kontra'ktet.l
,fsanarrem
8i6i1i
;;
!llsodkänd
,rublikens hörbara belåtenhet. pubtit<
,f Grolanda
8 3 0 b zB-24 a ' lVillkoren tillkännagives vid utro- l,
::a 250 personer.
,rA.sarp
8 2.9 9 ]i 19 +i Inet, ägaren förbehålter sig rättl[
j\rartofta
82 0616-B? +l li;rr

Pastorsexpeditionen under okt.
och nov. månader

KINNARP

11

Kinneved.

,n.

All jakt
förbjudes å Surö, Hassla, östergården, Kinneved,

I

f

lnerx

|

ö; i;-iå öl lläl ;1,"ä,"d1åffiååå:iJ"ilffi*11å
lxäiiir"ä-n ; 6pokalserle.

Sbardehöqtid
hålles i AXTORPS Missionshus
den 7 okt. kl. 15. Medv.
I av lantbr. Fredrik Kindbom från
t Svanvik, sångaren Ludvig Gustavsson och Frälsningsarm6ns
strängmusikanter frän Falköping.
.,,

I söndagen-

Offer.

Kaffeservering.

Välkomna!

Kinneved.
ORD. KYRKOSTÄMMA

i nya skolpn måndagen
1951

kl.

den g okt.

ll

lmet anbud.
Slutarp den B okt.

Sk&ra-Älvsborgs

l"'lil"r5,"Ti3ri-$;,"mf-flT,
3-3' rorstis-l I

]f

B'llilhillle

I

,r--lrli

Sti,ftsnytt.

qro

-

San'dstedt som vik.

15.

Ordföranden.
OBD. PASTORATSSTÄMMA
samma dag och ptats kl. 1b.30.
Ordföranden.

FrotbCIll
å itlrottsplatsen, SLUTARP,
söndagen den 7 okt. kl. 15.

Forsvik

-

Ragnar rohansson.

tl.

Tjtinstledighet har hevitjats kyrhoh. i l{inneveds pastor:at Kurti
Larsson f,ör teologiska studier 10
okt.-30 nov. med kontraktsprosten Erilk Aadersson sowr v,ik;; kyrkoh. i Yllestads pastorat D. Helgoson,t. o. rn. 11 okt. rned kornmi'
nirstern i Varbofta-Äsaka E. G.-4,

Slutarp

1eb1.

' lf

En sugga
betäckt den 7l/7, till salu.
Tel. 98 l(innarp.

..

ll

li

Faslighet$- och lösöreatlkliolr
---l

I

Lördagen den 13 oktober 1951 kl. 1 em. låter Johan Änderssons
sterbh. genom offentlig auktion försälja jordbr.-fastigheten
AXTORP LUNNAGÅRDEN i Kinnevetls

socken,

I

I

I

att tillträdas omedelbart eller den 1413 1952. Gården har ett bra läge, I
nära landsväg, försvariiga hus med tegeltak, c:a 25 tnld odlad bördig I
jord', 14 d:o betesmark, lövskog till husbehov. Vill,koren meddelas före
utropet naen köparen bör vara beredd att lämna 70 /6 av köpesumman I
i handpenning. Närmare upplysningar pr tel. 42 Kinr;arp eller Grolan-.1
da by 461 73.
Samma dag kl( 2 em. försäljes alt å gården varande yttre fO"- |
egendom, varav nämnes [-rens. tröskver]<, 7Yz hkr. el. motor, gröp- |
kvarn, hackelseverk, vagnar, slädar oeh all övrig jordbruksredskap,
I

I

stängselpålar, seldon, decima)våg, mangel m,. m.
I
Å lösegendomen lämnas tre mån. kredit för kända vederhäftiga [j
köpare; andra kontant. Äganderätten till inropad vara förbehålles till ll

full likvid erlagts.

ll

Angrimstorp' Brismene' den 6 okt' 1951'
Slutarp möter Forsvik

på Slutarps idrottsplats kl. 15 och
även hår kommer förmodligen kampen om poängen att bli hår,d. Vi tippar hemmävinst och därmed klättring uppåt i tabellen för SIF.

eln'st' Kinnerp fick stryk
mot starka Madängsholm i söndags,
men det,qkullp vara en verklig sensa-

tion orn även bottenförankrade Vartofta skulle lyckas kretvinga kinnarpspojkai'na. Två poäng för Ifinnarp år
sålunda mer än tloligt. I{1. 11.30 börjar matchen.

per a.
C:a 20 alnar

takspån
till

salu. Tö1. Kinnarp 3.

andersson. ll
_|l

Varvloppet Ramnasjön runt, 10
km., Jrlev . en säker triumf för stilgångaren Folke Zackrisson, Göteborg.
Den lovande junioren Gunde Johansson, I<innarp, tillhörde också de

suveräna segralaas garde'
Resultat:

5 km. bana, damer: 1) fngricl Johansson. FalköPinss AII! 24,27,5
(svenskt rekord); 2) Inga Pettersson,

I

Stockholms GK, 27.48,6.

25 lrr.m. landsväg, sen.: 1) John
Ljunggren, Vär'namo GK, 2.05,08; 2)
Ibert Håkansson, Kaxlskrona GK,
2.09.42.

10 km. landsväg, sen.: 1)-Folke
Zackrisson, öIS, Göteborg, 46,48.

10 km. landsväg, jun.: 1) Gunde Johansson, Kinnarps II', 54,22; 2) Lennart Johansson, Värnamo GK, 1.02,50.

^ho

å-.

Gunde, frgmtidsan,se,r [.indö.

löfte,

Gångförbundsordföranden Eri,k
var uppriktigt belåten över'
tåvling4rnas förtopp. John Ljunggrens tid i dagens gråkalla våder och
på denna svåra bana rnåste anses
mycket, mycket bra, och Ingrid JoLi,nclö

hanssons prestation utan konkurrer.ts

äx förnämlig. Lovande förmågor?
Folke Zackrisson är en prima pojke

Juniorsegraren
med ren och fin
Gunde Johansson bör träna .markgång.

kontakt båttre.

Kinnarp*Vartofta 5-0.
Uppgörelsen meilan rubricerade
tag i söndags blev för hemmalagets
del ganska otursförföIjd, trots erövringen av både poängen. Målr"esultaiet'kunde efter spel och målchanser
atY döma ha varit det dubbla. Första
.nålet svarade lovande hi. Kurt Johansson för i 15 tnirr. I 24 min. ökade
snabbe hy, Gran till 2-0, i 33 rnin.
val samme man åter framme, och rezultatet för första .halvlek var 3-0.
Andra halvlek började med ett l(raftigt anfall från hemmalaget, och med
ett välrilttat skott ökade vi. Mats
I(arlsson till 4-0. Trots upprepade

ilp-a.

.

Östra Skaraborgsserlen.

Tomten B-stenstorP 0 2, lvIullsjö
1-1, Värsås-Sanclhetn 3--

Skorstensfeiore

Ett stoföl,

fux, till salu.
Storegårilen, SlutarP.

anfall med goda måichanser lyckades

dock inte hemrnalaget placera bollen

i bur

igen förrän

i

43 min., då Kin-

narps skottsäkre cf. fastställde resulr.

tatet till 5-0. I giisrtande laget var
målvakten bäste man men inte i
klass mecl l(innarps Rune Andersson.

Domaren, Thot'sson, Slutarp, skötte

som vanligt sin sah sakligt och bra;

DANS

-Axvall
4, Hjo B-'Irix 2-2, fforsvik--Sluti FöRENINGSLOKALEN, SLUTABP, lördagen den 13 okt' kl' 20'
arp 1-2.
to7 2724-12 16
AxvalI
AAGE HOELS TRIO spelar.
10?1234-'\475
Sandhem
ftlrottsföreningen.
1061322-7573\
Slutårp
1060433---33 12
Värsås
7042421-10 10 rtlg'fl' Slutarp-Forsvik 2-1.
Fotboll: trfrg-5t.
lrorsvil<
1032ö19-22 8
Trix
102357+-25 7
Med en uddamålsseger över X"orsMullsjö
Vartofta SK-[tnnarps IF
s22622-27 6 vik kunde SlutarP hålla kontakten
i{jo B
2-5.
10307L4-35 6 rned tetgruppen. Hemmalaget fick
Stenstorp
Söndagens match mellan ovan92L613-23 5 ställa upp med reserver för Hallalomten B
gård och vi. Andersson men gjorde nämnda lag bler,' en turbetonad seger
Fa,lköpingsåerien.
trots detta en god match, och Poäng- för gästande Kinnarp, som efter det
Vartofta-Kinnarp 2-5, Sandhem tilldelningen var rättvis med tanke hemmalaget haft ledningen med 1-0
B-Madåingsholm 0-5, Grolanda- på spelets gång. Giisterta hade dock i halvlek, Iyckades vinna matchen
var sin
Åsarp 1-3, Kättilstorp-Gustav en stark period i andra halvleken' med hela 2-5. Lagen hade resultat
Adolf 2-4, X'olkabo-F AIK B l,--2. men Siutarps för.war red ut anstorm- halvlek, och ett oavgjort
]
Madängsholm 10 I0154-11 18 ningen. I hemmalagets var vi. Rehn 'hade varit rättvist. Redan efter nå- t
10 I 0 1 42-27 78 bästa man föIjd av de övriga inner- gon minut tog hemmalaget ledningen
Gustav Ädolf
1080253-16 16 männen hi. Johansson och cf. Änders- genorn cf. Helr46r, men trots press
Kinna.rp
1,060425-].6 12 son. !'örsvaret var so111 helhet bra och hela halvleken lyckades ej laget öka
F'AIK B
1050532-28 10 insen kan sättas före de andra. Av sin ledning. I andra halvlek fingo
Folkabo
1040623-33 8 Försvik hade man kanske väntat g2i"ster'na mera att såga till om och
Åsarp
1040677-40 B mera i fråga om -spel men laget in- kunde med tur öka sin ledning till
Sandhem
1030726-30 6 ryrnde en stark centrallinje i målvakt 1-4 innan hemmalaget reducerade
Grolanda
med den först- till 2-4 genom straffspark, Slutre102081.8-47 4
Vartofta
-centerhalv-center
10 0 010 18-60
Kättiistorp
nämnde som lagets biiste man. I ked- sultatet 2-5 warade hernmalaget
jan lade man ävön märke till den för genom sJälvmåI.
Skara-Älvsborgs Poka'lserio.
Bra domare var G. Säll, Trädet.
gode högerinnern. 1-0 till hemmalå*
Il'K C-Göteve 6-0, Ilinnarp- get blev det i 6 min. genom vi. Rehn
Med Kinnarps låg följde en s. k.
Börstig 1-0, Åsarp-Vartofta 10--0, och trots bra övertag för SlutarP i
Blidsberg-Rapid 2-5; Slutafp-Fllo- fortsättningen kunde g?isterna utjäm- >svans>>, va,rs uppträdande var mindby 0-6,
na i 35 min. genom sin hY. som gior- re lämpligt. Domaren nödgades flera
IFK Falköp. C 10100066-620
cld inål på hörna. Vinstmålet inspela- gånger tillsäga den alt upptöra srg
mera lämpligt,
10 90136-12 18 dcs av cf. Ändersson.
Floby B
10 7!212-17 15
Rapid
Doinar"en Fridolf Svensson, n'alkö10 44225'25 12 ping, skötte sitt kall utmärkt.
Åsarp B
10 50518-21 10
I{innarp B
10 ,4 1 5. 19-28 I
Göteve
10 .3 0 7 2L-39 6
Börstig
10 2a722-3A 5
Blidsberg B
Lösöreauktion
10 02814-33 2
Slutarp B
anställes inorn Frökinds kornmun
L0 a 2'B 14-64 2
Vartofta B
Genom offentlig auktion, som från, den L jan'. L952. Sökande till
förrättas i Lunclhem, SlutarP' den platsen, skail till Brandstyrelsen i
27 okt. kl. 14 låter Alfrida Karls- tr'rökinds kom,mun adr. box 68
son på, grund av försäljning av SLUTARP insända skriftlig ansöfastigheten försälja all sin Iös' kan, vari uppgift om kompetens,

Hn ltohtkarrnirn
till

salu. Tel. 189 KinnarP.

egendom var,av nämnes:

Bord och stolar, skänk, radioap'
parat; säng, dragkista, 2 väggur,
1 fickur. kökssaker och linne m. m.
1 nästan ny sparkstötting m. m.
som ej kan sPecifieras.
'Av mig kände såsom säkre inropare erhålla tre månaders kredit.
Andra får betala l<ontant.
Slutarn den 18 okt. 1951.
Ragnar Johansson.

övriga meriter sam,t ålder lämnas;
och skall densarnma i slutet konvolut med uppgift om innehållet
vara brandstyrelsen tillhanda senrast den 25 i denna månad,.

Ersättning för utfört arbete
att utgå enl. rned av läns-

:kom,rner

styrels,en godkänd taxa.

Slutarp den 9/10 1951.

,

Brantlstyrelsen.

23,400:- kr., premier 400:- kr.,
Skolresor 600:- kr., skolbiblioteken
1,000:-; kr., skolbarnsundersökning
625:- kr., skolbad 300:- kr., skolbarnstandvård 4,000:- kr., löner till
vaktmästare och skoistäderskor
L4,740:- kr,, tilifällig personai 800:kr., underhåll av fastigheter 15,000:kr., underhåll av inventarier 500:kr., bränsle, Iyse och renhållning
12,000:- kr., försäkringar 900:- kr.,
skolmöbler 400:- kr., arvode till
skolstyrelsens ordf. 800.:- kr., tills1'ningslärare 160:- kr., skrivmateriel, porto o. telefon 1,000:- kr., resor o. dagtraktamenten 2,000:-, kr;,
fondering av medel för kommande
skolbyggnader 15,000:- kr. Som.inkomster upptogs statsbidrag

tili

lä-

rarlöner 97,700:- kr., slöjd 2,570:-

kr., fortsättningsskolan 1,709:- kr.,
skolskjutsar 20,320:.- kr., läkarö
300:- kr., bidråg till fria läroböcker

2,460i- kr., under.rtisningsmateriel
960:- kr., byggnadsbidrag 5,121:-*

kr., övergångsbidrag 160:- kr., skol-

hibliotek 375:- kr., hyror från lårarna 4,488:- kr.
Till folkskolestyrelsens represen-

tant vid lärarmötet i Titrro valdes
skolstyrelsens v. ordj. I. Gustafsson,
Slutarp. Upprättade organisations-

plan och ordningsstadga föredrogs.

Ilass'lra., Kinnar,p, och Ivar Gustafsson, 'tr e'dsgården, 'Slutarp. In-

I
li

lför rnöjligheter till nöjen och fri-

byggarna i de h,åLda sa,rir,häIlenaa
betraktar' sig,kanslke visserligen
soln slutarps- resp. l<irrnarpsbor
rndn först och främst som k,inneved,sbor. Och ,man trar ju oekså
så rn,ån,ga g€rfilensaimrna' intressen
och problern att sarnar"bete är nöd-

Itidssysselsättnin'g? Ja, i Kinnarp
Ifinns en ,biograf, ineda.n den i
lsl,utarp är ned.lagd sedan ungef,är
lett år tillrbaka. f,lestpla,tser har
;rnan på håda stätlenia, den i Siutrarp ägs av sarmhällsförenin.gen,

När

iokalpatriotismen numera
tar sig uttryck ålr det väl främst

;I

I

bland'skol,barnen och,bland iclrotts-

puhli,kens skränigare'ele,ment.

I

synnerhe't sedan lkinnarps,pojkarna
bröt sig ur lSluta,rps IF och bildade egel fotbollslag har man kunnat iakttaga den diir skränigheten
bland en klick av idrobtspubliken,
men i stort sett går det hyfisat till

$lutarp och lfinnaru, tuå samhällen

även kring fobboilsarenan.
De tu bliva ett.

lnsd gBlnelt$atn framtidsutuecltling,

i Kinna,rp ser inte
mycket ut för världen. Från
samhållssidan finns det heller
-ingen skylt e. dyl., som upplyser om dess viktiga funktion.
Stationen

frågan.

,Som den n,u

ldet under

all kritilk,

är or.dnad är

avloppen exiernpelvis
rinneryut
ö,ppna
i
dlken,
Hur korrnmer frarntiden att te
runder
synnerhet
den
varrnare
"och,i
f<;r
de
håd'a
syskons,amhällena?
i {innaln nöjer s,i,g rned 'cmkrins'lsis
Lektor Bellinder pä Mönarp
,-"r'.,.,5
ryflnrner (re
de trIIun- llvar Gustafsson iLedsgår'den,skis- ånst'iden ii"r stanken från dessa
I]ltlsram[nlanE rylmrner
nnprrer:t VaI
\/qr en
ffi rnäktiS
mÄrkficr 'man
på rzUU.
,200. Tillsa,mrrnanrs
KinneVed
sin syn på den aken vid ett närrnast outhärdlig.
Kinneveds
fi6. När jär,nväg"ii
iärnvär"ri iI nti"jäorgef,är
to"iär, 'gefär hätften av hela Kinneveds]lseral
sin tid.

' Med helysningen har de båda
gur,ä* lförsarnlins'
serkel dross"tt"*
ill1T'lt"*tu,"T:f{uo*l.tfl'
I*
tav detta ville
,
kan lsarnhällenra de,t dåremot bättre
tlgon
.han ha en station I
lsocknen
tl'-- större
:-""" befolkningstillväxt
sa,rn- ll:?: I""p..Past räkna rned' men be- iorrdnat och d,etta tack vare sarrnslitningar förr
i;å "ärr .iou "s"u domäner som I
llfolkningsökningen och nvbvggna- I hällsföreninigårna, som utan kom.it""ll*t
arbete
nu.
i
revisor
bi.
a.
h;" ;";
I
munala ,bidr.ag klarat den sa.ken.
ocrr.så t om Det var slitningar rnei'la, inbygl;å.ffi.u"r'g.t
| @ v

u!

uv@

DLU\!]

w

vbu

r^

urr.

bv.+v.r^

I

. ..

lI

-

J:11"r"'å*ä1t"jjt?H:H
- förla'des till Ilsarna i soc,knens olika delar unqer l[".Tä
ldet si'g att en station
t-.,

Medel för" sin >upplysand.e> veriksarrn'het skaffar rnan sig g'enom
.4gr
å.t ursprnr:rgligen il,'^ ,tid
Slutarp, fastän det
16 stationsfrågan
starionsfråg"" va.r ak- l:,::"*j:j-1'
lahtö,-i;"ta"
l:1liu"]lJn?tL"-n;
-1T är under-li-1-flllii1
uta'rbetandE fesiter o. d.
varit rneningen att aeo Åmttä r"g- if*årr, äc,h det har varit sritä"gå" ll],11
Kinnarp il<,ornrner att bli centralgas årskliigl r,ängre
på korn,mun"r-t?$;;
pa ort förs'torkornmunen, den saken
I
åH""ill{åi:?H
uEsD4
u'rrvr'
lffi.ulou.u
l;'å?å^H:i.""T
"og.l-1*^.T;
turligt nog vart rnan, [indrigt ta- lootr i and,ra sarmnnanihang. fntres- l]jjiji:l';:
är red,an Svgjord, oc,h de't har man
lat, inte gla.d åt de,tta ino,rn-socr<"]si;a-,hår ibtand gätt vitt i*ii",
roActa SAmrnallenas 'inie heller i Slutarp något att inrnerran Oe ,f
r_^_^ l. ^..
, , ill3.*T':f:-t""lg:
lnu
""it
nens södra del, och eftersom korn-ll
i fö,rsta hand 'har man då I'elat
1."i, "":':,.:::', '
'li. vända mot. Adrrninistrativt set.l. är
nämli,gen tyngdpunkten inorrir Kinlfl|'Y-'11-'r.oI#"*31*?l'o
hänsyn
en
v;iss
odkså
När telefons;tationen t
lrnas'te
l"g.*ll!r.
pa några hundra neveds kornrnun redan nru förlagd
?1"*11f |ö;.";t,,tt
,önskeim,ål. Slutet på
det
Ae.s
nedlarc
ett
antal
år
sedan
lUit
lfr;r
!h,etn ht,pv e,f,t Kinncwerl fick två. ll arhnnneniarmq ,rl,äv ""^.*-liååtl l-tttt, så at't rnan al'l'deles intill till det sy'di,i,gare av de ,båda sarn-

;;--;;-

"*::*'n:*";'::"t11""'i'"';i::::1y.,:y:r':":.,1-t

, hällena. KanSke kornirner det i en
ilil*:l'tii'1?,J;å
ffiäfxiåiä lli#:::,i"'J*,
iH;lå:1",?:l.f*"'.1:,T",{'o
l:-.
|
| lena. sorn lar Iolta
följa stenmuren mel
mel^ :!<rn. av-lslutanpsbor
,frarntid att bii sä att Kinriarp blir
pa
omkrms z
[(mnarp
det svå'rt i bö"j;:;:;
l]::"',':"T.',n-" Mossagårdarna' fin' inagot
lt..
av ett kul,turellt centmm,

de båda samrrarl

I

varandra

Inu
'; *, har
'^". rnan van:t sig och;;i; l:11 ii,"l*a
t
gar IrKa bra som rorr
Ka4ll nunt de båda stationerna, somld€t bättre'
lDe villor, som ligger här hör alltvarlske
komrmuni,kationssynpunki
ll"" placena'de
lså til 'siuiurp -- men har postnät'heten
av
storall
i
Numera
,hör
nog
stitningarna
liväl
latlress Kinn'arrp!
tvåltiu
snart
växte
Inom
kommunala
undantagen.
l,vägkorsningar,,
I Ett pnoblerm, som de båda sam'
hant- lstyrelser och nämn.der anbetar rnan lhällena önska'r få löqt ,med det
| 'samhällen upp, affärsmäri,
llverkare och ,industriidkare sökteli god sämja det intygas av tr'å avlsnaraste är vatten- och avloppsI sig dit och i dag ha^r Slutarp ilkomrnunens (nera betrodda komrunt tal 300 invånare, meclanllrnunairnä,n, Erik Gustafsson i

-----

rran
trsränd
li

båd'a,kluhbarnas anhdngare än vad
,som

nu ibland är faliet.

Born..

,,

*'-::t:",TlY

:l:*.::*

i Kinnarp av ldrottrsföreningen.'
Sluta:rp thar rnan dessutom en
föreninrgslokal för inomhusdans
,,ooh anr,dra tillst,ällningar.
I Med egna medel och mod anslag
' fr,ån kom,munen och rilksidrottsförbundet håiler Slutarps idrottsplatsf,örening för närvarande på att
,rusta 'upp s n idrottsiplats, sorn
iligger un'gefär rnit.t emellan de båda rsamhälilena. .Under tiden spe,lar ,Slutarps IF fotboll på en pnovisorisk pian, och även i Kinnarp
,har rnan en ird:rottsiplats,, sorm doc,k
är m mindr,e god kvalitet. Meniingen är att de ,båda föreningarna sikrall sarns,as om den plan, som
j'ust nu rustas' upp, och d,å kan
det ju hända att lidelserna lrornrner
att s'valla rn nrdre höga rneila,n de
lden

vändigt.

T. v. Kinneveds nfa folkskola är lörlagtl till Kinnarps sarnhälle.
Trots att drit endast var ett par år sedan den uppfördes är den iedan för liten. T. h. socknens största industri, Slutarps Möbelintlustri, som sysselsätter ett 50-tal arbetare.
r s/ro -Sl

IIur har ungc\men def,.
de,båda s:arnhällena, vad har den

l,me'dan Slutarp havd,ar sig mera på

'det rnerikantila och industrielia omlrådet. Redan nu finns det en del

lganska rbetydande industrier: i

lSlutarp, den största aV dern sys'selsätter 50-taler ar.betare
l.'^ö
,av €n del lran llmnar'p.

FOTBOLL
å Sjövalleu, Santlhom,
söndagen dän 21 okt. kl. 15.
SLUTARPS IF-SANDHEMS IF

Fotboft
Fslkabo
å KINNAEPS IDROITSPLATS

Kinnarp

söndagen den 21 oktober

Dornare:

hamn'

Erik

ki.

15.

Johansson, Uirice-

K. I.

r.

I

t:
I

I

Skatten

Betydonde skodor vid
2tlw-9-

kommun

nottlig brund i Kinnorp.

ligt följande:

Allmän förvaltning. Kommunalfull-

mäktige. Driftutgifter: Arvode till
ordf. 200. TilI två revisorer 80. prenumeration å Landskommunernas
tidstr(rift 304. Mtldlemsavgiffi till

Landskommunernas förbund 3b0.

sekostnacler

sedan branden upptäektes. När
brandkåren kom fram fanns det
inte mycket för brandmännen att
göra. Elden upptäcktes t. ö. på ett
så sent stadium, att byggnaden revarit efdorsaken. Gnistorna skulle dan då var i det närmaste överkommit in mel'lan takets tegelPan- tänd. Kanske hade en del av
nor och antänt underliggande maskinparken kunnat räddas, om
det första larmet gått fram.
spåntak.
Elden upptäcktes vid 1-tiden
Driften återupptages.
natten till torsdagen av en sluttr'T
har
haft ett samtal med en
arpsbo, som omedelbart larmade
brandchefen i Kinneved. Denne i av delägalna i företaget, vävmäs, sin tur ringde upp telefonstationen tare Georg F riis, som berättar att
i Kinnarp, meddelande var det man startade rörelsen i fjol och
brann gch bad att brandkåren i just nu kommit i gång på allvar.
Fatköping skulle larmas. Telefonis- Rörelsen var inrymd i en äldre fasten missupPfattade emellertid sa- tighet, som dock avsevärt tillbyggken och kopplade endast Falkö- des förra året. Just dagen innan
plpg, varför larmet aldrig gick branden hade man f. ö. påbörjat
fram till brandkåren. När inga len ny tillbyggnad. Det troliga är
brandPilar från Falköping syntes I att företaget, som sysselsatte sju
till, blev man vid brandPlatsen larbetare, kommer att återupptaga
småninggm misstänksam, och till I aritten så snart Iokalfrågan hunslut ringde man upp brandkåren. l uit ordnas.
Då hade omkring en timme gått I

I

l

R,e-

för fullmäktiee 1.000.
ArvodJtill ordf.
tiil kassör 4.g00. Skriv-

Kommunalnämnden.

Råvarornas värde exemPelvis
uppskattas till c:a 40.000 kr. På
utredningens nuvaradde ståndpunkt är polisen av den upPfattuingen att gnistor frått skorstenen

I

blir 5.50

Kommunalnärnnden i l.rökinds
kommun har vid sammanträde den
18 oktober uppr'ättat förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 19b2 en-

Kinnorps Vöveri AB,s fobrikslokol med vördefull moskinpork och loger m. m. totolförstördes vid en eldsvödo notten till
torsdogen. Moskinernq vor försökrode för 65.000 kr., rÖvorornq för 21.000 och byggnoden för 25.000 kr., men endost ifrÖgo
om moskinerno torde försökringssummon töcko vördet ov det
brunno.

zollO-9. Klnnarp och Folkabo i Nya låra,rbostiider i Iiinnevsrl.
drabba särhman i Falköpingsserien
K. m:t har medgett att Kinnepå Kinnarps idrottsplats i morgon kI.
15. Matchen bör hemmalaget kunna vods k,orhrnun får ta upp ett 25årågt ,a,miorter,ingsiån på 90,000 kr.
avsöra tiII sin fördel.
för att u,ppföra två nya lärarbostäder vid Kinneveds foltkskola.

i Frökinds

800. Arvode

materiel och blanketter 200. Telefon,
porto och annonser 300. Försäkringsavgifter 200. Resor och traktamenten
900. övriga utgifter 200. Kapitalutgifter. Anskaffning' av inventarier 1.500.
Polisväsendet. Driftutsifter. Lön
tili fjärdingsman, ' lönelrad 1.2l7g
7.116. Semesterersättni\g 427. Beklädnadsersättning 312. pensionsavgift 450. Inventarier L00. Hyres- och

cykelersättning 300. Förbruknings-

materiel 50. Skrivmateriel och blan-

ketter

150. Telefon och annonser 200.
Resor enl. tjänsteregl. 100, övriga ut-

gifter 300. Till Leaby potisdistrikt
98.0:_ Driftsinkomster, statsbidrag

3.452. Byggnadsnämnden, driftutgif--

ter. Arvode

-

tilt

till skolköket 1.000. Förbrukningsmateriel 4.000. särskilda anordningar

;l qa s-l_ecialförvaltningen. Driftutgifter.
F
| | ackbokföring, arvode till roteombud

!19".^^un_dervisningen, skolskjut-sarll+00. övriSa utgifter 100. Taxering,
125.400. skolresor 600. Premier ti[ ll resor och traktimenten 800. civilföiskolbarn 400. skolbibliotek. Arvode | | svar, resor och traktarnenten 200, övtill bibliotekarien 200... rnköp och llriga
utgifter 400. Familjebidrag. Arbindning av böcker 750. övriga utgif- ll vode tili ordf. 1b0. Resoi och traktater 50. .socialpedagogiska anordning- llmenten 300. Familjebidrae 6.000. övar. Arvode till skolläkare 625. skot-llriga utgifter b0. Dr.iftinkomster.,
bad 300. understöd till barn 200.llstatsbidråg 5.600. Brandförsvar. Arskoltandvård 4.000. övriga utgifterllvode tilt oiar. zr0. Arvode till brand200' Lokaler, inventarier ocir aylit<t. ll chefen 500. Arvode.till vice brandcheLön till vaktmåstare 10.000. Lön tillllfer r50. Arvoden för brandsyn 800.
städerskor 4.500. Pension tilt skolstä-llResor och traktamenten 200. Blanderska 240. Löner tili vikarier och ll ketter, porto och telefon b00. släcktillfällig personai 800. $nderhålt_gvllningsavtal med Falköping och rrä-,
fastigheter 15.000. Inv'Entarier 500. lldet 7.000. övriga utg'irleirOO.
Bränsle, lyse och renhÅrr-:-- ro ^^^ ll
Försäkringsavgifter SOä"'Äi,""rii'",Yi- ll Bidrag till särskilda ändamå1. Till
Till solgifter 300. ril cirrreiilirrrYJt"f;*säå.119:l:tä*:rksamheten._125.
5_00.
11 ä.tåiiiä" vänner 10o. rlr sk"";å;ä;
ållåfi .;:i;- Tå1 äiirtlit]to.t^9k
kön av skormöhrer onÅ,"l1lllli. il; llräns_ blindförenins tzs. riii rremvar_
l

5:å,;;dXåLT??låä,:91,,åff '"1å"å?li;1t"sdö:'äi;'..1'åä,';#å";ä'0."
aryrg5vaJt5t1}s.
Hyra f ör tjänstebostäd er 4.448. StatsDriftutgifter. I
stats- l!l! __ _{f
.r'rnanstÖrvaltning.
_ _lriftutgifter.
bidrag. Titl lärarlöner och överlärar-Jl Räntor å lån 7.700. Medel titl olcirut-,
ervode 97.?00. Slö.jdundervisninslisedda behov, till kommunalfullmäk-l
I

20.045.
Driftinkomstet. Pr'ovisorisk skatte-lr
I ersättning
74.200. Fastighetsskatt en_
fria Iäroböcker 2.460, undervisninss- |
mater'iel 960, byggnadsbidrag S.t:ZZ,l ligt år I949 beslutad utdebitering
övergångsbidråg
övergångsbidrag 160,
rOO, skotbtbtiotekut
skotbib"liotekuil| 1?..8-19.
åil
]?..8-19. Statlig inkomstskatt enl. år
375. Socialvård. Fattigvård. Driftut- | !?49 beslutad utdebitering 15.681. i
"
gifter. Arvode titl ordI. 450. Telefon. I Hundskatt 2.000. Nöjessliatt 400.
porto och blanketter 150. Resor o"1 | _B_ydgetöverskott från år 1950 15.000.
traktamenten b00. Fattisvård i öv_l Uttaxering ä 25.144:95 skattekronorl
rigt. Vård å främmandl anstalter I å 5:50 per skattekrona 138.297.
77.480. Ersättning till andra komrnu- | . Kommunålnämnden beslöt föreslå
ner 1.990. Kontant understöd 1.ZOO. I att kommunalfullmäktiges ordf. och
2.570. Fortsättnjngsskola 1.?09, skoll I tiges förfogande

skjutsar 20.320, ikolhälsovård

I

800.

|
I

I

I
I

I

orclf. 300. Byggnats-

konsulent 240. Syggnadsplaner 5.000. sion 2.600. övriga utgifter
200. DiiftTelefon, porto och annonser 160. öv- inkomster. Landstingsbidrag
nen ingående församlingarna ej äro
riga utgifter 100. Hälso och sjukvård. Folkpensioner 16.800. Barnavård1.8b0. I
i sarnma dyrortsgrupp be-l
eg6
llPlacerade
Driftutgifter. Arvode till ordf. 100. Ungdomsskydd.
Ungdomsskydd. Driftutgifter. Arvo-ll slutade nämnden föreslå att
atf kommut<ommu-I
Vattenanalyser och kemiska under- de
'n,Tx'l'ir;xt--,,+-^r
de till
fil'l ordf.
nrrlf
Rnn Mödrahiälpsu1..6_
nalfitllmä.kf iqo
hna
rraÄarl"^---r^
i'
hos
900.
vederbörande
llll nalfullmäktige
I
sökningar 50. Desinfektioner 100. ningar
200. Barnavårds-män 296. ll myndighet anhåller att hela kommu-ir
Skrivmateriel, blanketter, tidskrifter Vå.rd
främmonrlo
ono*otta- 800.
Qnn raom'mo dyrort.
Ärr-^**
|
placerad i sa,m'ma
Vård åå främmande
blir nlenpred
anstalter
Er- llnen
l!nen hlir
50. Telefon, porto, annonser 50. Resor sättning till
andra
kommuner
600,
och traktamenten 400. övriga utgif- Skrivmateriel, blanketter', porto,
teleter 250. Kapitalutgifter, inköp av fon
m. m. 200. Resor och traktamenmark till avstjälpningsplats 500. ten 400.
Bidragsförskott 250. BeklådIordningställande av densamma 300. nad 50. Läkarvård, medicin
m. m.
F'olkskola och fortsättningskola. 200. Utackordering i enskilt hem 200.
Driftutgifter, Arvoden. Ordf. och övrig'a utgifter 300, Driftinkomster.
sekr. 800. Tillsyningslärare 160. Landstingsbidrag 200. Statsbidrag
Skrivmateriel, blanketter, telefon m. 375. X'olkpensioneringen. Driftutgii

m.

till ordf. 400. Bidrag till
folkpensioner och dyl. 9.000. Skrivmateriel, blan-hetter, telefon 200. Resor och traktamenten 300. övriga utgrad 19/19 18.168. 4 tjänster i löne- gifter 100. Nykterhetsvård. Driftutgrad 13/16 32.112. Vikarier 6.000. Lön gifter. Arvode till ordf, 200, Vård å
till slöjdlärare 3.300. Lön till lärare'i främmande anstalter 200. Upplysfortsättningsskolan 2.754. Arvode till ningsverksamhet 150. Skrivmateriel.
överlärare 1.300. F ria läroböcker blanketter, tidskrifter 50. fapper,
4.500. . Läsböcker', planscher,. kartor porto, teiefon 75. Resor och traktam. m. 1.000. Skolfilm 300.. Matvaror menten 400. övrlga utgifter 7b. övri1.000. Resor och traktamenten
utgifter 200. Lön tilt
folkskolans lårare 5 tjänster i lönegrad 21124 59.760, 2 tjänster i töne-

2.000. övriga

ter. Arvode

Tåg >kom

bort>>

på Väst-

Slulnthiins

ra Centralbanan.
Ä Västra Centralbanan var det likalecles stopp i trafiken. Det tåg, uplköpas måndagar och tisdagar.
som avgick härifrån" till Halmstad
$amuelssons, Slutarp.
söndag kväll klockan halv åtta körTel. 119 Kinnarn.
de fast i snön mellan Slutarps och
Kinnarps stationer, där det måste ;
förbli kvarstående ända till i mån- |
dags eftermiddag, då det äntligen I Ea
I
kunde fortsätta till bestämmelseor- | i snar kalvstiillning, r.- oeh k.' l
ten. I Halmstad visste man ännu på | fria, samt ett STO, 2L/z &"r, till salu.
måndagsförmiddagen ej var tåget I Tel. 64 Kinnarp.

kr *h

fanns, då telegraf och telefon ju ej
fungerade och ett hjäIptåg, som därifrån utsänts, meddelade utifrån lin-

I

ö*ro

den mest förhärjande i

manna-

d.en, >bortkomnau tåg, raserade

telegrafstolpar i massor och en elstrejk, som varade från söndagen
den 23 till fredagen den 28 oktober. Den sistnämnda hade bl. a. till
fötjd, att F alköpings Tidhing ej
kunde komm,a ut på hela veckan
förrän med sitt lördagsnummer för
den 29 okt.
.T'R,öKINDS HÄRAD.

Börstig och Brismene: höstvete 2,

höstråg 2,5, vårvete 2, havre 3, blandsäd 3, potatis 2,5 och hö från odlad
jord 2,5.
Svartrosten har härjat
svårt överallt.
Kinneved och Vårkumla: höstydte
1, höstråg 2,3, vårvete 1,2, korn 3,
havre 2,8, blandsäd 3, potatis 3, fo-

derrotfrukter 3, hö från odlad jord

2,5 och från naturlig äng 2,5.
Svartrost.har skadat vetet. Potati-

sen delvis skadad av snömögel. Betet

har gynnats av den fuktiga väderleken under september. Höstsådden
försenad.

Axvall
Sandhem
Slutarp
Värsås
tr'orgvik
Trix
TomtenB
Stenstofp
HJoB
MullsJö

Upprättade uppgifter angående
vissa tletaljhandelspriser inom
Slutarps och Kinnarps samhällen
i Kinneveds kommun hålles för
granskning tillgängliga hos kommunalnämndens ordförande i Kinneveds kommun, adr. Hassla, Kinnarp, under tiden 26 oktober till
och med 8 novembbr 1951 mellan
klockan 9-I7.
Erinringar mot prterna skola
skpiftligen framställas till kommu-

tackar håirmed al'la de firmor och personer sorn m,ed kontanta tbidrag
och bilskjutsar gynnat föreningen under det gångna året, need ett särskilt taak till herrar Arne Setterberg oeh Torsten Andersson för vär-

ber 1951.
Kinneved, Kinnarp den 23 oktober 1951.

Trix-Vårsås 3-1, Sandhem-$lutarp 0-1,
j

Slutarps ldrottsförening

nalnämnden senast den 16 novem-

B-MulloJö 5*2, Axvåll-Hjo B 4-2,

de det som >spårlöst borJa>>.

minnd med för flera dagar helt av'
brutna. förbindelser med yttervärl-

gk!,mbofgtssrlen

Stenstorp-Forwlk 6-1, Tomten

jen, att tåget ej >hittats>>, vadan
ban i hallandstidningarna rubricera-

Ja, detta hände för i dag preeis
30 år sedan! Snöstodiren då var

tr Ltigt

KUNGöREISE.

11 82128-14 18
11 ?1334-lö15
11 ?1323-15 15
11 6O534-36 12

defulla tjänster

till

föreningens båista.
Styrelsen.

tTlp-tl-

ffiin*evedr Shyttelörening
anordnar JUBILEUMSFÄLTSKJUTNING söndagen den 11 nov. Igb1

Skyttar tillhörande

tr'albygdens fältskyttekrets inhjud€s. Samlings,
mellan kl. g-12. Amrnunitions-

i Axtorp, Kin;neved. Anmälning
åtgång: 30 skott.
Servering.
piabs

i

KINNEVEDS SKYTTEF'ÖRENING.
Styrelsen.

Kommunalnämntlen.

42522-L6L0
43522-23L0
Ll 32 619-26 8
11 40720-36 8
tL23624---31 7
LLz3 616-30 I

11

Kinneved.

11

Blanketter för mantalsskrivning
finnes att avhämta hos kommunal-

Falköplngpeorten

$lutar$s [t|issionshus
Föredrag med ljusbilder över

ämne.t >Bud från kyrkan i bygd
och v'ildmark> hålles av pastorsdiakoxr Anundby i Slutarps Missonshus tisdagen den 30 okt. kl. 20.
Kollekt upptages till Kyrkans
diakonigärning i Norrland.

nämndens ordförande, Hassla,
Kinnarp.
3-1,
MadångsholmF
Blanketterna skola, noggrant
-Sandhern
Kättil,storp 5-0, Gustav Adolf-Groifyllda, senast dgn 5 november
landa 1-1, Äsarp-FAIK B 2-2.
Madåturgsholm 11 10 0 1 59*11 20 1951 inlämnas till undertecknad.
Gustaf Adolf 11 I 1 1 43-28 19
Hassla, Kinnarp den 24 oktober
11 90 255-16 18
Kinnarp
F"AIK B
11 61 427*18L3 1951.
F olkabo
11 50 632-30 10
Erik Gustafsson. | | En helröd kviga, 6 mån. Hän.
Äsarp
11 4t 625-35 I
| | vändelse till Kinnarp, tel. 146 b.
Sandhem
11 40 7X8-43 I
Groianda
11 31 727-Bt 7
Vartofta
11 30 821-48 6
Kättilstorp 11 0 0 11 1&-65 0
KinneYeds Blida Korskrets
Skzrra-Älvsborgs Fokalserie.
önBkas köpa. Otof Nilsson. Tel. 106 anordnar klätlinsamlirtg för flyk, IF K C-Vartofta 13-1, Blidsberg Kinnarp.
2-3, Slutarp-Kinnarp 3-tinglägren 1-15 nov. Gåvor mot-Göteve
3, I'loby-, Åsarp 6-2, Börstig-Ratagas tacksamt i skolan och hos
pid 0-4.
socknens handlande.
7
22
11
11
0
A
79IFK Falköp. C
Styrelsen.
11 10 0 7 42-74 2A
Floby B
11 87246-777"i
Rapid
SRB-kor
11 44327-3\12
ÄsarpB
11 5 1 5 27-2+ t1 till salu hos Allan Johansson, AI'
I{innarp B
11 5L522-307I
Göteve
Volvo
!
11 30821-43 6 arp, Kinha,rp. Tet. 155.
Börstig
försedd med värme, de'froster och
BlidsbergB 11 21824-36 5
11 03817-36 3
SlutarpB
överdrag, sälj'es.
11 O2975-77 2 i'
VartoftaB
Tel. 101 KinnlarP.
Iflnnarp-Folkabo 2-0, Vartofta

ii Esr'fs pywruUln

VID
vänd Eder

.

D{}DSFAT,L

fullt förtrotill

rnectr

,ende

ÄB SF,I]TARFS
SI{ICKERIFAERIKS
tsEdtsAVNINGSBYRÅ,
SLUTAR,P.

Vi

omtresörja alla begravnifigsbestyr pietetsfullt och
1,i11 låga priser. Svepning och
balsamering utföres.

tikbil

tillhandahåtles.

[el. Kinnarp 108.
Efter kontorstid 193.

hlatpotatis

2 st.

Pv 444'

I

lördagen tlen 10 nov. och
lörtlagen den 1 tlec.

för da.nskvällarna i
SLUTABPS föreningslokal.

En aktuoll mötesgorio

t-__-

Tennplet lS2S

60'år"

KUNGöRELSE.

1951

som innehar tillstånd

trafik för

i Axtorps missionshus under
tiden 13 t. o. m. den 18 november,
Pastor Carl Gustavseon, Ftotköpidg,
kommer att tala över .följande,..ämhåtles

i

till beställninEi-

nen: Tisdåg': >Tidernas tecken>,'örsdag: >Judafolket>, torsdag:'r>Antikrist>, :fredag: >Den stora vedermödan>, lördag: >Den första uppståndel-

.Sedan
pru4rl €il
godsbefordran med staen ,ugr
del lnf,gll
interna
tionsort i Kinneveds socken med last- lsaker,beha,ndirs,fis, höll studiei
1nbilen R 3358, Iastande högst 43b0 kg.,
har härstädes anhållit om ti]lståncl struktör Irolke Ahl,berg, Härnö_
att i trafiken i stället för nämnda bil sand, en medryokande och irrtres_
få insätta lastbilen R 4b67, lastande sant instr,ilktion orn ordeis oiika
högst 5080 kg.
studid,kurser. Vi f-å inte sluta up,p
AnsökningShandlingarna hållas här
strava ef,ter fortsatt

möte qöpdagen den 4 nov.

kl.

ftrinnarps NTO-förening

| . hade i söndags ett.lyakat och
rnöte, besökt av ett sexigivande
John tr'ransson, Box 42, Kil.:rnarp,

HEnterny
håller

|

20.

Medverkan av studieinstruktör
Folke Ahlberg, Härniisand. Kaffeservering, sång, urusiik, deklamation oph dramatik. Medlemmar och
övriga NTO-intresselade hälsas

sen och den stora

sitt slutmål>. tlX-*,

andlig
tillgängliga intill .den 16 november ,i 1tt _
'I
llfördjupning sade tal. avslutningsl
1 951.
Trafikföretag, som kunna beröras vis. Sensati,onsmakeri och IJrv
välkornna.
av den ifrågasatta trafiken, så ock av typ >stålfarfar> iir inget för
vilka ärendet kan angå, äga
li andra,
att före angivna dag till länsstyrelsän en frisk och ,framåtstr:äva1r4" o.r.r_
60 år fyller den 7 ncvc'l'rbor hern- I inkomma med skrifttiga yttranden tidsnrngdonn.
man*'ägaren och kyrkovärdcn Ni/s | över ansökningen.
Sedan talaren avtacikats
föIjde
:
Johansson, Västarp, K:nnarp. I.ödd i.l
<affeservering
och efteråt under_
Mariestad å landskansliet clen 1
Kinneved arbetade han i unga år på |
tållni'ng, bestående av u,,ppläsning
Under hand låter ltrerr Malte
fädernegården, Halsarp, tills han för | | november 1951.
av F olke Ahlberg, rnusiik och sång
LÄNSSTYR,ELSEN.
cirka 35 år sedan övertog sina svär- I
, Larsson
försålja sin ägande fasav Bror Johanss.on, Irars Larssoi
föräldrars gård Västarp, på vilken
tighet
utfört
han
betydande förttättringar 5
och Ejdor Aldersson. samt en l!
Slutarp 7rz (Hallåhra) i Kinneveds
och gjort sig känd som en synnerlien drarnatis{r skiss, >Tre olyck_
socken,
gen energisk och insiktsfull jordbru- |
iga>, fö,rtjlinstf,ul'lt fra,rnfö,rd av
kare. Livligt intresserad av det allatt tillträdas efter överensko$-BelV,era Nilsson, In'grid Tryrgg, K. G.
männa har han ganska fiitigt anlitats
se. tr'astigheten ligger inom Slqtuppdrag, särskilt vad 1
för
offentliga
Gustavsson och Donald
arps sa'mhälle. Areal 1236 kvgt. det gäIler kyrkan och dcss angelägen- |
Fngd,a[ii.
Kvällen
aysl,uta.des rned folklekar
För
torrläggning
av
va,ttenskaprima trädgårdsjord, villan byggd
heter. ltran är sålunda sedan 1930
i två våningar, rned. tre rum,:kök, kyrkovärd och kyrkokassör, vidare I ] | dade marker tillhörande tr'astorp och till sisrt >trIär]ig är kvällen>.
Nästa rnöite hl,ir det pro,grarnledamot av fattigvårdsstyrelsen samt ' ll m. fl. i Kinneveds socken av Skabadrum och wc i varje vining,
rbyte med S,kölvene NTO-föräning.
skiftesgodeman. Tidigare har han ll I raborgs län genorn uppgrävning
byggd av sten år 1948, källarvååven til.lhört skolrådet samt va;'it
ning under hela byggnaden, med lcdamot av Kinneveds sparbanks- Ill
thrst"
lll av avloppsdiken kommer syne.förgarage och övriga utrl.mmen.
lcommitt6 tills denna upphörde för ett lll rättning enligt vattenlagen att \zägbygge i l{innarp.
aptal år sedan. Blancl raden av upp-lrl handläggas vid samrrianträde hos
I Kinnarp har ett ,omfattande
Närmare upplysningar lämnas
drag äro dock de kyrkiiga angelägen- | | Oscar Kjellander, Måsagården,
vägbygge tagit sin 'början. Det
av ägar'en och undertecknad.
hclerna dc som mest fångat hans in- l1l
gäller en rd;tning av vägen ge_
tresse. Stilla och försynt till sitt vä- i I måndagen den 26 nov. 1951 klocSlutarp den 31 okt. 1951.
norn
11.00,
sjålva saLrnrhället sarnt en nv_
många
vändå
vederbörande
har
han
skaffat
sig
saksen
| | .kan
Ragnar Johånson.
i ner bland dem, han kommit i bcrö- | l ägape hava att tillstädeskomma
byggnad ftån s,taHonen iiit Rossring med.
baclken. Den gamla vägen har
av sin talan.
I
llil förAvutförande
förrättningen' torde, följande haft en del svåra d<urvor. framf,ör
|il
allt en vid korsvägen vid. Hassla
fastigheter biiva berörda:
leno
FöreninEslokalen, Slutanp
tr'astorp Millomgården,
ll
loch en Vid Nya skolan, där sikten
I tr'astorp Måsegården,
lvarit rnyaket skymd. ,Sorn tur är
Fastorp Hulegården,
ih" inte nårgra svårare olyckor
Slutarp Siggagården,
lhänt, men att en bättring nu srkall
Slutarp
ödegården,
jkormm'a
till s'tånld är ryrycrket glädI
Lörrlagen tlen 10 november
rr kl. 20.00.
tl Slutarp avsrt 7a samt
Nybebyggelsen i sarn'hälljande.
Musik av ING-BRITTS KAPELL.
KAPELL:
I I Kotarp.
Iet har nog för en utomstående
Byggnatlsföreningen.
Bl'ssnaalsföreningen.
verkat n'ågot planlös .rnen den har
, | | 'Skara den 5 nov. 1951.
ldock haft en regleringsplan, nämI tjänsten:

::ffi"

Sl(JUTIJARN]NG

I

Kinneveds skytteförening ordnar
skjutning med skarp ammupition i
Axtorp, Kinneved, den 11111 1951
med början kl. 9 till 15.
. Skjutriktning syd och väst om

I

Pri{no Fustighet

|
I

|

I

AxtorP'

I

|
I

styrelsen.

l(ultgörel$8,

Frökinds s;torkommuns skolr(rll!- 6t.
ilistrikt
rhar av slkol,överst3,nelsen fått avslag på sin .ansökan orn til,listånd
att till distri'ktsöverlärare utsp
någon av d,e ino'm distri,ktet anl
ställda ord,inarie f ollkskollärarna.

..1

Slutanp

trS

Eordtennis:
Vid

I

RAGNAR, HOLM.
F"örrättningsm,an.

,]llg:l

fväSarna

att få.

i

Ung'doms-

lag som har besegrät Macap6
på hemmaplan.
Resultat (Nlacap6speiarna först) :
R. Markrud-Ä. Ändersson 2-L,
P.-O. Karlsson-S. Nilsson 2-\ L.
Karisson-E. Andersson 2-0, P.-O.
Karlsson-Åke Andersson 2--0, R.

.-t

I

Macap€-vinst mod 6-0
över Vintorny.
torsdagens vänskapsmatch i

enda

I

sträokningar,^sotrn de nya
.9: lko,mrna

jI.

gården segrade BTI{. ilIacapö över
BTK Vinterny, 1:a resp. 2:a i fjolärets ,serie, med hela 6-0. Macap6
tog därmed revansch för det snöpliga
nederlåget i vintras, då Vinterny
vann med 5 - 4. Vinterny är f. ö. det

tl

t
t

rolu-

bordtennis, som spelades

tr

2o.oo.

förvandlingen>>,

söndag kl. 11: >Näit }.(ristus t'egera'r>,
söndag kI. 19.30 >När allt har nått

Markrud-E. Andersson 2-0.
Karisson-S. Nils"son 2-0.

!

L.

4

Kinneaeds Skyttel örening :

bi Ieu msfö ltski urn

Ju

l

lrt-Jl'

in

gen

berg, 24;4) Nils Alfredsson,

d'l,

22;

5) Karl-E. Torstensson, Vaftofta, 20;
6) G. Magnusson, Broddetorp, 19; 7)
A. $kantz, V. Kleva, 18; 8) R,. PaIm,
Ir.aiköping, 18; 9) Sture Nilsson'
l<rets, inbjudna, men från;åväl öra, Brodcletorp, 17; 10) Sven Ändersson,

Annelund, Eläi1estad, Broddarp som Odensberg, 1?; 11) Gösta Andersson,
Od. hade kommit förfrågan om inte Bjurum-Bj.l 1^7; 72) Gillis Mann, Sör-

få vara med, och de by, 1?; 13) L Sjöstedt, Odensberg, lT;
Älvsborgs- 14) f. Bogren, Odensberg, 17; 15) R.
och.Falbygden-skyttarna -trivs tydli- Nyman, öra, t7;16) Sven Johansson,
gen med varandra. Vädret var disigt Kinneved, 17.
och tjockt i nejderna kring KatteI(I. 3: 1) Bertil !'redriksson, Sandskalla, Ledsgården, Lunnagården och hetn, 22 tr.; 2) T. Billmarl Bjurumödegå|den Axtorp, där föreningsord- Bj., 18; 3) Sixten Jonsson, Gudhem,
föranden Julius llarls*qon med Georg 17; 4) B. Ceder, BroddarP, lT;5) OsJohansson sorn medhjälpare lagt upp kar Andersrson, Vartofta, 16; 6) H.
en bla bana euligt följande mönster: B;jörngren, Sörby, 1"6; 7) Evert Tors115 r-n., 2) motala nr tensson, Vartofta, 16; 8) M. LjungMåI 1) sköId
27O n., gren, Sörby, 15; 9) Kari ArP, Kinne2
280 m., 3)- hund i front
- m. och ved,
4)- Ug .tilrika insats) 335
15; 10) Gösta Gustafsson, Brodd5) huvudrnåI - 150 m.arp,15.
Man var inte inriktad på några
Kl. 2: 1) Lennart Karlsson, Grolande också kunde

kunde

ju inte nekas...

toppresuitat i det vädret och det blev da, 2!: 2) Gunnar Gustafsson, Utdet ej heller, om man undantar'Stig vängstorp, 18; 3) Karl-E. Karlsson,
Wernalds, Mullsjö, kl. 5, 27 Lräffar Skörstorp, t8; 4) Sven Anders'son,
och Foll<e Johans- Bjurum-B;., 18; 5) Bertil Andgsson'
dagens träs,ta
Bjurum, kI.- 4, 26 tr. I de iägre Vartofta, 17; 6) Sven Johanssön, V.
sons,
klasserna, som var g}ädjande starkt Kieva, 17; ?) Roland Andersson, Arirepresenterade med tilisammans 70 nelund, 16; 8) Erik Johansson, Varskyttar, ladc Grolanda bosleg På tofta, 15; 9) Gunnar LarSbon, Jäla'
båda förstaplatserna genom Lennart 15; 10) Rune ArP, Kinneved, 15.
Karlsson L.I. 2 -- 2I I.r. ach Gunnar
Kl. l: 1) Gunnar Johansson, Gro20 tr'. tr veteranJohansson, ki. 1
landa,
20 tr.; 2) T. Eländer, Od, 17;
klassen gick förstapriset till örabon
Tåvlingen 3) G. Aif, SörbY, 17; 4) Bengt KarlsEvik I{arlsson på 23 tr.
- den för- s.on, Kinneved, 16; 5) Arne Karlsson'
fick en extra krydda genom
Tornyade omskjutningen om ISetsmedal- Grolanda, 15; 6) I(.-E' Klint,
jerna, men någon ändring här blev björntorp, 15; 7) Ingemar Börjesson,
Jäla, 11; 8) Yngve Nilsson, BroddarP'
det inte, varom se nedan.
11.

Resultat:

Vet.k].: l.) Erik Karlsson, öra,
tr.: 2) Thure Änderssorr, d:o, 19;

Ivar

Jongscrn,

Fal!öping 17; 4)

23

3)
YaL-

demar Johansson, Kinneved, 15'

Kl. 5: 1) S. lVevnald, Mullsjö, 2?
tr.; 2) B. I{t'antz, Ejurum-Bj., 22; 3)
Anders Olsson, Anneiund, 22; 4)
Evert Klasson, Bjurum-Bj.,

22.

Kt. 4: 1) Folhe Johansson, BjurumBj., 26 tr.; 2) Rlne .Johansson, Häile'
stad, 24; 3) Rob. Linnarsson, Odens-

Göta Lejon, KinnarP
Den vita kalten
med Alf Kjellin och nva llenning.
Onsdagen den 14 nov. kl. 20.

Bprnförbj.

Göta Lejon, Broddarp
TorsdBgen den 15 nov.
,Samma film.

erhålter anställning nu genast eller senare vid charmeusefabrik.

* "^*å3J ?J"'åT1'#DUS'Rr'

:

I tik, titt .atu.
Tel, 102 Kinuarp,

ssmlsde I63 deltogore'

Kinneveds Skytteförenings jubiIeumsfältskjutning i söndags hade
samlat ej mindre ii"tr 16,3 deitagare.
Ursprungligen voro enddst för'ertingar, tilihörande F'albygdens Skytte-

Direktris

mån. uallhund,

kl.

20.

S

LUTAR P:

Afton,wmdelhållning
i Föreningslokalen; SLUIARP, onsdragen den 2L nov. kl. 20.00.
tr'öredrag av VX'tr':s sekreterare Sam Hessel över ämnet: >Få
rundresa mbd västgötalaget 1916-20 och svenska landslaget
titl Island 1951.> Sång av Systrarna Axelsson, musik och
paketauktion, serveringar.
s. r. F.

Missionsför$l jning
i

missionshuset måntlagen ilen

novernber

kl.

19

18.00.

Soldathemsföreståndare CarI Wilsson och Algot Karlsson medverka.
Gåvor mottagas tacksamt.

Kaffeservering.
Alla varmt välkomna!

Fntköping.
I' skriveise .tiil

rsl,utarp, om tiilstånd

AB SLUTARPS
SNICKERIT'ABRIKS

" Falbygden Ui$ar"

i

BEGRA\TNINGSBYBÄ,

Ett filmreportage från sommarens

Vi

ornbesörja alla begravningsbestyr pietetsfullt och
till låga priser. Svepning och
balsamering utföres.

gen den t7/tL kl. 20.00.
SLöTA Samlingssal söndagen den
18/11 kl. 19.00.
i
Filmen ledsagas av tal och musik.
Entr6: 1:50, barn 1:

Likbil

vec,kan.

Missionsförsäljning

tillhandahålles.

i Axtorps missionshus

Tel. Kinnarp 108.
Efter kontorstid 193.

-

\r'interny besegrade

',rr-sr. l_

lördagen den 24 nov. kl. 1b.
Predikan av Pastor N. Blom.

Kaffeservering.
Gåvor mottagas tacksamt.

.

Gudhems IF och Vinterny BTK har l lByggnatlsnåimnden i Frökintt"
spetar en vå$mkapsmatch i bordten- i I Direktören olof Henrik rvar
nis. Matchen spelades i Kinnarp och i llr-,,^..-.
, -'-Solba-cka,
A-matchen segrarte vt"iäi ;;;

li
I
I

I

I lGi:t."vsson'.
fifils Erik
-Kinnarp,
6 3, nredan B"-Iagsmatc[en ""!utadclioch'byggmästaren
Arnel
gudhemsseger
med
siffrornaIlSandahl, Dalsäter, haf av länssty-i
lned
5-4.
llrelsen förordnats att rlncler va"å" i

l:äT3;;"
nämnda

(Vinternvs

sperare

2

först)

i

-ilaä,,'"i
å-e.l.
llrorz-rossi vara
byggnadsnämnden i

: Å. irnoersson -r,. I lsuppleant
1, S. Nitsson I. Gustafs-llFrökinds
storkommun, ?nhr-gson'2-0, E. Andersson-A. Westerling 0- 2, S. Nilsson L. Willbo 2-0,
Å. Andersson Ä. Westerling 7-2,
E. Andersson-I. Gustafsson 1-2, S.
Nilsson-.A. Westerling 2-1, E. Anflgrgs6n-1. Willbo 2-1, Ä. Andersss1-f. Gustafsson 2-0.
Willbo

i

lGnneveds sroel<eh över' Kintrarp,

Vartofta, Srneby, Luttra till Falköping och åter med fyra turer i

SLUTARP.

utställning i F alköPing.
Visas å följande platser och tider:
SLUTARP, tr'öreningshuset, lörda-

A:hvSl'
länssty'r'elsen

hemställer Lars Erik Bertilsson,
till linjetrafik rned ornnibus för person- och
godsbef,ordran å sträckan Axtorp

,ende tilL

FÄRGFILMEN

Gudhem'

binjetrafiken Kinnevbrl--

VID DöDSS'ALL
vänd Eder med fullt förtro-

l;

l;

Alla varmt välkomnai

KINNEVIIS. b/n-St.'
Kommunalnämnden i Kinneveds
komrnun hade vid sitt senaste sammanträde att ta Stäiining till det från

medel ur Anders och Sofia Johansson

I

donationsfond och Kjell6nska fotbe- |
klädnadsfonden och i den mån till- |
gängliga medel däftitt förslå inköpa l,
skodon till sju barn j skolåldern.

till häisovårdsordping. Nämnden hade
att avgiva yttrande över vad förste

I

aflgår frågan om avstjälpningsplats

så finnes medel tillgtingliga för lnköp

av sådan och

underhaådlfulgar har
pågått om inköpa. Något resuitat har
dock iännu ej uppnåtts, då ingen jord-

ägare vill uppiåta lämpligt beiäget
jordområde tili avstjälpningsplats.

Nämnden uttaiade emeliertid som sln
förhoppning att frågan sn&rL Bkåil
nå sin lösning. Vad angår frågan om
avloppsledningar torde det vara synnerli,gen svårt att göra något åt detta
förrän byggnadsplanen {ör Klnnarpc
och Siutarpe sarnhäJlen blir färdig,
eller åtminstone i det pärnraste färdig. Vidare är av stor betydelse hur
vägfrågan ordnes Benom Siutarps
samhälle. l-ör arbetet med byggprads-

planen har Frökinds ko.mmul i utgiftsstaten tör 1952 upptagit ett ansiag. Enligt beräkning' torde koiitnaderna.för vattenförsörjning och avlopp för l(innarps och S.lutarps sar,nhällen med nuvårande-.prisläge uppgå.

tiil

omkring.700.000 kr., med en års-

kostnad av S5.COO kr. Sammanlagda
taxeringsvärdet å fastigheter inom
området uppgår till 1.1?1.000 kr.
Skolstyrelsen i Kinneved "hade

vid- sitt senaste samrnantråde att

be-

handla' ansökningarnä till kantorstjänsten i Kinneveds skoldistrikt. Av

de sökande

från början fyra

åtei'kallat sln anhade två i skrivelse
sökan, varför nu endast tvÅ Öterstcd,

nämligen folkskolläråren Bertil Wileson, Skarshult, och folksk-olläraren

Bengt Kjellströrn, Hångsdala. tr'olk-

skolestyrelsen beslöt åtnöjas med de
kvarstående. f eniighet med kyrho4rusikerstadgan valdes tre ledamöter
ur folkskolestyrelsen att deitaga i det
förestående. kantorwalet. Valda blevo hemmaroägare Evald Johansscn,

Alarp, Kinnarp, nämndeman Erik
Gustavson, Hassla, Kinnarp, och

hqmmansägare Daniel Abra-hamss.on,
Krogstorp, Slutarp. Svensha kommu-

nalarb.-förbundet hade begärt förhandiingar a.ngående skolvaktmästa-

tarens iön. Styrelsen uppdrog åt ordf.

att i

samartiete med vederbörande

ombudsman bestämma tid för förhandlingarna. Vidare beslöts att för

i{,innarps NT0-förenin s eftt'Sl'
anor,dnade i ftirdags en sy- och
pakötauktion för föreningens verksarnJhet. Denna inleddes me6vac-

AII jakt

ker

iunder'hiållningsmusik av Elof
och Yngve Johansson sarynt Lars

höUs

gården 13, Hassla 31, Hassla

lets sångkör stämningsfullt några
r. avslutat med Robert Bernskogs >I{innevqd-ss'ång>, tonsatt
av rkantor }trenriik Josefsson^ Efter
Ita höll komminister Torgny
Aiker,sten, tr'loby, ett föredrag, vari
han gav en ,historisk belysning av
svenska nlkterhetsrörelsen
r'ån 1830-ia"1et, då,brännvinskonsumtionen \-ar uppe i 46 liter pr
och'år, trarn tiII nuvararl-

tr'astarp Huleg.

i Kinneveds

kring

socken

1.?0{)

Jakträttsinnehavarna.

i

Kinneveds erk,

SJUKKASSA

kr. 2&lu-{t.

, sarnt. slufade rned atl. påpeka, att likaväl som nykterhetsrö-

lrle erhallit tiIIstånii till en mindre
lstuga. mcn. så utan v.idare gjort denI lna större samt inrett hel liäIlarvål"l ulng, oldnat rned garag.c o. d. ByggI l:nustarcn, som utfört arbetet, fichlLluckså svara för atl han e.i tagit dct
l lav riiningarna och övriga handlinlLlSa.. Slutarpsbon fick 30 dagshöter
l,l? 15 kr. och byggnräsraren 20 dags-

ll ilans i Slutarp

rörelsen. Då det gäller psalrnbok 15 st. ombud och 15 st. suppleanter
och mollbok ikan det för en, verk- för dessa, vilka från den 1 jan. I lLöRDACEN DEN 1 DECEMBER.
ligt kristen inte bli frågan om 7952 skola utöva föreningssams.r.F.
både och utan antingen eller.
manträdes befogenhet.
Efter föredraget töljde ytteriiStyrelsen.
gare ett rpar ,körsånger ,och kaffe-

ll

l'rl-

I
I

Därefte.r vidtog s1'älva au,ktionen lSten Ahlkvist föreningens tack tili
rned ,Sten Ahl,kvist som utropare. lde närvarande för det goda resul-

Försäl.jningssumman
F
örsäljnings'sumrnan

ryoan";il;

il.

uppgick
urlpgick till
tilI jtatet.
tatet.

öt-fla-tte". l"-ilå söndagens togemöte besluunderhållning,sprograrn föIjde, ltades att föreningen i år sorn tidiupptagande sång av toIaj-Britt Jo- lgare slkall aåordna en luciafest.
hansson odh ,Sven Än'dersson ochlFör kvällens ,prograrn svaradg
,i'r.rusik av ,Lars Larsson och Bror StuOtvene Nit0-arc, äoh detta uppf
Johansson, sänt en sketc'h, frarn- jtog ett par filyner sarnt såmg, mu.
tiveo

ordnats aW vaya ordförande

för'd av Ann-,Mari Lager och K.-G. lsik oCh sketcher,
Gustavsson. Tilt sist frarnfördeJmed livligt bifall.

allt

em,ottaget

i

rbe-

l'edningsnäil-nnden i första distriktet a'"r rtr'rökinds lan.dskornrnun, ornfatta.n.de Kinneve,cls, Vårkumla och
Luttc'a försaru-lingar. r^ltt -51,

X'rökind.
EXTRA KOMMUNALSTÄMMA
med. tr'rökinds kommun hålles i
Kinneveds folkskota. onsdagen den

5- december 1951,' med början

klockan tr5.
Ärenden: Val av skiftesgodemän
m. m.

I

relsen,be,hö'ver lkristen'dornen behöver kristenilomen nvkterhets-

qprrrarino

Ny ontrförande i beredningsnärnnal.
tr'. tolkskollära,ren, Axel Nilsson.
Kinnarp, har av iänsstyretsen för-

our otnga byg-gnrdsarbetcn */u-5'.
I liadc fJora pcrsoner åtalats. En
lpelson från Siutarp hade utan byggInadstillsL:r"ncl uppfört en sornmarstulga värd omkring 5,b00 kr. Han ha-

ä l<r.3:50.
samt medl. i Vartofta erk. Sjuk- i\lböter
kassa, som äro bosatta i Vårkumla
socken, kallas till sammanträde i tl
Nya folkskoian, Kinnarp, onsdagen
den 5 dec. kl. 19.30 för att utse

B.

Kjellström,,H;ångsdala.

I

fällande peyis. överträdelser beivras utan hänsyn till person.

tid. Kraftfullt odh rnanande
påvisade tal. d,e fariigheter och
olyckor, som följer i spritrbrukets

si[<er- och skoklistrikt

har valts folkskolläraren

13,

är vid laga ansvar förbjudet. b0
kronor dthåller den som lämnar

Mecllemmarna

TiIl kantor i Kinnevods kyrkomu-

$Iutarps mlssionshus

dathernsföreståndare Carl 'Wilsson,
.Iönköping. Mycket folk hacle samlats
och försåljnln€fssumma.n stcg till om-

Smeagården 12, Lagerstorp Smea-

välkomsttalat sjöng temp-

i

I

SIF"

ruåndags rnissionsförsäljning,
vil]<en traditionsenligt ledtles av sol-

å Väsfarp, Lindö, Hassleryd, Lagerstorp Nolg. 64, tagerstorp

Larsson. Sedan ordf. Sven An-

hos

Lördagen den 1 december kl. 20.
MUSIK: ING.BTiITTS KAPELL.

provinsialläkaren anfört angående
avstjäIpningsplats och evloppsled-

ning. Efter en ingående överläggning
i frågan beslöts anföra fölJande: Vad

Byggnadsstyrelsen tillatyrker
arrbetsmarlknadsstyreJsen att
byggna'dstillstånd lärnnas för restaurering av Kinneveds och Grolanda J<y.rkor. tr'öl'slag därtill har
titdigare godkänts. zA/U_g"

8^6trS

i

iänsstyrelsen remitterade förslaget

Rostaureringon av Kinneveds och
Groianda kyrkor.

Föreningslokalen, Slutarp

I
I

I

Kinnarp den 29,nov. 1g51.

Erik

Gusta{sson.

Stämmans ordf.
I

' iSlutarp

LEKAFTON &nordnas i Föreningslokaren onsalagen tren 5 december
kI. 20.
Musik till SIGVARDS LEKGÄNC.
FALKöPINGS LUCIAKANDIDATER presenteras under afto_
nens lopp.
Tillfälle gives publiken att rösta på Lucia.
Inträde: 1:-.

SIF"

Prima, torr

I Hälsovårdsordning
t

för

bjtivkvEd

o. Kinnarp till salu.

X'rågan om ordnandet av gemensam'|,"|-Sarp
avstjäIpningsplats svårlöst.
Som framgått av tidigare refe-

rat, hade förste provinsialläkaren
i ett till länsstyrelsen avgivet ytt:
rande i ärende rörandd hälsovårdsordning för Kinnarps och Slutarps
samhällen hemställt om åläggande
för hälsovårdsnämnden i Kinnevöds kommun att skyndsammast

till

I

salu.

tq$"

Broddarp
Onstla$en tlen

,,

5 tleo. kl.

Torstlagen den 6 tlec.

kl.

och

för
den

Möbelaffär, $lutarp
tel. 179, Kinnarp
uppmärksammas allt mer och

vägfrågan

Altnnundeilållning
.

Kinnarps
telefonstation.

anordnar

'Kinnarps Samhällsförening
lördagen den 8 december kl. 20.00
i N T O - lokalen, KINNARP.
Föredrag av folkskollärare VaJter
Dahl6n, Hökerum, över ämnet:
>Bygden, bebygge sen och
befolkni,ngen.>

mer

tack vare de billiga priserna.

Slutarps samhällen torde med nuordnas inom Slutarps samhälle. varande prisläge beräknas till omkring 700.000 i
kr., med en årsFör arbete med byggnadsplanen kostnad
35.000:
kr. Sammanav
har tr'rökinds kommun i utgiftssta- å fastighelagda
taxeringsvärdet
ten för är 1952 upptagit ett anslag.
Kostnaderna för vattenförsörj- ter inom området är 1.171.000: ning och avlopp för Kinnarps och kronor.

hur

Kinnarps NTO-förening

i söndags

möte. Medlemsantalet

20.

övrigt fullt van erhåIler plats

i telegramskrivning

*_H

Teater av tr'alans amatörer.
Musik, paketauktion och servering.
AIla välkomna!
Styrelsen.

CIukti0n

6lw'51-

anordnar ha 35d iotter försålts genom
föreningen, soru hävdat sig väl. i den
f,ampani orden bedriver under mottot
>Vi vill vidare i NTO>. Skaraborgs
distrikt utkämpar här en privat kamp
med Roslagens distrikt, och om alla

Telefonist

fostighets-

f(}NAENåNGARNA

20.

Styrelsen.

kunnig

funionernae försäljning

har hittills öka.t med fyra och är nu
104. I ett rikslotteri, som NTO nu

Barntillatet.

Kinnanp

Slutorp

hade

g.Quotaloaono

betydeise,

,,fiin.{t"nilQd$rnqrk.

.,siuk{raeoa

avstjälpningsplats. Nämnden hoppas emellertid, att frågan skall
kunna lösas inom en snar framtid.

är av

div. 5 be-

fr"R,ÅN

Röde Hingsten i
Klippigo bergen

15 dec.

Vad åter angär frägan om'avloppsledningarna, torde det vara
svårt att göra något åt detta, förrän byggladsplanen för. KinnarpsSlutarps samhällen blir färdig elter i det'närmaste färdig. Vidare

i

son 0-2, Eldor Andersson-Rune
Karlsson 2-0, Staffan Nilsson-Lars
i MISSIONSHUSET tisda,gen den 11 tlec. kl. 19.
Andersson 2-0, F. Andersson-O.
Persson 2-0, Ä. Andersson -L. AnJuniorernas arbeten jämte skänkta saker försäljas. Kaffeservering.
dersson 0-2, S. Nilsson-R. KarlsMed sång och.tal m. m. medverka juniorerna och Algot Karlsson.
son 2-1. E. AnderssoniS. NilssonL, Andersson/O. Persson 2-0, E. An- I
Välkomna, unga !åväI som äldre! Välkomna också med gåvor!
dersson-L. Andersson 1-2. S. Nitsson-O. Persson 2-1.

,

inköp av sådan och har underhandlingar pågått om inköp. Något resultat har dock ännu ej uppnåtts,
då ingen jordägare vill uppiåta

lämpligt beläget jordområde tiil

hemma-

5.

Götu Leion Bio

båda samhällena gemensam, lämp-

nande spörsmålet'om huvudavloppsledningarna syntes jämväl
kunna upptagas och lösas under
loppet av innevarande år eller senast före den 1 maj 1952.
Vad avstjälpningsplatsen angår,
framhåller Kinneveds hälsovårdsnämnd i nu avgivet yttrande, så
finnes det medel tillgängliga för

debuten i div.
sin första seriematch

med 6-3. Resultat (Vinternyspelarna först): Äke Andersson-Olie Pers-

Tel. 92 Kinnarn.

Tel. 91 Kinnarp.

hälsovårdsordning. Vidare borde
frågan om ordnandet åv en för de

belägen avstjälpn.-plats omedelbart kunna göras till föremål
för utredning och beslut. Det brän-

I

i

Vinternyvinst

segrade Vinterny BTK Vartofta BTK

Ett hingstföl

möjligt omarbeta förslaget till
Iigt

:!f

distriktets föreningar fylla sin kvot
så väI, som Vinterny hittills gjort,
fär nog rospiggarna ta verkiiga
krafttag för att kunna segra. Förening'en5 teateramatörer ha även i
höst varit flitigt i elden. Just nu repeteras Hedvig Nenz6ns från radio
kända lustspel >>Svar till julglädje>,
vilken får premiär på den traditionella luciafesten.
Mötet, som var >>systrarnas afton>>

hade ett rikhaltigt och bra progråm.
möteskommitt6n,
Ulla-Britt Sand6n, Birgitta och Gun-

Den ungdomliga
vor

Wilhelmsson samt Ingrid och
Margareta Gustavssry uppträdde
samtliga på scenen med sång, sketch,
en monolog och till sist korsordslösning med lokalt inslag, allt mottaget
med tacksamma applåder.

Genom offentlig ,auktion, som
förrättas i Kjell6nsro, Kinnarp,

fredagen tlen 14 dennes kl. 13, låter tr'rans Andersson försälja fastigheten Lagerstorp, Nolgården

i

611

Kinneveds socken. Fastigheten
Iigger vid vägen Kinnarp-Vårkurnla i närheten av Kinnarp. Boningshuset innehåller 3 rum och
kök i undre våningen och 3 rum.i
övre våningen, huset är i gott
skick. Vedskjul och brygghus samt
hönshus, källare. Mycket' bra
fruktträdgård, arealen eirka 2.20O
vm. Fastigheten får tillträdas den
14 mars 1952.
Närmare upplysningar lämnas
av ägaren och undertecknad. VilIkoien upplyses om vid utropet.
I Köparen skall lämna kr. 2.000:lkonl-ant och lämna fullgod säkerInet viA kontraktets underskrivand"'
I
I Str.tto"p den 5 december 195.1.
Ragnar Jöhanson.

I n'noxruos sroRKoMMtrN.
'I Extra kommunalstämma med Fröjkinds kollmun hölls_i onsdags i iot\lsl<olan i Kinnarp. Tjll valmän att delItaga i val av ägodelningsnämndemåin
inför Vartofta och tr'rökinds härads- |
I
I rätt å tingsstäIlet i Tidahohn tisda|

Kinffierps r\frnhelfabrik

K"t{c{Kerp"

|
|
I

Koreforsntö&fer

|

I

gen den 18 dec. 1951 valdes kyrkovär- I

l

den Ragnar Johansson, Siutarp, och |
lnämndeman Erik Gustavsson, Hass- I
Till skiftesgodemän för I j
lla, Xinnarp.,7957
valdes hemmans- | |
låren 1952
| ägarna Harry Larsson, Skattegården, | |
lBrisnrene, Evald Larsson, Bokulla, !
|

I

I

K,NNÄRP'

{,e"eri
-fu-#t&"d{-eå
JOHN
T"RÅNSSON.

|

leOrstig, Elias Johansso{r, Frö3e, Xln- | I
lnarp, Nils Johansson, Västarp, Kin- |

DJUR- oeh G0DSTI|.{.NSPORTHR.
Tel. Kinnarp 118.

|

narp, Einar Andersson, Skövdesgår- |
lden, Luttra, Falköping, och Erik |
lBohman, Siättåing, Vår'kumla, Var- | i
!

|

|

tofta.
I
I TiII överbihliotekarie för distriktet |
I

lval0es rolKsl<oll. s10ma.n. vloare
I

De- |

siämoes arvoden för såvät biblioteka-

lrierna
I rien.

i

skolorna som överbiblioteka-

ll t

ll I
"
till ll,
I rnXclp av förbrukningsartiklar
göras

finner $i has

av tillsynings- lll
llärarna, dock skulle dessa rådgöralli
lined varandra för att få enhetligalll
lnor'mer vid upphandlingen samt ut-lll
l'lämningen i skolorna.
lll
I En kommittö tillsattes som skullelll
I utarbeta för'slag och direktiv för skol- ll!
llokaleinas upplåtande för andra än-ill
I,skoloina skulle

praktiska

3t-wlarp

Stor xortering för

JUI,BOA$}:T:
Niir det gäller
JUIKATFE

&or iulin6öpen

vi vår
exfrc gsdc iulblcindning"
rekommender*.r

I Engbeck.
I Sarrrmanträdet

ll
avslutades med en ll
gemytligt samkväm. 6J1e-$.
lstunds
ll
|
ll

VÄ

r_ll

itor Algot Karlsson. ble-<\.

ös.$ iämptigå

JUtK[APPAA.

ldamål än skola.
lll
I Till ordförande i skolstyrelsen förlll
,l 1952 omvaldes folkskollärare Björk- lll
I qvist oeh tili v. ordf. komminister ll

-_
missionshus ll
I Juniorerna i Slularps
lanordna på tisdag kväll en försät.i- lll
då deras egenhändigt förfärdi-lll
lning,
rgade arbeten jC.nrte skänkta sat<erill
lkomma att försäijas. Det blir sånsil I
I och tal m. m.-av juniorerna och pzs-- ll L

Tel. Kinnorp 77.

BILVMRK$f,ÅN & 3TI-SKCILA.
SILSTAiI|ION"
T*1. Ktnnnrp $?.
RAPARArIONER OCH NA]LÅK TILL ffU},{ANÄ PNISMK.

För $mffim&xöp#nr

|

kommunoio verk.

Broderna Larsson

I

|

||

ov hogsta kvqiitö iör af{arskonlor sqmt statligo och

rekommenderar vi våra prima varor i
SPECERIER" KONSERVER m. m.
NR,KÄNT GOTT KAT'FE.

LKOMNA TILL

wilffis&ffitrffi&ffiffi
flel.

E,

KTNNARP

?el.

Stort urval av lämpliga julklappar köpes bäst och
billigast hos
S

tåt
lzunnar
Lf ausson

Tel. 93.

.

ll

ill

llK innarps Specialsllickcri Åil.

I
I

I
I

i

rekommenderar sina tillverknlng*r av
RADIOSKÅP, $!1AilIMO*'ON- och $KIvSNÅf,
URFODER, BOKIIY!-LOR m. m.

Slutarps
Handelsträdgård
rekornrnenderar sitt välsorterade lager av
I,öI('BI,OMMOR, KR,UKVÄXTER,,
VINTERKRANSAR m. m.
Tel. Falköping 240 70.

Frökind hqr redsm
4v-a"

sf##

sko/vöser?
cen traliserof.
./
Storkomurunen får omkring 2.300 iunevånare.

Centrolisering",i, vög hor fOi fl"rtol"t nyvordno storkomFrökind en av de mintlre
munervorit bemöngd ;n9d ötskilligo hindersommo sörintressen. At Frokind i viiso ovseenden lior kommit et srycke from- .ro,.i*åt'#:Ti:X"#:Htthanom sino likor får völ tillskrivos dels berömvörd kommunolmon- terlig enhet, den saken kan herr
nofromsynthei, dels ett för centroliseringsid6n så gynnsoml iJohansson slå fast. Dels emedan
förhållonde, som oft den nyo enhefen i töLrten KinnJip förfo- lden är av, jämförelsevis litet fogs:l öI:' en, huvudo,t, viiken hor vöxr in som en nöston orso- iä11f"1ti"!lljlJä:"3j ,ff,fi".Hf:
nisk mittpunkt i bygden'
l]tiserar ;;å;;äffi;"ilT
ltir""*
samförståndstanken i-ä;
i det
När man först skpfrtade
skratrtade den
clen
Ir Na"
väldiga centraliseringsvältq .o* koT-unala grovgöra't.
'nu håller på att
tryckä ner hund- 'l'ar man sig före att räkna de
raden svenska kommungränser ,rr._ ip_"r!9*er, som från och med nyår
der ;'orden, så betraktaJes den nos skall kallas frökindsbor, så lår
;. *:" ; ;ä, ;:'lTå'
::_t::lll?lTä""."1
1
:I
vata *1""#:
iniogad "llq.,"?
i ett storganska
p"t-tår i Iöt att :?:#
kritiska blickärko;nmunalt
ju
sanrmanhang
är
inte
sig i alla fall om ett storskift" *"å ll
tegar som är sockenstora ocb rtrll tilft.'t så särskilt imposant. Mcn
- ute i
är man inte a;.s ledienheter av häradsformat. Nl ;" ll
^Frökind
sen tör
den
sal<en,
haft
lite
på
tid
sig
att titta ll
]man
- tvärtom tär
jlite
närmare på den annatkandeilman.nog vara ganska hundraprocentigt belåten
r}elaten med att de komlsrähsslrrtrero. och
,.,,- llll c"tr'{t
kom_
igråhsslukaren,
man hon
har t,tn^.r mqn
Init bilda sig en
uppfattning o- lf fututu rågangarna till största det"t- Kom
kord alt
att topa
löpa ri den gamla hähur svensk landsbygd.
lhur
lanrtshvoJ skall
skail ta
fI uis
oiollll len
ut, sedan centraliseiinsen väl ,ru"rll radsenhetens spår. Innan indel_
lrullat över skogar, åkerfält o.r. il Lltg."" vat bestämd kom det ett
o'zanifrån, vilket
uvdllrLIarr'
gick u!
virJrer glcK
ut
:angsbackar
iängsbackar ii vintrig
vintrie nVårSnattsnyårsnatts- llvrDrd6
ltorslag
på
att
Fröl<ind
och
Vartofta
skulle
sömn.
ll
I

I

Kommun,,,rord,rörc,nd.e

ffi.tr

Om man än inte är så särskilt - ll.lå" samman. - Men på båda håll
: llstos man ifrån sig. Klumpigare
tusiastisk for nyrnooigh;t".;;; "rr_
-värsta
har nog i alta fail den
uuos- ll*uTmutkornmun hade man knapharan.rqoro å+ -ir-- D^€^--^^^- ;-ll past kunna leta unn rneo
med tjul
l'irrs o;tr
och

'::""nn
ll"Jf"?'"': lå,"'rt?j:ri,;;jfää-fl il"ffjrl"_*.
Att
slippa ifrån centralortsbråk
;;; li
har varit en nåcl att stil-

hansson bti'cttar
den accepte"u.. p"ä -";"g";
"fr*,u:!:!*r-"]
öuer fdd'ernestvrd'en
alo.rp, som sig i varje fall
ordföranden i
skall ha ti'llhört sliikte.n me..llant' mnas

f,?å_ll- -ir,det
kåmrnunalfullmäktige, n"r" li 1" b"9..13 oT. för de^nya kommuner-

treoch[srasetcler.Li,kaliinEe lOvatd. Johansson,
ef".o, li "u...{O"y?ltare._ OchFrökindhar
t ttly'mu- . Kinneved, till tolk för. ocrr
varit lvckligen- befriat
det har
aeir ]l
natfuumtiktise hcr'r he*-Johqns'. kan nog :gott
något- att bråka
sagas ',ru"u ,"pr".åä- iil-1-llltt' l"i"if
so% 1;d,rit d.ess otcLröro:"!"."?".,,
sotn K'inneuoitr har haf

nw för luan den frökind,ska

ba'n'

klub-

i.*;;;-

i,a-iå1."t"r ryms inom
länsstyrelsen
endemäns syn pä
***"'*"*" lkommunen me<l
kommurr^i-- den
-_fastän
l*^
ätt
det
bara är en
lenvisades
l";JapÅ;;;.

ffiil;å""ä;:il:"iläåff1ä?iä:

ännu inte betytt så särokitt pyc-

emot skolskjutsinvasionerna för_
fogar den inte över. Nu har man
Iöst frågan provisoriskt bl. a. ge_
nom att använda en samlingssal
för undervisningsändamål.
Det är absolut ofrånkomliet

-

att här måste byggas ftera
ket i Frökind. Något kommunal- lärosalar, fastslår herr Johansson.
kontor är inte 'aktuellt för d.agen Skolstyrelsen har föreslagit
ut_- medelsförvaltningen är centrabyggnad med ytterligare två un_
liserad till kommunalnämnden _* dervisningsrum, och sedan lär
det
och centralortsfunhtionen har hit_
bli aktuellt rned lokaliteter
iiven
tills egentligen barä bestått i att iö" skolmåltider. Det finns ännu
fullmäktigesammanträdena hållits inget beslut i frägan, men att
den
i Kinnarp.
måste lösas och det snart, det är
Jo, i ännu ett avseende
och nog alla på det klara med. Lokal_
ett viktigt sådant
bristen hemsöker för resten inte
är Kinnarns
värdighet som centralort
manife-s- bara undervisningen. f,arnrna nn,
terad.
det-också ganskJ besvärligt. Lä_
Centralisering av skolvä- genhetsbristen hai hittat även till
sentlet till största tlelen Kinnarp.

genomförcl.

När den nya skolan i Kinnaro
invigdes 'för ornkring fyra år se--

Pensionärshemsbokyrnmer.

Liksom på de flesta andra håll
qkolinspektören. IJair förklarade ligger pensionärshemsfrågan i
nämligen, att rnodernare skolloka- stöpsleven i Frökind. De fem komler f,anns icke att skåda nånstans munerna kan bidra med ett par
dan, fick den ett va.ckert betyg av

på landsbygden
tionsområde.

i heia trans inspek-

deiägareskap
men inget eget
- Kinneved
pensionärshem.
har tidi.
gare haft del i pensionärshemmet

Inte underligt att en sådan sko_
la på ett gansl<a tidigt stadium i Floby, medan Börstig och Bris.
kom att bevärdigas rned central_ mene har ingått som intressenter
skolerang. Redan innan det nya i Trädets ålderdomshem. Nu uppsystemet har kasta,t det gamla ur löses som bekant de gamla koÅsadeln är skolcentraliseringen till munalförbunden på löpande band,
allra största clcien genomfErd för och Frökind står utan egna resurX'rökinds vidkornmairde. bfed un. ser att ordna för sina gamla. Till
dantag av Börstigs.delkommun, föi en början vågar man ju räknq med
vilken någon centraij.sering inte är att åldringarna fär stanna kvar nå
aktuell, har nu de övriga srnåen- respekti-re pensionärshcm. Men
heterna _- Brisrnenc., Luttra och jden möjligheten kan ju inte be_
Vårkumla * överfört de fear hög- jtraktas som mer än ett bräckligt.
re klasserna till Kinnevedsskolan, lProvisorium, och en pensionärs-'
'rarest den yngre gcne:.ationc;r re_ hemsbyggnation lär snart' vara
dan får erfara, att Cet gamla är brännande aktuell för kommunen.
förgånget och något nytt har kom- Frågan är av sådan art att den
mås te ordnas oavsett att den
rnit.
- utdebiteringen
troligen komrner
Ntren . . . .Tust clet., håir finns ett
att fara till väders. Med det ekono_
Men. Och det heter lokalbrist. Den
unclerlaq på 80.000 skatte_
nya kinnevedsskolan är visser- miska
kronor som Frökinci förfogar över,
I
ligen rym-lig så det förslår. men
tiliräckliga resurser för att ta
j

.tu.

l
l

1

kan det inte särna uncisås att ett
Ittiretrg av sääant torfrJt, som det
inar ttir frå,ga orn, kornmer att bli
I ganska kännbart. Den sorn lever
I får se hur iänge den första storI

kommunala utdebiteringen på 5,50
kr. komrner att stå sic.

Länsstyrelsen betraktar
tvillingsarnhällena sorn

n

;;

o.h;p;;;;"rjt-."

gråvskopor, vältar och alla tånkbara vågbyggareredshap. Båda de
allmånna vägår, som skår genom
samhåliet, håller på att få sin beskärda del av byggena, som omfattar närmare en och en halv
kilometers vägiängd. Förutorn att
de tidigare rått skrala vägarna genom samhållet blir avlösta av yngre och bårstarkare krafter, så
komrner flera bostadshus, vilka tidigare har legat iite i skymundan,
nu att hamna allcleles intill stora j
landsvågen. Man kau nog också |
räkna med att åtskilliga byggnads- |
lomter i en hasL har blivit förvand- |
lacle till verkliga dyrgripar. Så |
mycket år i varje fall såkert som
att den hår vägbyggnationen kommer att bli av,synnerligen stor
praktisk nytt för Kinnarp.

tätort.
Skall elt siamesiskt tviilingpar
betraktas som en eller två individer? På den tiden när den var aktuell iär frågan ha stötts och
blötts runt hela vårt klot. Länsstyrelsen i Skaratrorgs iän tvekar
emeliertid inte om svaret. Det har
Kinnarp och Slutarp. bitterligen
fått erfara.
Ty det märkliga hag ju hänt de
båCa sarzlhällena, att de efter en
tid av bistert konkurrerande utveckling nu håller på att växa
Bie.
ihop till en organisk enhet. Märkligt är däremot inte alis att de båKinneved.
da tätorterna
wa
LaLwL Le! rl4 under
urlugl
senareg at
trgII4I
år urnutllmed svårlösta sanitetspro, Båtts
ORD. KYRKOSTÄMMA
blem. Det har varit fråga om vatförsamling i KinneKinneveds
ten- och avloppsanläggningar, som lmed
den 18 dec'
tisdagen
folkskola
lveds
preliminärt
man
har kostngdsberäknat till 750.000 kr. Liksorn i i1951 kl. 15.
Ordf.
andra samhällen har man vänt sig
till högre ort för att få ekonomiskt
bistånd. Men hos länsstyrelsen i
ono. KYRKosrÄMMA
komplicerades problemet ytterliga- med Kinneveds Pastorat samma
re. Där var man nämligen av den ställe och dag kl. 16.
rneningen, att Slutarp och Kinnarp
Ortlf.
nu är att betrakta som e t t samhälle. Och följaktligen har att räkna med statsbidrag därefter.
Nu blir givetvis de här sanitära
prol:lemen storkornmunal egendom
och de tycks ha stora förutsätt-ningar .att bli de svårknäcktaste
frökindsnötter, som de trettio fullmäktigeherrarnå inom den närmaste tiden har att ta itu med.
Men det kommer även positiva
överraskningar'den frökindska
centra,lorten till del. En präktig
sådan bestods samhället, när vägförvaltningens karlar för ett tag
se'n satte spadarna i kinnarpsjore

S/uforps Kvarn
rekommenderar

sitt prima MJö[4 såsom vete, rågsikt, samsikt.

FODERVAROII,, GöDNING m. m.
Köper alla slag av SPANNMÅL.

Giv

t{EfkltulET

en BAI,ATUMMATTA.

Finries

i stor sortering

hos

SAMUETSSONS.

Tel. KINNARP 103.

Den

Hutmaffi$ $mimkerfiwer$rstad
Tet. 177 - SLUTARP - Tel. 1?7

'

rekommenderar sina tillverkningar av
'l

'
T)
ljliggnaossnr
0Kerler

i

"l

såsom FöNSTER, DöRRAR, TRAPPOR, I(öKSINREDEN m. m.

Välgjort arbete.

0ert

-

Ilunoana priser.

Johans.sor?$ Ft'åts{ageri
SIUTARP. Tel. 37.

Utför alla slag av FLÅTSLAGERIARBDTEN
fort, väl och billigt.
KONF'EKIIONS AB
SLUTARP
Tillverkning:
DAMUNDNRKLÄDER
Telefon Kinnarp 133.

i

@.f,rie
CIIARMEUSE.

Fqlbvgdens Vöveri
STUTARP
rekommenderor sino tillverkningor ov
iylle, royon och bomull.

MOBELTYGER

Inneh.' ERIK GABRIELSSON. Tel. Kinnoro 58.

bästa

Julklappen
för
en HUSMOR

blir
HUSKVAB,NA LILLA
TVÄTTMASKIN.
SAMUETSSONS.

g.Qwataloaena
Möbelaffän, Slutarp
tel. 1?9, Kinnarp
uppmärksammas allt rner och mer
tack vare de billiga priserna.

${alledals llaf;å &
Ma*rerverimq
SIUTARP.

Tel. KinnorP 69'

NNKOT&{AhIDERÄ$.

Bn$rÄLr"NlNGArn ÄV rnsrMIDDÅGAA. MOTTAGAS.
-.,,_,_*-_-t..*."-"-

Ny 6-0'seger för
Makap6.
På 5öndagen hade BTI{ Makap6 sin
andra hemmamatch i Div. 5 och mötte Gudhems BTI(. Makap6 vann även
denna gången med 6-0 i både A- och
B-lagsmatchen.
Makapd
330018-26
Sandhem
220072-74

Åsarp

Äsle
Gudhem

Vartofta
Kleva

9'

i nylon från 5:85; Ribbstickatlo strurnpon obet.
felakt. 4:50; dito flickstrumpor 3:75 per par. Barnstrumpor'
Herrstrumpor, barnoverall till gamla priser, Gartliner i bomull
från kr. 1:50, taftsitlen 4:- kr. och kravattsiilen B:75 per m.'
rantlig flanell, präktig kval., 2:10, klänningstyger m. m. Flanellskjortor 7:75. Gossgolfbyxor, fodrade, kraftig kval.: från
16:- kr. Gossjackor m. m. Vackra blommiga filtar 27:- kr.
VäIkommen

Äsarp-Åsle 3-6, Kleva-Sand0-6, Gudhem-Vinterny 6-1,
Makapö-Gudhem 6-0.
Makap6 B
220072-O4
Sanclhem B
220072-04
Gudhem B
320172-t04
Åsle B
27019-92
Vinterny B
10011-60
Åsarp B
2 0 0.2 3-72 0
Kleva B
2002 0*120

KINNARPS MANUFAKTURAFFAR.

Kinneveds
Skytteförening
anordnar prisutdelning i Slutarps
föreningslokal söndagen den 76/72

kl. 19.30:
Skänkta priser mottagas med

tacksamhet.
Styrelsen.

.

&x) serxkg,llet,

$annloiedspets
I

I

(huird) till salu billigt.
Tel. 79 Kinnarp.

LUCIAFE$T
anordnas

i VINTERNY, KINNARP,

lörilag,en den 15 ilec. kl. 20

Gordon Möne, Torbjörntorp. Lucia'tablå. Musik, Kaffe'
Tal av Komm.
- Underhållning
av Föreningens amatörer, N. T. O.',
Välkomna!

Tel. 134.

sja:i;!rassc,
lKinneveds'clk.
tI som från 1 jan. 1952 heter Frölkinds erk. s;'uikkassa och ornfattar
lllinneved, Luttra och Vårrkurnia,
Itla"r trflttit sanlmanträde för val
lav om,budsfullmäktigc, varvid föl-

Frökintls storkommun. €lg-9 "
f,'rökinds kornrrnunalnämnd har
vid samrrnanträde upLpgjort f,örsiag
till reglemente för kommunalnä"rnnden, likaså förslag till instnuktion för kommunalkassören.
Nåirnnden

i

jantde medlernniar valdes

:

l^

SluLarp (ers.
tillstyrker ,hos kommu- i Gunnar liarlsson,
,siutarp),
Bertilsson,
Th. Fall<,
lL.

en

ansölkan från

lKinnanp (ers. A.. Flor6n, Kinnarp),
lH. Engdaht,. K{nnarp (ers. Tors-

stoSkomrnunens eyikånda sjukkassor orn ett f,önvaltningshidrag på
en lkrona per medlern. triostnaden
tor'de uppgå tili cirka 800 ,kr. per
år. ,Enligt av land,sfogden fra,m.

Gustavsson, Kjnnarp), ts. JuIten
lliusson, Kinnarp (ers. Elmer Jolhansson, Kinnarp), R. Bärnskog,
(ers. Folke Lar:sson, KinnIagt för'slag s.kaltl Vartofta lands- iKinnarpH. Våring, Kinnarp (ers.
larp),
fistkalsdistr;ikt hi'lda ett noliSdiNaglarp), Gust.
t rned sex poliw4än. Lands- lGösta Gustavsson,
Slutarp (ers. A. ÄhllAugusls..^,
fogd'en hade påyrk.at, atl den föSlutarp), Olof Niisson, SIutreslagna indelningen skulle träda i. levist,(ers.
Bengt Samuelssoir, Slutkraft från den 1 januari 1952" larp Anna
Sandin, Kinnar'p (ers.
larp),
Ko,nmunalnä,rnnden beslutade föreLovs,gårtLen),
An'dersson,"
slå fulknäktige att ingå rned be- lIn'grid Clausson, Slutarp (ers.
lVa'lborg
gäran om u,ppskov under ett år
Fersson, rSlutarp), A. Linclunder villken tid frågan skulle ilnger
quist,
Lrrttra (ers. L. Wigholrn,
kunna l,iisas. Till kornrnuna.l,kassör
Luttra),
FI. Sönnergren, L,uttra
för Frö'ktnrd valdes för år 1952 (ers. I. f,inrdström,
I-uttra), Ejnämnd.ermannen

Erik

Gustafsson.

nar

Anrdersson, Lruttra . (ers-. L.
E,frairnsson, Luttra), S. Bornan,

Itrasstla. Kinneved.

Julgranar

-

I
I

naif,u,lknäktige

öuerst d,en moderna skolan i Ki,nnarp, sotn red'an upphöits t'ill' cen'
tra,Iskola. På' d'en unttt"e bitQen ses d'en på'gd'end'e ud'gbgggnatto'
parti'
'netu, sotn kotmn'ter att ö'ppna nga möili'glr'eter för ett stort'

till

Farköprngsseriens
Resorvlagsserie:

hem

!

Damstrumpor

21.L011-83
210L7-6
2
2701,6-92
3012 8-1?'r2002 5-11 0
2002 0-120

Vinterny

ft19'

ulhandla Billigt

t
| 'tl$.

siu{arps missionshus I
lhade junicrcrna sjn försäljning i tis-|

säljes tisdagen den 18 december i I d,ags kväli. Försäljningen leddes av I
Algot Karisson. Behållningen I
SLUTARP, Samuelssons affär, kl. lPestor
or:rkring 000 kr. Som avslutning I
lblev
Jonssons
i
GöTEVE,
10-11.30,
juniorcrnir. ett koit Rro$ram.

affär, kl. !2-75, i ODENSBERG' lBav
f. tl. Gustafssons verkstad, kl.
15.30-17.

I

lVår,kumla (ers. Sigvard Andersson, Vårkumla), Ä. Äng, Vår'kum(ers. Gust. Gustavsson, 'Glask.,
Vårkumla).

Kassan korn-mer att från års-

skiftet uthetaia ersättning även
för läkemedei. *le-s1.

'tclr#Eemnis". rt{w-6

Kinnarps NT0-förening
anordnade i lördags sin tradiFalköpingsserien div. V.
Ålalp l(1.:va 6 -0, Sandhcm- tionella lu'C'iafest. Trots den miserahla väderleken var lokalen f,ullVinterny 6--4, Åste-Vartofta 6-3.
Makao6
3 3 0 0 18- 2 6i satt, då ord,f. Sven Andersson välSandhem
3 3 0 0 18- 5 6l rkorn'sthälsade. Komminister G.
Åsarp
320113-64i
Ås1e
3 2 0 1 12-72 4l Möne, Tortbjlörntorp, höll en betralktelse orn 'det anrdliga 'ljuset,
Vinterny
311115-143
Gudhem
3012 8-1"?1 ,ocih manade lysnnarna att alltid
Vartolta
3003 8-180 ,bevara ,ljuset siaa hjärtan. Så
Kleva
3003 0-180 intågarde årets iKinnevedslucia
Ingr,id Trygg, S1iutarp, företrädd av
Falköpingsseriens reservlagsserie tliv. VI.
två srnåtärnor och följd av sex
Åsarp:Ktsya .6-0, Sandhemandra tärnor. . Lucia,tablån frarnVlnterny 6-0.
fiiqrdes vacl(ert och vä]. Rent och
Sanclhem
330018-06
klart tklingade sångerna och d.e
I'traI<air6
220012-04
st'ämningsfulla
strofe,r, sorm lästes,
Gudhem
ts20_112-104
Iiirnna'd,e särkerligen ingen oberörd.
Åsle
2707 9-92
Åsarp
3102 9-'122 Just s,å enkelt cch värdigt bör den
Vinterny
2 0"o 2 7-72 0
gano,la iueia'legende,n ges. Efter
Kieva
3003 0-180 tka'ffeservering
följde musik åv
Brors trio oc,h så,ng av Maj-Eritt
Jothansson och Ejvor Ande.rsson
s'a.rnt f,ramför'des en monolog av
Göta
Kinnarp Gu,nvor Willrelrnsson,alll rnottaget
rned rstort pifall. Som avslutning
Torsdagen den 20 dec. kI. 20.
på prograirnrnet upp,fördes Fledvig
Nenz6nls dråpliga ]ysfrs,pel >1Svar
|(yssen på kryssen
J'ulgtä;dje>. I de tre rollerna
ltill
med Anna-Lisa Dricsson, Karlspelade mycket förtjänstfullt A:rni
Arne Holmsten, Gunnar BjörnMa,ri Lager, Karl-G,ustav Gustavslson ooh Sven Anderisson.
.strand, Äko Grönberg.
i

I

a

leion,

Barnförbj.

ra/ia-ft.
lKinnarls k1'rkliga s)'förening,_
I|,, Kinnevcd, har haft sin sedvan-

I
I

lliga

$läpkärra
med kulkoppling

för

lastautomo-

bil, max.-last 1880 kg., flak utan
lärnmar 3X2 m., ringd. 7,50X20,
däljes biiligt..A./ts Slutarps Möbelindustri, Slutarp. Tel. Kinnarp 45.

lnasUghetsattar. "<)rtL42'
I På auktion den 14 d:s försålde
Frans Anrdersson fasti,gheten lä-

genheten Lagerstorp N,olgården,
I{i,nneved, tilil Karl Andersson, Gtiteve, fö,r ett pris av 19,000 kr.
Tillltrtirde X4 niista mars.

rnissionsförsäljning

KinneNettobehållningen

lveds folkskola.
till 2,684:95 kr.

luppgick

I

Vårrt<u'mta

i

lkyrkliga syförening

lhar haft iörsäJjning i

Vårkumla
1,481 :
resultatet
blcv
lskola, 'varvid
ls2.

r Ett kraftigt sto,
fux, prern., 5 år, till salu.
Tel. 72 Kinnarp.

Kinneveds Skytteförening

Vilske-Frökindspokalen er'övrade,

deining för årets tävling'ar. Hän tackade skyttarna för deras prestationer
och funktionärerna. för ett värdefullt
ar]:ete under året. Leve utbringades
för konung och fosterland, varpå
man sjöng .,Du garnla, du fria.,. Däi-

Första omgång: 1) Gustav Johans-

Bordtennist
zuh? Sandhems BTK-Vinterny
-sl' BTK 6-4.

hade i söndags sin sedvaniiga årsfest, iör fjärde gången av Gustav Johanssom hölls i Församlingslokalen, Slut- lon, som därrned hemförde densamarp. Sedan deltagarna .samlats häI- ma för alltid.
Resultat: 1) G. Johansson 150, 2)
sade ordf. Juiius Carlsson välkom_
men och förrättade därefter prisut_ Rune li'redriksson 137.

Sandhems BTK tcg sin tt.edie rak:
seger i div. 5 gencm att besegra Vinterny med 6--.4. I reservlassserien

ron 73, 2) StiC Karlsson 65, 3) Rune
Fredriksson 64.
Andra omgång: 1) Gustav Joharwson 77, 2) Rune Fredriksson 73, 3)

K. Arp

vann B-laget sin tredje raka 6-0-seMatcherna:

66.

Sandhemsspölarna först) :
Eriksson-E. Andersson 2-0, L.
Larsson-Ä. Ändersson 2-0, H. Lars(

Mästerskytt i skol-skjutning 1951
borden och tillstiilIningen avslutades ciev Stig Karlsson med 128 p., som
sedan med en st'ängom till tonerna därmed tog för'sta.inteckningen i den
av Ir:a I. Carlsson, Kättilstorp,
av Brors trio.
tagarna samiades därefter vid kaffe-

Statspristävlan:

S.

son-S. Nilsson 0-2, S. Eriksson-Ä.
Andersson 2-0, L. Larsson-S. Nilsson 0-2, H. Larsson-E. Andersson
2-O, A. Larsson/S. Eriksson-S.

;känkta rnästerskapspokalen.
Rosersbergsskjutning: 1) K. Arp
24, 2) Gösta Larsson 24, 3) Vald. Jo-

-

Vet.-kl.: 1) Vald. Johansson 6? p.,
2) Julir.rs Karlsson 44 n.
hansson 24.
K]. IV: 1) Gösta Ldrsson 58 p., 2)
Jubileumstrof6n av år 1941 erövraB. Engdahl 58, 3) Gustav Johansson des"för året av Gunde
Johansson som
56.
tog sin första inteckning med 88 p.,

Nilsson/E. Andersson

II, 1) Ilarry Johansson ,6? p., närmast föijd av Gösta Larsson med
^.5].
2)
H. Trygg 61, B) K. Arp 58.
84 p.
Kl. II: 1) H. Görans"son 72 p.,2) R.
Skänkta priser: 1) B. Engdahl 47,
Arp 71, 3) Ingemar Karlsson 66.
l) Gösta Larsson 47. 3) FredriksKl. I: 1) Bengt Karlsson 69 p., 2) ron 46, 4) Sven JohanssonR.45,
5) Stig
Gunde Johansson 6g.

Rekrytkl.: 1) Lennart Classon g4.
2) K. Nero 74.
Fredriksson & Sons vandringspris:
1) B. Engdahl 50 p., 2) Ingemag
Karlsson 48, 3) Gösta Larsson??.
Ing. Gabrielssonb- v.-pris: 1) H.
Trygg 56, 2) Sven Johansson 5b, 3)
Gunde Johansson 53.

Bröderna Johanssons v.-pris:

1)

Gunde Johanss,on 4?, 2.) R. Fredrihsson 46, 3) Sven Johansson 4b.

;{arlsson 44, 6).Gunde Johansson 44,
Iohansson 35.

t

Fältskyttepokalen

?0.

S. Eriks-

morgon spelar Vinterny BTK mot

Äsarps BTK i Lagerstorps
I{innaro.

skota,

för III och Ir

.kiasserna erövrades av Sven Johans.
ron med 17 p. och såmma pokal fö;
I och II kl. hemfördes av Bensl
Karl.sson på 16 p.

Stockholms-Tidningens'

Göta Lejon, Broddarp
Norr om Rio grönd

bron"sme.

dalj till bästa skytt i Rikstävlinger
lilldelades Gustav Johansson saml

Edvin trlrikssons v.-pris: 1) Nils medaljen för tävlingsledare till Arvid
Jonsson 48, 2) Stig Kärlsson 47, B) Andersson.
Gunde Johansson 47,
Stig Karlsson, Harry Göranssor:
Bröderna Larssons v.-pris: 1) GOs- och Gunde Johansson erhöll bronsla Larsson 48, 2) Bengt Carlsson 46, I plailett från överstyrclsens propa3) R. Fredriksson 4b. z4ÄZ-9. "
Lundells v.-pris: 1) Sven Johansson lgandatävling.
55, 2) R. Ärp 50, 3) R. tr'redriksson
48.
Frökinds f olkskolostyrelse
IJrmakare Ekblads v.-pris: 1) Gust
lhar håilit sammanträde för
Johansson 57, 2) B. Engdahl 49, B)
ko,mpletter,iqg
av instrulktion för
NiJs Jonsson 49.
öveqliiraren. T,ili tiltlsynslärare vid
Hudene-X"ala v.-pris: 1) Rune X'redliksson 55, 2) Sven Johansson 4g. B) follrslkolan i Kinnarp valdes folkB. Engdahl 43.
skollä^ararinnan,fru Ar-raa Sanrdin,
Kinnarps Textils v.-pris: 1) R.
Kinnarp. Till t. f. distr{iktsöverTredriksson 49, 2) Sven Johansson
länare under första halvåret 1gb2
49, 3) Gunnar Andersson 48.
Korporationsskiutning: 1) Fala valdes folkskoll. Georg A. öhrJordbrukarelag 264, Z) Harry Jo- neill, tsörsfig. Tili
ondrf. i foJkhånssons lag 260, 3) Rune Arps lag
skolestyrelsen under nästa rår valInsats i samband med kornoratioås- ,des närnndernan E. Gustafsson,
skjutning: L) Sven Johans.6on gg, 2) Ifasrstl4, Kinneved, ,och tiil v. ordf.
K. Arp 94, 3) R.. Fredriksson g4.
Vandring'spokaien: 1) R. Fredriks- hernrnansäg. L Gustafsson, I"/edsson 75, 2) Gustav Johansson 20, B) går:den, Sluta;p. ta>lg-g.
H. Trygg

I

7) Nils .lonsson 41, 8) Vatci. Jcn:rn,r:on 40, 9) Erik Kjelt€n 35, 10) Gustar
.

1-2,

son-S. Nilsson 2-0, A. Larsson-E.
Andersson 7-2, H. Larsson-Å. Andersson 2-0.
B-laget: T. Sjöberg-H. Göransson.i
2-0, Friberg'-Ivarsson 2-0, Gran- I
sing-Kjell6n 2-0, F riberg-Görans- |
son 2-0, Sjöberg-Kjell6n 2-0,
Gransing-Ivarsson 2-0.

Barnförbj.

Annanda,g jul kI. 20.
Onsdagen den Z jan. kf. 20.

Torzqns öventyr iöknen
Barntill.

KTNNAfT,P

Irredagen den p8 dec. k!. p0.
Torsdagen den B jan. kI. 20.
l'_I

'Kinneveds

kyrka. z-zÅz-ft'
Hos ar.bets,marlknadsstyrelsen
förorrdar riksantdkvarieä,mletet,

att lbyggnadstiiistånd,b.eviljas för
restaurering av Kinneveds kyrka.
Han finner det önsrkvärt, att den
kulturhistor,iskt värdefutrla kyrko,byggnard"en hlir förenaål för iståndsättnings- odh restaureringsarrbeten'i enlighet.rned fö,reiiggande
förslag.

till v ordf.
folkskollärare Georg öhrnell, Börstjg.
Till sekr. valdes nämndeman Erik
Gustavsson, Hassla, Kinnarp. tr'ullmäktige beslutade i enlighet med
folkskolestyrelsens förslag att arvodet till överläraren skuile utgå med
tusen kronor per år. Brandstyrelsens
ordf. meddelade att brandstyrelsen
soir, Alarp, Kinnarp, och

föreningslokalen, Slutarp

Er^etrs

ANNANDAG JUL KL, 20.
MUSIK av AA_$E HOELS TRIO.

enligt uppdrag av kommunalfullrnäktige träffat släckningsavtal med Fal-

Byggnadsföreningen.

köpings och. Trädets brandkårer.

Entigt avtalet skulte !'alköpings
svara för. släckninssFRöKIND.
a'
r
Larsson, Nolgåiäen, samt brandkår
-r---l
_._iL-dt,
lÄron CarI
hjälpen i delkommunerna KinieJohansson, Brismene; ers. ved; Luttra och
Vårkumla och Trätr'rökinds kommunalfullmäktige Nhahdl.
I Bror Andersson, Angrimstorp, Filip dets brandkår för släckningshjälpen
hade i måndags sammanträde, Beslut I Vinggren, Storegården; för Börstig
fattades bl. a. om att sammanträdena lE. Erenius, Döve, G. Blomdahl, Döve, i Brismene och Börstigs kommuner.
är träffat för ett år i sänder
skall hållås i Kinneveds folkskola å flG. Rudin, Kringlarp, och Rickard Avtalet
skall l'rökinds kommun i vederdagar som or^df. bestämmer. Från ll Persson, Vintorp, ers. Paul Gustavs- och
landsfiska"len i Slättängs distrikt son, gintorp, och O. Westermark, lag erlägga 18 öre per skattekrona
hade ankcimmit en del handlingar an- Döve; för Kinneved Erik Gustavsson, till var och en av branclkårerna och
gående polisorganisationen i .det bli- Hassla, Kinnarp, Ivar Gustavsson, beräknas efter det antal skatekronor
vande Vartofta. Iandsfiskalsdistrikt Slutarp, Erik Andersson, Lofsgården, som finnes i det område inom vilket

efter den 1 jan. 1952. Landsfogden i
länet hade yrkat att det blivande Vartofta Iandsfiskalsdistriktet skall bilda
ett pcilisdistrikt från och med 1 jan.
1952 samt att de i landsfiskalsdistriktet ingående kommunerna skulle bilda ett kommunalförirund för polisväsendets ordnande. I avgivet yttrande
hade kommunalnämnden yrkat att
länsstyrelsen skulle förklara frågan

vilandö för .Jrtterligare utredning,

Fuilmåktige,beslöt bifålla nämndens
,förslag. Av kommunalnämndeh upprättade förslag till reglemente för
korn'munalnämnden och instruktion
f,ör ,kommunalkassören i Rrökirlds
kommun godkändes och antogs. Kommunalfullmäktige hade hos länsstyrelsen gjort en framställning om att
kristidsnämndens uppgifter från och

med 1 jan. 1952 skulle överföras på

kommunalnämnden. Från länsstyrel-

sen hade nu inkommit meddelände
att framställningen godkänts. !'olkskolestyrelsen hade föreslagit att
kommunalfullmäktige måtte bes{uta
om fullständig utredning av byggnadsbehovet

för

skolo4pa. Komrnu-

naifullmäktige uppdrog åt skolstyrel-

sen

att föranstalta om utredning i

lryggnadsfrågan. samt inkomrria med

fesp. brandkårer skall utföra släckKinnarp, A. F lor6n, Kinnarp, ers. R. ningshjälp.
ru Maj Larsson, Luttra,
Bärnskog, Kinnaip, och Johan An- föresiog att Fl<ommunen
skulle anorddersson, Gärdhem, Slutarp; för Lutt- na social
hemhjälpsver|<samhet och
ra Enok Johansson, Liden, Einar An- titlsätta
hemhjälpsnåmnd. En kom-

dersson, Skövdesgården, Viking Pet- mitt6 på tre personer
tersson, Sköttning, och R. Vigholm, uppgift att närrriare tillsattes med
utreda fräsan
Skräddaretomtön, ers. Lennart Än- och inkomma
med förslag. t tromriitdersson, Skövdesgården, och Olle Jo- t6n valdes
Gunnar Larshansson, Klockaretomten; för Vår- son, Luttra,riksdagsman
fru Maj Larsson, Luttra,
kumla Oskar Gustavsson, F röjereds- och fru Elsa
Ändersson, Börstig.
led, NiIs Johansson, I(orsgården, Ber- Slutligen
diskuterades vaiet av orntil Johansson, Skattegården, och A. bud
till Skaraborgs låinsavdelning av
Eng, Glaskulla, ers. E. Bohman, Landskommunernas
förbund. I'råAan
Slättäng, oeh Gustav Gustavsson, bordlades till ett kommande
sammänGlaskulla.
räde.
Till ortsombud för statliga bosätt-

ningslån inom kommunen

för

åren]

1952-53 valdes nämndeman Eri!
Gustavsson, Hassla, Kinarp, ers. folk-i S LUTARP
skollärare Georg öhrnell, Börstig.f
Till ombud för tingshusbyggnadsskyl-j
Sönclagsskolans
diges sammanträden under år 1952
JULFEST
valdes nämndeman Erik Gustavsson,
i
Missionshuset
söndagen den 30
Kinnarp, ers. hemmandägare Sven
Neuman, Vårkumla. Till revisorer förl
dec. kl. 15.
är 7952 för under kommunalfullmäk- Medverkan av barnen och Algot
tige stående kassor och fonder valdes
Karlsson.
riksdag'sman G. Haliagård, Slutarp,
AIla varmt välkomna!
och hemmansägare KarI Ändersson,
Knaggården, Luttra, ers. fabr. Gunnar Gustavson, Slutarp, och hemmansägare Evald Larsson, Bokulla,
Börstig. Fullmäktige beslöt att hos
länsstyrelsen föreslå till ordf, i ar-

förslag och enklare skissritningar.
ITiIl ledamöter i fastighetstaxeringenl
I för år 1952 valdes hemmansägarna
llvar Johansson, Stommen, Döve Bör- betslöshetsnämnden hemmansägare
I stig, och Ivar Gustavsson, SlutarP. Erik Andersson, Lofsgården, IlinTilI ers. valdes hemmansägarna Har- narp, till v. ordf. hemmansägare
ry Larsson, Skattegården, Brismene, Torsten Andersson, Backgården,
och Eiias Johansson, E röje Kinnarp. Slutarp, samt till revisorer riksdagsTiIl ledamöter i valnämnderna valdes man G. Hallagård, Siutarp. Till ordf.
,för Brismene PauI Lårsson, Storegår- i kommunalfullmäktige för år..1952
lden, Nils Larsson, Klockaregården, valdes hemmansågare Evald Johans-

.

i

?*t&e6t

Falköpingsserien div. V.

Vinterny-Åsarp 4-6, Vartofta*
Kieva 6-0, Äsle-Makapd 0-6.

hålles i

Makap6

AXTORPS MTSSIONSIIUS

Sandhem

Söndagen den 30 dec. kI. 15.

Åsarp
Äsle

Ornväxlande program under medverkan av. sskbarnen och pastor
C. Gustavsson m. fl.
Servering.

Vinterny

Vartofta
Gudhem

Offer för yttre missionen.

Kleva

Välkommen!

z-4kz-sl"

Kimeveds kyrka restaureras.
Byggnadstil']stånd har aN w'bets,marrknadsstyre'lsen lämnats
Kinneveds församiing för re,stau- |
rering av 'kyrkan i Kinnarp. I
,

I

440024-2
330018-5
430119-10
420212-18
47L219-20
410314-18
3072 8-17
4004 0-24

8

6
6
n
J

2
1

0

Falköpingsseriens resorvlagsserie div. VI.

Vinterny-Åsarp 4-6, Åsle-Makap6 0-6.
l\{akap6
Sandhem
Gudhem

Äsarp

e

o
3

Åsle

Vinterny
I(leva

a

30018-06
30018-06
2 0 1.]"'2-10 4
20215-164
L02 9-152
003 5-180
003 0-180

Vinternys BTK

har spelat sin första hemmamatch i
F"alköpingsserien. Motståndare var
Åsårps BTK, som hemförcle segrar

6-4 både i A-lags- och B-lågs_
matcherna. Resultatet får anses rätt_
vist. Biist i det segrande laget var
Gunnar Äseskog, medan Eldär Andersson {iverraskade med starkt och
bra spel i Vinternylaget. s/tz-frmed

