f,h-fz,
6O år.

flt'sz"

EI

Till A,-8, I(innarps

EI

Ett hjärtligt tack för

i

:t

Arhetarn begrovs ttid

Textilindustil
juigåvorna.
Samtliga anställila.

I

re$ ttildBr gräut|il|g a',
avloppsdike

Till Herr och Fru åndsrs$sn,
KINNARPS MT}*I'IFÅBRIK.
Vårt hjärtliga tac,k för julgåvorna.
Samtllga arbetare.

60 år fyilei den 7 jan. hemmansågere Vatdtmar Johanisoz, Sigga-

gården, Slutarp.

Ifödd- i L,uttra inflyttade han i tidiga år tillsa,rnirlans med föräldrarna
till Kinneved. FIan har gjort sig k?ind
sorlr en frai-nsynt jordbrukare.
Irrämst har han dock gjort sig ett
namn som en mycket framstående
hiistkarl
det han inte vet om de
fyrtrenta. -"
dragar"na torde inte vara
mycket värt att veta. Inom Kinneveds hingJstförening har han nedlagt
ett synnerligen inJresserat och gagnande arbete, inte minst som hingsthåIlare. Han har även ägnat livligt
intresse åt den frivilliga ekytterörelsen. Själv är han en synnerligen god
skytt och har under årens lopp hemfört en imponerande prissamling.
Även inom ortens RlF-avdelning är
han liviigt verksa.m och har där nedlågi ett intresserat arbete. Han är sålunda ordf. i avdelningen sedan denna
bildades för snart tio år sedan.

Fröi<inils erk. sjukkarr"

3fz-52'

har hållit sitt första

fulknät<tigesarnrnanträde under ordförandeav hr Robert Bärnskog, Ifinnarp.

Till styrelse valdes R. Bärn, N. ,Sönnergren, Luttra, Erik

Boirnan, Vårkunrla.

Slutarp, oclh Gunnar liarlsson,
Slutarp. Till suppl. valdes.Th.
Falk, Kinnanp, A. Lindqv{st, Luttra, Einar Andersson, Luttra, A.
E"g, Vårkumla, fl. Engdahl,

I(innarp, Gustav Augustsson,
I(i'nnarrp, och I. Lindqvist, Iruttra.
Vidare beslöts att ledamöterna i
fu,llrnäktige Skulle erhålla ett ar-

vode ,å fern

kr. per sairnrnanträd.e,

, gav slutligen en ingående
tering i de nya vid årsskiftet

${awrmfinmlml

till

salu.

'Nordåseri, KinnarP, tel. 50'

i 3:dje år'et itill

häst
salu.

{Iel. Kinnarp 98.

fit|itt hiärtliga taclr
till samtliga postabonnenter å linjen Kinnarp-Halsäng för den stora julgåva jag fått mottaga.
Webster Martinson.
Lantbre';bärare.

fru Aana San-

din, Kinnrarp, Bengt Juliusson,
Iiinnarp, fru Valborg Clauson,

raftträd.ande stadgarna samt
med'deiade, att rkassan rhädanefter
även uUbetalar ersättning för Xäkemedel upp til,l hälften av ,utbetalt

samling, inledde stunden med bibell?i,sning och bön samt hälsade cle församlade inbjudna välkomaa. En betraktelse höIIs av distriktsekr. Enok
Johansson, Falköping, över Josua:
>>Jag och mitt hus vilja tjäna Herren>. Ett rikl 6lTlyg'(l2nde program
följde, där söndagsskolbarnen utiörde
,sång och upplysningar och juniorerna
medverkade med dialoger samt sång

Iigakap6 va,nn

t{ti

st-"

söndags

sin femte raka serlematch genom att

i Kinnarp vinna över BTK Vinternv
med 6- 1. Även B-lagsmatchun.,rarrn-s
av Makap6, som. här noterade sin
fjärde raka 6-O-vinst.

Resultat av A-lågSmatchen. (Vin-

terny-,spelarna först) : E. Andersson_

Under grävning av ett, avlopps- L. Karlsson 21-]€, 23-21, S. Nilsson
O. Karlsson 79-27, 1b_21, C.
strax , _-P.
Nilsson--R. Markrud !1,-21', tg-27,
söder om Slutarps järnvägsstation S. l.trilsson-r,.
Karlsson 1b_21. 1g_t
inträf.fade i torsdags etf ras, var- 21, E. Ändersson-R. MarkruO
fZ_
vid banarbetaren Alf Karlsson 21, 16-27, C. Nilsson-p.-O. I(arts_
från Blidsberg b ev halvvägs be- son 6-21, 75-27. S. Nilsson/E. An_
dersson -P.-O. Karlsson/L. Karlsson
gravd i sanden,. Efter en halvtim- 27-,73,
16-'2t, 13_21.
rnes a,rbete hade man lyckats gräB-iagsmatchen: IL Göransson*B.
va loss honom och han fördes till Persson 77.,2i., 70-21,, Ä. Andersson
tr'alköpings lasanett, där man emei- -F. Engström 24-22, tg_Zt. tZ_1,
Kj:rre,"
ro_11
lertid glädjande nog kunde kon- ,21,
27, I;
78- 21. Å. ^!:1.,r:u"qlrvist
persson 1i
statera, atL han icke ådragit sig 77--21. 20 Andersson___=8.
H. Göransson_ S._n. It
några. nämnvärda. skador.
Ljungkvist -22,
I -27, 4-21., E. Kjell6n_ lr
Ma.rken vid det omkring tre me- F. Engstr'örn 8-21,77 -27.
lt
ter djupa diket består 'av flygsand och raset har troligen orsakats av att en stöne sten iossnade.
Brisrnene'Börstig

dike till en banvaktss,tuga

|

Erk. sjukkassa

i Ekarps skola torsdagen den 10 jan. kl. 14.30. I affären
Brismene samma dag kl. 16.
Uppbörd

Pastor Algot Karlsson, Åsarp, som
också tjänar Slutarps missionsför-

Kaffeservering var även anordnad
i lokalen som var rikt upplyst av ljusen
två julgranar och till träng-från av en
trelopp. Förutsättningen hii,rför är sel fylld
intresserad och tac[_
dook a;tt kvitto från apotek före- sam menighet. fll-SZ.
tes.

i $lutarp

Slutarps missionsförsamling
hade sis;tlidne torsdag anordnat inbjudnings- och familjefest i missionshuset på platsen.

och uppiäsningar. Duettsång utfördeÄ
av pastor Karlsson med fru.

Eorrl.tennis t

Å{2-

Kassören.

Bra$"!dlarm.
Tilt altmänhetens kännedom inom FRöKINDS XOfVffuUfV meddelas:
i anledning av storkommunsbildningen och i samband därmed omorganisation av brandf,örsva'et upprnanas allmänheten att vid behov,

av brand.kår använda ,sig av följande alarmering:
I
.
För område 1, om,fattande delrko:lnmunerna LUTTRA och KINNE- |
VED alarmeras Falköpings brondkåp, tel. Faiköping 101 60 eller 4amnanrop

Brandkåren.

,

ör om,råde 2, omfattand'e clelkonlrmunerna BöESTIG ocfi nntsUnNE aiarmeras brandkären i Trädet, te!. Trätlet 113 eller tl9.
F ör område 3, delkomrnunen VÅIRx(UMLA, alarmeras brandkåren i
Vartofta, tel. Vartofta na:mn&nrop lhrantlkåren.
Särskilt tryckta anslag kommer att tillställas fastighets-lägenhetsägare med anvisningar för brandlarm m. m.
Klipp ur denna annons och anslå den på väl synlig plats i fastigheten tiiis ovannämnda anslag hinner bliva utsänt.
F

BP,ANDSI'YPOELSEN.

i

I

r.r.

|

tlt'SZ"
|

Kl n neveds Kom m u ns

o

-l -

ovg oe nde

Kornmunatstämma clen 25 sept. llI 1939-1951 har hr Evald Johdnsll rao+: Kölaby komrnun hade inkom- lson i Alarp varit kommunalfullmäkLiges ordförande.

il
lt

äT,ilåHiååTf,äiå "iä:'?f".?J,:;

i

]

ken han även riktade ett personligt

Itack.
I Ett särskilt

tack

till

I
I

de ledamö-i

Hr Johansson framförde så ett ter som nu lämna skolstyrelsen uttack till samtliga förtroe4demän talades av fru Anna Sandin.

förtroendemön ovtqckode. iilffi*#iltå#lä+*i, för'deras insatser och arbete för r!niilrnd,ens
Tal hölls dessutom av
kommunens
. i.i.tisrlagsmat

pensions-

tiästa.

*ru

r:r,r:if

G.

i

Med anrednins av $-en gamra lää*"å":'d:åJål"H:i:'jffiT":: åli.li
*#;i:*"";:åff i*,*'å:"* r Därefter gav kyrkoherde Kurt Il{a1la.;itr',.1, sc'lri ::'11r en ::.rt4r"tll",1l nå'
Kinnevedskommunens försvinnan-,tuelia, kunce förlara pä sainrna sätt! f5"1. ett Dar byxor, ett förski:rn ochl Larsson några gliintar frå,n 1700de i samband med kommunregl"- i3orn IöruL varit varrligl.
I ett par nya stövlar. Anmärktes att.{ talets scckenstämmof'irhandiingar
s"r t_i_ !lriiir..:lri
L::1,.:
i:.4.t;;"-.ii
varifrån.proto- aetta borde räcka till begravningsringen hölls i fredags en festlighet l,- ?.1,,tötuta stärnma,
enkannerligen sådana fall där i titl ci; oG.::..i ::1.tri:tr.c,t l;f :';:,;r x-':.
li
ltöiis
u"n
tn,.,3l:1
fijtelisgor'
i Kinneveds folkskola, till vilken lkcll
lkostnaderna. " ll -rent kommunala angelägenheter ;r:omföres. Han '.r:lal^de sai.rtjdilr.
'ett verrr,i laci: iili lrds;t-,.j,e::tr -; Je;
kommunens rort,o.,äe-;"';ä lllLl;,3ä"#',ifJåi:"L,'"Ji:i",jl* å?; 1,"#;:.'Tx,åå.#illlåll å#"1;,.'å ll behandlats.
fruar iirbjudits. Sammanlagt ett 'hcttp f?tt!greglering. Stämman ansag 11866, då iohannes Magnusson åtog ll Det äldsta bevarade protokoliet !olika st1-r'elsci'na ocir nämndcrca i
hundratal personer voro bänkade i I tVdllgen också att understöCen iitt de I sig att för 20 riksdaJei fortfarande ll ang'. en kommunalfråga är
fram- ,komrriutten.
höll
kyr'koherde . Larsson - daterat ; Unisont s;'öngs Kjnne','ö,Jsså:ng;en
den vackert smyckade-sa{*,*::1-lå1;j'fJJi}Jr"J:;'.;'ii:-l#il,Ttr3åT "T?**i';
:,äm ffå";:Hffi *rll den 22 aug. 7779, skrivet -av kyrkoIen, då hr Ivar Gustafsson, Leds- l.rn betilåre från främrnndc socknar lf
iorri io""*f.ts tilt nödtidan- ll herdd Lars Biugg och.lusterat av Jo- Ioch avslutning skedde med bön
gården, Slutarp, välkomsthälsade, iJ<onrmo till socknen, skulle dessa p, | ""nåä"
äe i Frankrike ej skulle ditsändas, li nas Bengtsson i Hallagården och Jon ,och psalmsång.
>dessa sig ll Jonsson i Kyrkogården. Det lyder:
heter det
vilket skedd.e i versifierad form. ll resp. sockuars bekostnad sändas hem' [ >emedan>)
det är otilibörligit och oansvarstämmoordr. nämndeman E'tk lfpä#:'T ;å"n:'"1å:fåT'ir","ffi il;äf'å:il i:;3Jfå#:'f 11S:l äiå: :t ll >Som
de fattiges försörjning sker
ligit
atb
nnt
första
komnrrrnalnämndsprotoGustafsson i Hassla var på
fl ter världslig lag>>. Pengarna skulle i,l rotevis, som hittills skett, ty avsluta- grund,l _
Johannes
unclertecknat
av
trökinils, $lroldistrikt
ll stäIlet gå till faltigkassan.. vid stam- [l des att det hädanefter skåll ske så
av sjukdom f örhindrad näivara I l."t]fj,.lt
att av- att fattigpenningarna läggas samJäIlt
;;i;
och i rrans rrånvaro ååF.
Läsni,ngen vid distriktets s,ko,lor
t1
dffiil,Tä1_o,l'T;.".iåä: i:t3:r:: ll*:**f"'"T"å'J"-,:f:töts
ll tillhopa i en cassa och förvaras uti
mäktigeordförande Evald Johans- ll nnoorsson, Johan Andclsson, cystav ll ," av de första inkomst_ och ut_ | kyrkokistan>.
börj4n tisdagen den 15 jan. 1952 i
-"o*
son i Alarp att föra den gamlail oi9"1:.o" och Augu'st Nilsson.^Led-a-ll Sirtsstäternl.
någortunda kanl
1779 kan således sägas vara Kinne- vanlig tiå SkolskS'utsarna gå i
kornmunens talan. Han eav samti- ll tnot var dessutom Johannes Pett.ers- ll iåil;;;;;"d ,ra"" dasars, är för år veds kommuna enhets födelseår, saJnr'na ordning och på samma ti11

,

I

,i

I

r

tramhöll kyrkohbrde alrsson.

der som under höstterminen.
Tr' f . Ilistriktsöverläraren.

Bakom ett protoxoll från 16 mars
å':i'iä*iäx1i;H"':r,'#r"';xrfiff?'H#åi?"ilåiåi#qi#ilu:l:::1l:tr,,"r:årt;if,pig*,:**lt 1784
ana vi något av kreaturspesteno
;""k,'b:i,'"Tii:f";å?'11?,"$ ll :r*n: d:t.- ä11"1'?3r tt s* n Il gissel. Det heter där:. >Gjordes före,
.
llftT
",
u",ålftfi,,li,""ti"lll:-"?-l_"1o"ra 24 kappar råg, 16.k_ap^-ll;äiä"i""k*;""'^r"'iä#'u
Han nämnde
ä;;äI;'i-l ,ställning om inte sockneledamöterna
koll' sorn han haft
"t tillg'a't-urrr'..vu'u
korn,24 kappai havre,-en.tu""ill irrf,i"aåi"i'irir.o" att stationer anra-l av christelig kärlek och hjälpsamhellpar
första'

tokotr'

I

fiån början av 1800-tatet' De

o*tl

inbördes vilie.gå in i den förening, att
äåi'"'iä"ål"läii"us och srutarps-byar. I vid den händelse
någon skuile på ett
sku'ö
r'"ll vådeligt sätt bortmi,sta något av sina
r868,a-lrl?I

lbotatis. 2 skålpund 9 tod sovel

#ål,ä"ti:älxX'?åtä'äåf:J?{fåJil'?'f*?'ii"1,';ål'å'fä. okt.
,1*- :o:ks"p.o."na.
'som därvid behandiades
ilrrr, >>r(ommunarna*r,o*"iirräil;:tjl;-;,t:eTHttJä'$:åtih'?jll:
1"1g:_:1c_j:
l*".
";1;å
gott som utesiutande om fattigvårds- li uppdrag att tillse dets att

äää
förlrinda sig a,tt teck_
ärenden, vilka sålunda spelade ."". dol !personer ej få obehörigt intagas
^lösa |
,i il;;";;tt"i""iOr yttertigare 4.000 kr.
minerande ro11' vid denna tid utgingo I soct<nen och dels att torpare och åndjärnväg:en
understöden huvudsakligen i natura' ll ra inhvses boende ej må utan synner- il oetta beslut beträffande
och utgiftsstall i;;ärä;;ätorrnstDe som fingo de största understöden ll ]ig
hemtaga sina barn, som ll fen för kommunen på €n gång för".rtuO.rittg
tiänst söka
ä; 1s07 rtiroe det
""h
i*J?::å:,i?Jå: i".:"-.f'J3å

i*f
endast härrten

i't"'i'il

li**'.r*i:;3,113*'

llgi4b'åd;;_F""

ål

tt*ö"": l""i'åri'ffiiäii'i.å".tam.ma
"rr"-.
föreko?nrno dec. 1862 täser man följande: >S9dan | å:%1äåråä;-.:gå**-."ilf
ket. Kontanta understöd
I
staten för år 1951
endast i undaniagsfall och då efter I församlingens kyrkoherde vid detta | ;ä' ä;ii.1äIldaLr.
269.?00.
^
noggrann . prövning av socknemiin- ll tiltfälle begärt kornmunalstämmans || ;ff"an;?aj"-oå
ha varit: :
nen.
Kommunalordf,öra,nde
fitra6" för hämmandet av det ofog I
på
genorn
som
senaste
tiden
k.
leks.
m.
18?0
MagnusDe nuv.arande kommunallagarna
T.
o.
Johannes
- ll|stugors söndagliga hållande begynnat |I son, r(yrkogården.
da'tera sig
h/i;h;;";;;
- men då cle I inrota sig, så ansågo sig socknemän- | 1871 -1878 Anders Lundh, Slut-,
".;;"d.den 2l mals 1862,
från
den-rB

11

i Föreningsloka,len, SLUTARP,
iördagen den 19' janrrari rkl. 20.00.
MUSIK:
aAGE HOELS TRIO.
ma tillfälle: >Erinrades om sockne- I
Slutarps IF.
männen ville ingå uti någon brand- I
stolsförening, detta beviljades och vederbörande sinsemellan överenskommo om sättet och villkoren och söka

domstolen

om dess stadfästande>.

Sexrnän voro Anders i Hulegården,
Anders i Backgården, Sven i Smea-

gården, Lars i Alarp och Anders i
Lunnagården
nu böra stadga och bestämma I arp ödegården.
lnen
lnga genomgripande för'ändringar. I ett vtte av fem riksdaler att ingå till | 78Jg-].882 L. J. Johansson, F asKyrkoherde Larsson framförde
Den 15 okt. 1862 voro socknemännen lfattigkassan, vartill den gör sig för- | torp MiUomgården'.
också
ett tack till kommunens förkailacle till sammantr'äcle Iör att upp- I fallen som på sön- och högtidsdag | 1883-1918 häradsdomare Alfre{ |
troendemän
för skickligt och pliktr.ätta utgift,;- och inkotnststat för år I utan pastors oeh komunalnämndens I Johansson, Hallagården.
I
1862, män enda,st ordf. och en lecla- [ medgivande upplåter sitt hus till dy- | rOfO--fOZS folkshollårare Axel I troget arbete och vände sig däwicl
mot hade infunnit sig. Det konstate- il lika folksamliniars och lekstugors I Nilsson, Kinnarp.
I särskilt till kommunalfullmäktiges
nämndeman Erik Gus- |
rades att inget lagligen kunde göras, il hållande.>>
I 1924-1951
ordf. hr Evald Johansson, till vil.
lr
Ilassla.
men man påpek:rcle samtidigt att |
' tafsson,
l

Ilö,st kommo, medförde de tydligen

9o-ny

större kreatur såsom hästar. oxar och
I kor, de då vilie håIIa varandra skaldestösa g'enom någon tillhjäIp, men
ldetta blev avslagit och utmärka liten
lkä.rlek och förtroende grannar emellan>. Båttre resultat blev det i en anlnan fråg'a, som behandlades vid sam-

I

|

I

I

(2fu

SLUTARP:

Bord,tennist

-5X-

ÅSARPS NYSTARTADE KÅR AV UI\GA VILJOR
rnedverkar med sång, uppläsning och dialog i MISSIONSIIUSET
söndag kl. 15.

Tal av Sven Johansson, Smålands-Rydaholm, Algot Carlsson
Insamling. Lär känna U. V.-arbetet. Välkomna !

Vinterny-Makapd 1-6, Sandhem
6-1, V. Kleva-Åsle 1-6,
-Vartofta
Gudhem--Åsarp 4-6, MakaP6Sandhem 6-2,

leder.

Äsarp

Vinterny

Fabrik$ir 0$h Fru fiahrisls$0ll, FnNkfipIrlg

Vartofta
Gudhem

V, Kleva

IIjärtligt tach för julgåvornal

Nytt

0.8. s. I

Rättelse till annons" från FRöKINDS kommun ang. brandlarm

till

Falköpings bra,ndkår.
Tei. skall vara FalköpingL0522.

Brandchefen inom kommunen
larmar å tel. Kinnarp 153.

Hundägare inom tr'rökinds kom-

mun erinras om skyldigheten att
lämna uppgift om hundens namn,
ras, födelseår, kön och färg, samt
erläggande av hundskatt. Blanket-

ter för uppgifterna tillhandahålles
av .uppbördsmännen i resp. delkommun. Börstig: folkskoll. G.
öhrnell; Brismene: Handl. Carl
Johansson; Vårkumla: Sven Neuman. Vesterbo: Luttra: Gunnar
Larsson, Nolgården, Sköttning,
ginneved.

21 och

.

Uppbördsmåndagarna

28 jan.

mellan kI. 9-12,

Hilding Våring, Hassla.
Kommunalnämnclen.

Gösta Arrriclssen är som bekant ut-

ridrottsförbundet
som OS-kandidat till Helsingfors och
vi frågade honom, om han börjat tl'ä-

tagen av Svenska

F

rnötesspår

- .Jajamen, säger trygge

i

.distr,iktschef,en att tråta anlägga
ett nytt rnötesspå rn. rn. i Slutbarp
och lhar samtttdilgt anvisat 100,000

ren VaJd,etnar J ohansson, Siggagården, Slutarp. På morgonen uppvaktade bl.'a.,slåktingarna med present

kr. för

och blommor, och därefter anlände en

derssa

Gösta,

jag har satt igång lite smått. Jag har
börjat hugga i skogen för att skaffa
mig en ordentlig grundkondition och
så kommer jag att fortsätta rned trä-

inorn KINNEVED m. omnejd, vil-

ka önska delta,ga i anordnan'det

qwryEvs&Extra kyrkostämma hölLs i tisdags
varvid en del frågor rörande den be- |
i

deputation representerande vänierna.
Talesman var riksdagsman Gustav
Hallagård, som hyllade jubiiaren och
överlämnade en subskriberad penninggåva samt blomster. Styrelsere-

slutade kyrkorestaurering'en behand-

att till kons.ervator f öi arbetena anta konset'vator
Clle Hellströltr, Sl<rra. Föl' instailatien av eiektrisk klockringning ån- |
tos-s ett anbud frå,n firma Olssons

lades. Bl. a. beslöts

cn syster, fru Signe Gustafsson,

Srrenljrrnga, och en svåger, dir. Harry
Nil.sson, Svenljunga.

Ärsmöte
SLUTAEPS IF
fredagen den 25

håller årsmöte
jan. kl. 19.30 i

föreningslokalen.
Styrelsen.

i

|

I

i

Ystdd. Vidare beslöts I
att omlägga el-Iedningarna i kyrkan.
Restaureringen skall påbörjas så |
snart vädret tillåter till våren. Bygg- |
nadstillstånd har som bekant redan I
beviljats. a'ty'1-SÅ'
|t
I

Ändersson,

tsackgården, Slutarp, som talesman
och.hyllade med blommor. För RLF"styrelsen uppvaktade hr Helmer
Trygg, Slutarp, med blommör. Även
Kinneveds skytteförening hyllade
med blommor. IJnder dagens lopp anlände även ett antal telegråm, bl. a.
från Slutarps Idrottsförening samt
kompani- och plutonchefern& i hemvärnet.
Med anledning av högtidsdag'en var
siäktkretsen på eftermiddag'en samlad iill middag hemma hos jubilaren,
sorn därvid hyllades bi. a. med tal av

|

I

presentanter för Kinneveds hings;tför'-

hr Torsten

-av

SKOTTÅRSBAL omhedes meddela
sig rned tel. 119 eller 102 Kinnarp
senast den 25 ds'.

ningspromenader. Jag fick förresten
redan för ett par månader sedan ett
brev från chefstråinaren för friidrotts-

arjbeten. tlCr-St"

i

DAMER

friidrottssiisongen.

Slutarp.
Järnrvägsstyrelrsen'har anrnoldat

Livligl uppvaktad och hyllad
- på sin 60-årsdag hemmansägablev

ening hade

Frökind

Vi fick Gösta Ärvidsson, fjolåret'r
svenske mästare i kulstötning, På
trån häromdagen och naturligtvis
kom sanrtalet in på den kolnmande

ningen ännu.

Sarntliga anställtla viil Falbygclens Väveri.

Köpman Bengt,S'am,uelsson, Slutanp, har av Iänsstyrelsen rneddelats triillstånd tillsvidare att i handelslokal i ,Frökinds lko,mrnun idlka
handet rned explosiva varor (jalktamirnunition). l4h'.58.-

duunitlg Eu l|olmer

660036-512
650132-1270
540125-1.1 8
530218-18 6
511320-26 3
570475-24 2
501472-29 1
50051-30
0

Makap6
Sandhem

Ilantlel med explosiva varor.

$$sta AruEdsson far

FaIköpingsserien.

ÄsIe

Hll

rq/r-sa"

rf/r-5å"

klöckgjuteri

I

60 år fyiler den 19ijan. hemnransägaren
Ragnar Gasfclsson, Sig-

Gösta, han tiinker komma hem och
söka revanschera sig för London-

död Siggagår.den, som han serlan ägt
och bruka.t. Han har även varit koå-

na, k.;alif,icera mig

gagården. Slutarp. Han är född i Kinneved och köpte efter föräldrainas

munalt inlresserad ocir har under

1

I
I

årens lopp innehaft olika kommunala
uppdrag. Inom BF-avdelningen har

olympiaden.
Själv hoppas

'

till

den 28 jan. 1952 kl- 15.

Gösta.

Ordf.

I

Kinneved.

delningens kassör.

i

EXTR,A KYRKOSTÄMMA
folkskolan tisdagen den 22 ian.

1952

kl.

15.

Ortlf.

MOBELAFFÄR, SLIJTARP
tel. 179, Kinnarp

upfmärksammas allt mer och mer
tac.k vare de billiga priserna. .l

EXTRA PASTOR.A.TSSTÄMMA
i Kinneved folkskola måndagen

Helsingfors

och hänger det bara på förberedelserna, tror jag det skall gå bra, slutade

han nedlagt ett intresserat arbete
alltsedan starten och var till i fjol av-

g.Qwotalooctno

Kinneved.

jag naturligtvis kun-

Facliqhet
i Slutarp ,i omedelbar närhet av järnvägsstationen, uppförd 1943 som handelslokal, passande till industri, golvyta c:a 70 kvm., ävensom till bostad
efter vissa omändringar. Hel kälIar-

Hästar,
medelstora, felfria, 4-9 är, önskas
köpa. Tel. 105 Slutarp.

våning. Stor tomt. SäIjes omgående
verkligen billigt genom
c&. Falköpings

@

ilJå:"+;r,#-ä'i{ä?

lt
-f2.

z.4

Kinnevede SLU-avd.'
har håIlit årsmöte i Föreningslokalen,
Slutarp. Av styreLseberättelsen framgick att 1951 för föreningen varit ett
livli:gt och verksåmt år. Under året

haf hållits 10 protokollförda möten
samt 11 kurser och tävlingar med
150 deltagare, varjämte medlemmar
deltagit i kr'ets-, distrikts- och rikstävlingar. En familjefest har anordnats och ett kamratmöte. E4 sparklubb har under året bildats. Medlemsantalet var vid årets slut 83.
Styrelsen f& är 7952 fick föijande
utseende: Bengt Nilsson, I(otaip,

I

ordf., Karl-Gustav Gustavsson, Stommen, v. ordf., Ingrid 'ltrygg, Lilleg.,
sekr., Värna Danielsson, Krogstorp,
rrice sekr., Karl-Erik Eriksson,

Backg., kassör och 'Elje
Backg., bitr. kasör.

Till

Josefsson,

styrelseers.

valdes Berit Johansson, Noig.

och

Klnneveds SlKF-avdelning
hade den 15 jan. sitt årsmöte hos fru

stunds diskussion inför innevarande
års arbete, Två 3 veckors sömnadskurser komma att ano'dnas, vårav

astställt reglemente för Frökintls
komrnunalnämnd. L/z_ -yZ På framställning av rkommlunalfuilrmäktige i 'F rö'kinds kornrnmn samhället. !'olkskolinspektör Giilis
.har.,Ilänsstyrelsen faststältt regle- Lönnermark, Skövde, tillstyr,ker
mente 'för rkomrn,unailnämnden i den begärda förflyttningen, dock
utan rätt titl bibehållande av kanförand,e har för,ordnas them.-äg. kommunalnämnden.
torstillägg efter flyttningen.
Kommunalnämnden
skall
enligt
Tors,ten Andersnon, Backgården,
rb'estå
regJementet
av
11
led,amöter
5g
Slutarrp.
,och lika många suppleanter. Med
Vidare rhar t'ill revjisor av aflbetsEnligt vod. ordföranden i skollöshehsnämndens verrksamlhet för nämnderrs medelsförvaltning skall
stytelsen
för Frökinds storkomsarnnlanförd
m,edelsförvalrtYara
är 1552 föror:dnats riksdagsrn^an
G. Halla,gård, ,Slutarp, rned. fabr. ning, stom enligt lag ,eller författ- mun på FT:s förfrågan meddelar
G. V. Gustav,sson, Söd.enbo, Slut- ning till,kom,mer andra rkommunens hade man förut två ordinarie länämnder6rch styrelser. Kommu- rare i Kinneved,s kommun, och
arp, sorm supp,l. 3tfi -tÅ,
nens . med€lsförval'tning dka,ll un- man hade ingivit ansökan om tillder ikorm;munalnämndens inseend,e stånd för att,hygga bostäder åt
haqi6rilu.ruu .av erl lkassaföryaltare dem. Så kom emellertid förhållanSlutarPs missionshus
den i samband med kommunsain(tkommunallkassör).
blir pä söndag mötesplats för ungdomanslagnin'gen; vilka kompticeiaf
mar från Sandhems, Fivlereds, Äsfrågan.
arps och Slutarps juniorföreningar.
KI. 13 är enskilt möte anordlat för
Då antalet skolbarn i grannför
juniorer och ledare med övning m..m'
samlingen Vårkumla var litet an
bå progratnmet. Vid det offentliga
såg folkskoleinsBektören att den?notöt trt. 15 medverka juniorerna
na skola skulle indragas och både
med sång och musik. Sandhemsjulioi Föreningslokalen, SLUTARP
barni ooh lärare överflyttades tiil
rerna .bedraga med musik titl blåsinstrument. Det blir också vittnes- Iördagen lden I februari kl, 2(j.00. Kinqrevedsskolan. Den gamla läbörd samt tal av pastor Algot Karlsrarbostaden i Kinneved uppläts
En insamling för ungdomsarbe-11 MUSIK: AAGE HO'L.
hyresfritt ät läraren, från VårMellan de båda 1 [
att göras. MeIIa.n
tet kommer ått
Slutarpo, IF" kumla. Då den Kinnevedslärare,
mötena ordnas ?ör juniorerna serve- | |
ring. 3r/r -$B
som intill 1941 uader enr tång följd
.
[
-___=-'
av år, inneha,fö denna bostad, pensionerad.es ooh en ny läråre det
begär",
Kinnarpslärare
MOBLER, MATTOR,
året tillträdile, reparerade man botransport på grund av
MöBhI,TYGER,, IIIADR,ASSTTR,
staden för en kostnad av omkring
7lL
binigt.
9.000
kr. En: rnera omfattande re-ss" bostadsf örhållbndena.
paration med ins,tallerande av moL. GUSTAFSSONS
Folkskolläraren i Frökinds stor- derna bekvämligheter ansåg man
MöBEII\Fr.ÄR.
kommuns
skoldistrikt, kantorn sig då ej vilja bekosta av den orSlutarp. Tel. I{innarp 179.
Arthur Nilsson, Kinnarp, har hos sak, att det var enr tidsfråga när
skolöverstyrelsen dett sig nödsa- det garnla lärarbostället, som åir
kad begära transport till annat beläget någo't över 1 km från de
Kinneveds
skoldistrikt Halmstads dä nya skollokalerna, skull,e helt förhan inte kunnat få >en lagenlig
svinna. Så kom
soYn ovan sagts

den ena tar sin början onsd. d. 23 jan.
Till denna kurs har fru Ester Johansson, Liden, välvilligt ställt. sitt hem

har årsmöte å kaf6 Källedal, Slutårp, måndagen den 11 febr. kl.

Ingeborg Kjellander. Av årsredogörelsen framg'ick, att avd, haft ett synneiUgen

rikt

verksamhet^sår. 7 proto-

kollförda möten tia hållits samt

sämtliga SLI{F:are jämte några in-

fru Margit Anför att under
fru Birgit Ljungmans

.bjudna samlade hos

deisson, östergården,

hemkonzulent
iedning läia hur man på ett rationellt

sätt sjätv kan tvätta kemiskt i hemmet, samtidigt demonstrerades en del
saker för hemmets pynt och vård. I
dec. hölls en endag:s kurs i hatmflätning under ledning av hemslöjdskonsulenten Stina Rydell, Dessutom har
SLKF':are deltagit i 6 kurser anordnade av SLU-avd, Medlemmar ur
anordnad tävlan

Nilsson. Ombud

i

komriunkretsen

jämte ordf. valdes Äko'Andersson,
Aiarp, Ingrid Trygg, Lilleg. och'Harry Johansson, Halsarp.

Eftep f örhandlingarna vidtog kaff e-

servering, frågesport och folklekar.
Till sis,t bildades syskonkedjä och
lsjöngs >Härlig är kvällen>.
I

[n

höst,

2:a äret, till salu. Tel. 91 Kinnarp.

i sin helhet och
fru Margit Ändersson,. Östergården, vice ordf, fru Elly
Styrelsen omvaldes

består av: ordf.

Wikström, Hallagården, sekr. fröken
Wendela Johansson, Siggagården, v.
sekr, fru Ingrid Adamsson, ödegården, kassör fru Ester Johansson, Liden, Styrel,sesuppl. fru Linnea JoBjörket, och fru Astrid Andersson, Axtorp.

Revisorer fru Edla Abrahamsson,
Krogstorp, och fru Märtha Wilhelmssor, Ledsgården.

Efter ytterligare val följde

en

Voluo PU 444

förfogande. Vidare är en kurs i
knyppling tilltänkt. Hemmets Dag
kommer traditionsenligt att anord-

mycket välvårdad, säljes ev. bytes.
Tel. 101 KinnarP.

Efter mötesförhandlingarna följde
en stunds samkväm kring kaffebor-

Röda Korskrets

till

nas.

den. z6tt-{2"

F

Q)u{Lt

i en av SLU
i hemkunskap.
Medlemsantalet har under året
ökat möd 2 och var vid årets slut 2?.

åvd. har också deltagit

revisorer valdes Gösta

Nolg., och Vera Nilsson, Korsg.
Att representera avd. i Btri' resp.
SLKF valdes Bengt Nilsson, Kotarp,
och Ulla Daniel.sson, Krogstorp. Vidare valdes programråd, politisk kommitt6 och kretsombud. Till distrikts:
ombud valdes ngr'id Trygg och Vera

en

,offentlig familjefest, beniimnd >>Hemmets Dag>. En studiecirkel har varit
i verksamhet med textilkännedom
som. studieämne. Den 5 mars voro

Bengt Ahramsson, William.sholm, Till
Johansson,

Arbetslöshetsnänontlen i Frökind.
Hem.-äg. Enik Andersson, Lofsgårrden, har av läns.styrelsen förord4ats att unider år 1952 v,ara
ortiföran'de i tr'rölkinds,komrnuns
arbetsrlöslhetsnärnnd. Tiil,l vice iord-

19.30.

Styrelsen.
I

I

|
I

4

tjänstebostad>.

kommunsammanslagningen
och
-indragningen
av Vårkumlaskolan.

Vicl sitt til'lträde av folkskollärartjänsten hösten 1950 anvisades Vi kan ju beklagligtvis inte trolta
han bostad i Lagerstorps nu ried- fram någon lärarbostad medl ens i
lagda folkskola i delkommunen dessa byggrestriktionernas tider,
Kinneved. Bostaden var ka l och framhåller ondförand.en. men frådragig och till sist måste han flyt- gan orn nya lärarbostäder är'akta sin familj till. Halmstad, Det tuell och så snart man får tillståntl
har visat sig omöjtig,t för honom skall byggandet förverkligas.
aLt hyra någon lägenhet inom

Kinneveds Rödakorskrets

Tvö ungsuggor
grisfärdiga i febr., till salu.
TeL 167 Kinnarp.

Hemvårdarinna
att sköta hemrnet, åt två äldre personer omkring 1 mars. Censökes

I

tralv., vatten och avlopp finnes.
Ilänvändelse till tel. 57 Kinnarp.

har hållit årsmöte il a.af6 Källedal,
Faststätld brandoffi ning, Slutarp. Ordföranden fröken Inge'
Få därom av komrntnau,u ill- gärd Andersson hälsade mötesdelmäkfige i Frökinds kommrln Lagarna välkomna. Av verksamgjord fra.mställnin,g harlänsstiy- hetsberättelsen framgick att kretrelsen [asLstäI]t av fullmäktige an- sen vid 1951 års utgång hade 157
taget förslag till br,and,ordning för medlemmar. .Krötsen har särskilt
inriktat sig på skoltandvården. Till
k,ommunen.
Kinneveds
Flör,v'altningen av ibramdförsva- denna verksamhet har
med
ett
anslag
bidragit
kommun
rerts angelägenlheter skall'hand,h,s6,
på kr. 1.000:
av en för detta ända,mål tillsa'tt
-.
Ärets insamling
av kläder och
,brandstyrelse, rbestående av fen"1 |
gav samEuropahjälpen
till
skor
leda'möter och fem suppleanter, q{- |
185 kg. Kyrkliga syförmanlagt
sedda av konnmunalfullrnäktige for
eningarna i Slutarp och KinnarP
fyra tkalenderår.
har lämnat kretsen 50 kr. vardera
Brandförs'varet inorn kromrnunen
fruktinköp åt Norrlands barn.
till
är ordnat genom avtal,. dets rned
Ett
utlåningsförråd, värderat
Fal'köpings ibrantdtk'år, dels rned
400 kr., finnes. Förrådsförvaltill
Trädets b,randkår, varjämte skall
tare är i Slutarp fru Walborg
finnas en brandchef, tre vice Clausson
och i Kinnarp fru Anna
bra.n'd,c'he,fer och en reservbrandSandin.
tYrka, rbestående av mdnst 25
LedEmöter i stvrelsen för år
man, s.a,mt dessutorn för sko,gs- 7952 blevo lärarinnan Ingegerd
ndförsvaret 9 uppbå.dare och 9 Andersson, ordf,, fru Rut Larsson,
än, sa,mtliga bland v. ordf., fru Anna Sandin, s"ekr.,
de enI. 10 g brandiagen tjänste- köpm. E. Sand6n, kassaförvaltare,
-ti t,+i
-u15ar
Prr^
fru Brita Wilgotson, fru Birgit
Brandchefen och vice ,br'an'dohe- Andersson och fröken Karin Anfen väljas för en tid av fyra år. dersson. Till ersättare utsågos kyredlernrnarna i reservbrandstyr- koherde Kurt Larsson och handl.
kan uttagas för fyra år i sänder. Bengt Samuelsson.
Skogsib.randförrnän och uppbådare
Till revisorer valdes fru Ingrid
utses för en tid ,av f,y'ra rår. Reserv- Nilsson och köpman G. Wilgotson
brandstyrlkan 'slkall övas. rninst 2 i med fru Valborg Clausson och köp.
gånger om året.
man G. Sandin som ers.
Alla. re'ddkap $kolå förvaras i i Att representera kretsen vidl di- r
iämpiriga ,oc'h centralrt lbelågna för- striktsårsmötet utsågos ordföran-,
varingslokraler.'tr'ör':skogs'brtand-' den och fru Rut Larsson med fru
försvarets hehov sk'ola pä l,ärrlpli- Brita Wilgotson som suppl.
ga platser uppläggas särskilda förOrdf. avslutade mötesförhandråd av'erf,onderiiga släckningsred- lingarna med ett tack till kretsslkap sa,mt sju,kvån'dsrnateriel.
medlemmarna för intresserat arbe,Kornrnunen sk,all, där så erford.- te, varefter ett trevligt kaffesamras, anordna hranddarnrnar el'ler kväm vidtog. tYla-SÅ.
,brandrbrunnar sarnt \rppställningsplatser för rn'otor,stprutor.
För krornrnunen stkall finnas en
a,v brandstyr,elsen godtkänd Skorste,nsfejare. 1z lt-* dZ

9,onö
i

f,.öRDNINGSLOKALEN,

SLUTARP,
den 8 och 29 mars.

Arrangörerna.

I

S

LT]TARP:

I

I

DANSEN i SLUTARP i kväll.
Aage Hoels trio Spe1ar.
Slutarps IF.
hlc-trrand vitl Slutarp. erlz-Sz
Vid 1-tiden nd.tten till torsdagen
fattade 9n ,5Q0:g9.14 motorcykel eld
på vägen rnellan.Mönarp ooh ,Sl,ut.

,

arp. Tr'oligen har kabelrbrott uppstått och då det började slå eld

qr förgasarna

läm,nade förraren

ford,onet i.diket. D,å ,tanken inne'höll cirk,a 1'5 liter bensin ,blev det
en' kiafti,g 'brand, varv'id rnotorcy-

keln ,helt f,örstördes.

1

Kinneueds atld,

atl

BF

håller årsmöte i lokal Viriterny,
Kinnarp, .måndagen den

kl.

19.30.

Efter

1.8

febr.

förhandlingarna

utlottninS och kaffeservering.
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna.

Styrelsen.

i Slutarp

En sömnadskurs har under tre
veckor pågått hos fru Ester Johansson, Liden, Slutarp. Lärarinna
har varit fröken F riberg, Kvänum.
I tisdags ägde avslutning rum i
Slutarps skola. Till denna voro ett
flertal inbjudna samlade. I'ru Ester Johansson hälsningstalade och
riktade ett varmt tack till kursledarinnan samt uttryckte kursdeltagzirnas stora , belåteuhet r,ned

kursen. Därefter

I

Kam iltåg

Sömnadskursavslutning

$17-s&-

R'B

nlis a ti o n

Diverse tyger, ylletröjor i,herr,
dam " öch barn, skiddräkter,

regnkappor, vantar, strumpor
och skjortor.
Filtar, ullgarn.
Stövlar, skor -m. m,

övedämnades

blommor samt en minnesgåva till
fröken Friberg. En av kursdeltagarna, fru Ruth Adamsson, överlämnade även blommor 'järnte en

gåva till kursvärdinnan fru Johansson samtidigt som hon uttryckte elevernas tacksamhet för
visad gästfrihet under den tid kursen pågått.

Gunnar Clauson

g.Quotalooono
MOBELAFFÄR, SLUTARP
tel. 179, Kinnarp
uppmärksammas

allt mer och mer

tack var,e de billiga priserna.

Vartofta.Frökinds SLU :s
kretsmästerskap
på skidor arrangeras söndagen den
24 febr. kl. 10.30 med "start och rnål

vid Vår'kurnla skola. Banans längd är
18 kur. för sen. och 9 km. för jun. Änmäian vid startplatsen senast kl. 10.
Kinnarps Itr' :s klubbmiisterskap av-

görs samtidigt på samma distanser.

Sarntliga elever, nio till antalet,
fingo av fröken Friberg mottaga
intyg om fullbordad kurs.
Efter kaffet följde en stunds underhållning. B1. a. fick man hör'a
en trevlig kursvisa sjungas av
några elever. Så fick man tillfälle
att beskåda vad eleverna åstadkonimit. Att fliten varit god vittnade de många välsydda plaggen

om i Välsydda blusar både med infällda spetsar och ! mer strikt modell, bra dräkter och klänningar.
En näpen liten klänning för en ettåring med tilihörande lättsydd söt
hatt såg man ochså. Särskilt hatt:
modellen var säkert något för
mammor med srnåflickor att kopiera. Nattdräkter samt herrskjortor
fanns även med på utställningen.
Att kurser av detta slag ha en
mycket stor uppgift att fylla, var
alla ense om. Kursen; som anofdnats av Landstingets skolor för yrkesundervisning, hade som initiativtagare Kinneveds SLKF-avd.

I

FRöKIND

Bordtennist

&tlL-92.

Falköpingesortetn

Folkskolestyrelsen

$(indagsskolan

6.

i $lutarps

hälsas
0-6, V. KleYå*Åselp 1-6, ibörjar ny termin på söndag" kl. 11. tr'örutvarande och nya elevert-glz-sL.
Vartofta-Åsle 1-6.
varmt välkomna.
Makap6
10 10 0 0 60-12 2C I
- -- tt
Sandhem 10 I 0 2 54-24 16 I l-

i:i",,
-rinternv

Slutarp, efter nämndeman E. Gustafgson, Hassla, som av hålsoskäl begärde entledifande. Nämndeman Gustafsson utsågs till v. ordförande. Den
nyvalde ordföranden invaldes även i
arbetsnämnden. Ordf. lrade tråffat
preiiminärt avtal med jbrdägare om
tomt för blivande lärarbostäder.
Folkskolestyrelsen beslöt att med till-

?-+t2-$)
lryerw.
1l I Frökindskommunatnämndharhål-

'g å ? å å3-3i iii

10 3
l1-t!
10 3 11 II l1J:
varvid bl. a. behandI 2 1 9^3:-*7 i?lI lrit-å-*anträde
från
folkskolestvrelsen inliät""
vilske-Kleva 10 0 0 10 6-60 c I liå-mmet
"tt försrag om att i<ommunalmåtte besluta inköPa
fullmäktige
Falköpingsserlens resorvserio,
tomt för Iärarboståder för folkskol-

Gutlhem
{attofLa

div.

tärar& vid Kinneveds folkskola, enligt
Gudhem-Makap6 0-6, Vinterny--' I ett m-ellanJlr-Göran Andersson,'FaslSandhem 0-6, V. kleva-Åsarp flO 1 larp Hulegården, och Kinneveds folk-

styrkan hänskjuta frågan om tomt-

köp till kommunalfullmäktige. Till
lärarbostäderna hade arkitekt B.

ntr^r-^-Å
Makap6

Boustedt, Kungälv, uppgjort ritningar och kostnadsförslag. tr'olkskolestyrelsen granskade såväl ritningar som
kostnadsförslag, varefter fullmäktige
kornmer att besluta i frågan. Vardera
Iärarbostaden har kostnadsberäknats
tiil 65.000 kr. Folkskolestyrelsen god-

Sandhem

Gudhem
Åsle

Äsarp
Vinterny
V. Kieva

kände .arbetsutskottets åtgärd att
som timlärare i överlårarens avdel-ning anstäila fru Lena öhrnell, Kyrkskola4, Börstig. Folkskolinspektören
häde tidigare godkåint förordnandet.
Lärarinnan fröken Thora Petersson,
Slutarp, som är ord. tjånsteinnehava-

6.

yrelse upprättat preliminärt
6
ö ^ A .,' .'oi lskolestyrelse
Preliminärt
990054-5
Likaledes hade folkköpekontralrt.
å
e
;
;
;;
;;
|
|
961245*20ri
";
yrelsen föreslagrt
fullmäkEsr4årL dlL
att ruuru@n8 5 0 3 31-26 1L snurvsryr Yröeu rvr

godkänna av
av arruLsAlLrt
arkitekten
urge måtte
lralLe övt^4r\LLa
.re . |I |ll:ts"
8a 4131 a ea
^;;;;; 34-28;; Sl
;830524-35€1.|:",v|'@!UuLrrv.+14b9^.vr
äl lBo Bowtedt uppgjorda ritningar för
enl\it'rrur{-le! besiutade
r.'EsruLaus E[;g ;2 ;O ;7 ;;79-42
;: eI IltllXt"to*traqer"
'l lärarbostäder. Nämnden
tillstyrka
uu4PLJr^ra f,olkskoiestyrelsens
a x/ 0l
Ionno
0 0 I 3-J4
l;',*''""
^1-1,rålligt
Folkskolestyrelsen hade vi-

I t,irslag.

att kommunalfullmiihtige måtte besluta ått ingå till Kungl.
maj:t.med anhållan om att de uPPrättade byggnadshandlingarna måtte
godkänna,s samt meQ anhållan om

dai:e föreslagit

Instältrel skidtävling.

y3:::l':*:11r*"..,P1Y:.^ I3*; I I .iää;iä;ä ;ifi;p;i;ä"ä'å"" iie
qo- tl'yl-f"". iqi,TT t I lä1ää1ffiilil""iåä;;äääätt
"t.
r"u^'#iii"

mästerskap,

äö

änirauer
r'vD r:s:rbr'
;å-ö;-ffi
*"
:: Tuppskiutits
:* *?f,.'"'u-,"#u.:Tl:^"T;
Ia, "flhar
på II Il'l:^::i"
tills vidare
':*'"
av ett
upptagande
om
tiUs,tåqd
d',hÄ
o'
crÄhric*
'*li.qm
grund av snöbrist. Zbtt-rz"
-;",
Iån å 120.000 kronor att amorteras pä
25 är, vidare att till låi.ns.bostads-

i Bris-

mene, men under innevarande l2isår
tjänstgjort som seo. vid Slutarp, hade

begärl överflyttning till ord. tjänst
vld Slutarps småskola. Framställinsända ansökan om bygg;I lnämnden
ningen bifölls. Skolskjutsarna skulle lnadstillstånd samt att hos byggnadsi stort sett vara ordnade under nåista
nämnden anhålla om bYggnadslov.
TJI,JRKALV
läsår i likhet med vad som gäller för
Nämnden kreslutade tillstyrka även
det innevarande, dock med någon ut- SRB semin, 5 veckor, från bra feförslag. !"rårr låns-arbetsnämnl,l' l{uss1
ökning för Börstigs vidkommande, sättning.
,-:;;
lden hade ankomrnit en skrivelse med
-Ä++*:-^ D-^r--r-t:^-^----.''Produktionsresultat
1950
tr'ullmäktige kommer att besluta i
| , lilEän'i",, om att kommunalnämnden
ärendet. Beslutades att beställa 500 -51: 4813X4,o7 :1eb kg. rirl; iäfii. ?"öåla-;;"';;;:;;;;i rampriga
kartblad över Frökinds storkommun. salu i Mossagården, Kinnarp.
till överblockiedare inom kommunen.
Nämnden beslöt föreslå hemmansOrdf. och hr Oskarsson fick i uppTel. 76.
ägarna PauI Gustavsson, VintorP,
drag att ordna med borthyrande av
skolan i Vårkumla. Folkskolestyrells leirstig, Evald Johansson, ÄIarP,
Kinnarp, och Oskar Johansson, KIocsen beslöt äv€n att upplåta skoikökets lokater i xin rerej"åiä""iää;

sömnadskurs.

I

I

I

Ung

[o

r.- och kastningsfri, kalvfärdig 10
mars, sarnt ett ST0, 3 år:, Par- och
enbetskörd, till salu.
Tel. 46 Kinnarp.

fulissionshus

Sandhem

I'olkskolestyrelsen har hållit sammanträde. TiII ny ordförande i styrelsen under innevarande är utsågs
lantbr. I. Gustafsson, Ledsgården,

re av småskollärarinnetjänsten

illv.

Gudhem-Makapd 0-8, Vinterny-

t"
I

$yf öreningsauktionllhhl::xä*yåTt'{ifi ä;;5å"ffi åfi

hålles i
Slutarps föreningslokal
onsdagen den 5 mars 1952 kl.
Predikan av K.,H. Larsson.
Kaffeservering.
Gåvor mottagas tacksarnt.

18.

Alla hälsas. hjärtligt välkomna.
Slutarps Kyrkliga Syförening.

komma till behandling! Nämnden
föreslog att kommunalfullmåktige
medgiver att hela Vartofta landsfiskalsdistrikt bildar ett polisdistrikt,
dqtta dock under förutsättning att en
polisman blis- bosatt inom F röhinds
kommun.

Kinnevedg avd. av Bondeförbundet
höIl årsmöte i NTO-Iokaien i Kinnarp
den 18 febr. Styrelsen i sin helhet om-

fick följande samrqansättning: ordf. Daniel Abrahamsson,
Krogstorp, vice ordf, Arvid Andersson, Halsarp, sekr. Erik Gustafsson,
Marbog., vice sekr. Herbert Andersson, Alarp, kassör B. Kjellander'
valdes och

Mossag. TiU suppl, nyvaldes Bror Aq-

dersson, Ledsg. och Käil-Ärne

Adamsson, ödeg. TiU rev. valdes Helmer Trygg, Lilleg. och Gunnar Eriksson, Hallag. Ombud. vid distriktsstäm-

Slutarps missionsförsa^rnling
ihade i fredags sitt årsmöte i plal+ene
missionshus,
Sekr. E. Johansson, Falköping, inIedde med ett anförande i anslutning
till 1 Tim. 3: 14-16. Köpman EValds-

son, Äsarp, som är församlingens
ordf., höil i anslutning till ett bibelilrirf
hn,^-f^+i^Ä.,^LäÄö-äR54n^
rum parentation
hädangångne
över
medlemmen fabrikör Oscar Sand6n.
Kassaredogörelsen - visade en omsättning för' året på 3.265 kr. Vid

företaget styrelseval omvaides Tord
Berg, Lydia Sand6n och" nyvaldes
Äugusta Abrahamsson, samtliga från

Slutarp. Till suppl. utsågos EIsa
Lindkvist och Märta Vilhelmsson.

Som församlingsföreståndare utsågs
paslor AIg. Karlseon, Äsarp, med E.
Johansson som v. föreståndare. Som
föreståndare för söndagsskolan omvaldes di,sp. L. Fredriksson, förestån-

dare för syföreningen utsågs fr, Gertrud Sanddn och Ester Johansson. Revisorer blevo Ester Johanson och
Alg. Karlsson,

I anslag för det nya året beviljatill Alliansmissionen 150 kr. samt
till Våistergötlands missionsförening
100 kr. Att representera församlingen
sågos Linnar Andersson, Naglarp, B. vid Sv. Alliansmiesionens konferens
Kjellander, Massag, och Gunnar i Jönköping utsågs fr. Hulda Bruna
Eriksson, Hallag. Ombud i kommun- samt för likadant uppdrag vid konf.
i Skövde för Viistergötlands mfng fr.
kretsen blevo Gust. Hallagård, SIut-' Elsa Nykvist.
arp, och O. I{jellander, Mossag. Till
Beslutades att höja brandförsäkledamot i SLU:s styrelse valdes HeI- rbegurärdena på föruamling'ens frsmer Andersson, österg. och i SLIIF :s tighet till betrygo.nde belopp. En
kommitl6 tilsattes att verkstålla ni>
styrel,se tI. Trygg, Lilleg. Ka^*sören- diga förbättrings- och reparationsman blevo H. Trygg, Lilleg. och Torsten Gustafsson, Prästg. TiIl ombud
vid tandstingsvalkretsens stämma ut-

lämnade en redogörelse för valfonds-

insamling:en, vilken inbringat 300 kr.
Efter förhandlingarna följde en

stunds samkväm och företogs utlottning bland de närvarande . medlemmarna. Vinsterna tillföllo Ragnar

Gustafsson och Helmer Andersson.
Vidare förekom kaffeservering, varefter herr Hallagård höll ett med intregse åhört föredrag. LÖE-SS'

des

arbeten å fastigheten.
Vidare beslutades att anordna en
täItmötesserie under lämplig tid. Vårfest skall anordnas under första deIen av maj samt skördefest tiII hös.
ten. Man planerar även att bilda en
kår Unga Viljor under våren.

Efter förhandlingarnas slut vidtog
ett trevligt samkvåm kring kaffeborden. En bönestund utgjorde avelutningen på årshögtiden. eöfg,Sl-.

Templet 1923 Vinternf
i Kinnarp har hållit årsmöte
i föreningslokalen. Av årsrapporten
framgick att verksamheten under det
gångrra året varit mycket livlig och
att föreningen kunnat öka sitt medlemsantal frå.n 100 till 114. Studieverksamheten har tyvärr gått titlbaka, och för närvarande är endast
en cirkel i verksamhet. Bordtennisklubben har mistat sina två biista
spelare, bröderna Krister och Staffan
Nilsson, som fiyttat till Halmstad,
men i gengäld har klubben fått fram
en del yngre förmågor, som äro synnerligen lovande. Teatergruppen har
även varit flitigt i elden. På repertoaren har stått tre folklustspel, rnen

Ftireningslokalen, $lutarp

av NTO

E AfiflS

I

lördagen den 8 mars kl.2A.
MUSIK av AAGE HOELS TRIO.
S.

I.

F"

SLUTARP

$ yfryhiis$etfim{ ming
i

för

S. A. M. anordnas i Missionshuset sönd,agen den 9 mars kl. 15. studierektor Stig Dominique och Algot Karlsson medverka. Sång o. musik.
Välkomna Ni alia, söm mottagit rnissionssparbössor !
Till denna missionshögtid inbjuders för övrigt envar!

med den kunnighet och rutin gruppen
nu besitter, kommer troligen någon
mer krävande och dramatisk pjiis att

Falköpingsrer,vtt

tas upp.

TilI styrelse valdes: ordf. Sven Andersson, Lofsgården, v. ordf. K.-G.
Gustavsson, Stommen, kagsör Erik
Gustavsson, Hassla, sekr. Ann-Mari

I'Stora Folkhotellet"
uppföres

Lager, Ilassls, (nyv.).
TiII studieledare omvaldes Arne

i FöRDNINGSLOKALDN, SLUTARP,

söndagen den 9 mars kl. 20.
Biljetter i för,köp fr. o. m. torsrdag å tet. 119 Kinnarn,.
Falköpingsserien, div. V.

1-6, ÅsarpVinterny 6-0, -Vartofta-V. Kleva
6-0, Makap6-Åsle 6-1, Åsie-Äsarp 4-6, Makap6*Vartofta 6-1.
Gudhern-Sandhem

Serietabellen:
Makap6
Sandhem

Äsarp
Åsle

Vartofta

Vinterrry
Gudhem

V. Kleva

72 12 0 0 72-14 24

1r- 90260-25 18
11 71351-36 15
72 60647-46 12
11 31738-48 7
11 31734-51 7
11 377 32-54 7
11- 0 0 11 6-66 0

Falköpingsseriens reservlagssorie,

div. VI.
Gudhem-sandhem 2-6, Åsarp-

Vinterny 6-4, Makap6-Åsle 6-0,
Äsle-Åsarp 6-1.
Serietabellen:
Makap6
Sandhem
Åsle
Gudhem

Åsarp

Vinterny

V. Kleva

10100060-520
10 77257-2275
10 5 r. 4 40-35 11
I50433-32 10
10 40633-45 8
10 2A823-48 4
I 009 3-54 C

Karlssoh, ödegården. TilI ungdomsledare nyvaldes John Clausson, Vår-

till juniorledare Birgith Johansgon, Björket och scöutledare
kumla,

Harry Göransson, Lilleg. Rådgivare
Ing'rid Änders"son, Lofsgården, nyv.
TilI LD rekommenderades Sten AhI-

Kinneveds

Jaklvårdsföreningen

i

Ärssammanlräde

Furdrlngsr ooh slrulder

Medlem,marna i Slutarps Byggnadsförening kallas härmed tiil ordinari,e sammanträd-e å Kårf6 Käl-

till Emil och trda Johanssonrs

dödsbo, Björkäng Kinnarp, torde anmälas till undertecknad senast fred,a-

ledal, Slutarp, tisdagen

den 18/3
1952 kl. 19 och Samhäilsföreningen

gen den 21 mars 1952.

Hassla den 5 ma"rs 1952.

samma dag

ERIK GUSTAFSSON.
Adr. Kinnarp.

kl.

20.

'Styrelsen.

il
il
I

Vegsamilellighet i F"öLin.t. tt/9-se'
I
Slutarps kyrkliga sförening
På däro,m gjord framställning
rhade flörsäljning i Slutarps före- I I
länsstyrelsen faststållt stadaingslokai i onsdags. Efter an- . [har friir Kringlarp övregår'den,s
lSar
daktsstund o,ch kaffedrickning v,id- 'lvägsarnfällighet.,Sa.mfälligheten
tog försäljningen som i netto in- '
lskall ,ha titi uppgift att handha
blingade- den v,ad<ra sum,man .lbyggande,
underhåll och vinter2,260 l<r.
tlZ-St.
lväghållning samt f,ärmecl förenade
lan,gelägilqheter,betr. den enskilda

Bordtennist

?lz-62-

BTI( Makap6 såkrade

på

torsdagskvällen

'seriesegern i Falköpings,serien genom
att besegra Vinterny BTK med 6-0.

Hemmalaget var heit överlägsna och
gästerna voro utan chans. l\{akap6 leder nu serien med 4 poäng före när-

maste konkurrenten Sandhem, när en

orngång återstår, och uppflyttas tiil
hösten i div. 4. Matchen var den 1B:e
raka utan poängförlust.
Makap6s B-lag, vars serieseger re-

dan var kiar, vunno likaledes med

6-0.
håller årsmöte i N. T. O.-lokalen.i kvist, Slutarp.
Till revisorer omvaldes G. KarI- j Re,sultat: (Makap6 först):
Kinnarp, fredagen den T mars
stedt, Hassla, Gustav Gustavsson, ' Rolf Markrud-Äke Andersson 2kl. 19. ue4\wv
Jaktvårdskonsulent
aauDnuuDutclrL
Frän_
n
I,aIl_
d6n medverkar med filmförevis- Smeagården och Sigvatd Gustavsson, 1,, Lennart Karl-",son-Eldor AndersKinnarp. Dess.rtom valdes en dei son 2-0, P.-O. Karlsson-Erik K-ielning.
l6n 2-0, Lennart Karlsson-Äte Än1<ommittder.
Styrelsen.
dersson 2-0, Rolf Markrud-Erik
kommer
Skaraborgs distrikt
att Kjell6n 2-0, P.-O. Karisson-Eldor
förlägga sitt årsmöte till Kinnarp Andersson 2-0.
Kinneved.
lördagen den 29 och söndagen den 30
ts-lagsmatchen: Bengt perssonmars. Vid detta kötnrner orddwfådet Olle tr'ritzell 2-0, S.-R. LjungkvistDXTR,A PASTORATSSTÄMMA
3.tt representeras av sekreteraren, di- Haruy Göranson 2-0, X'lemming
i Kinneveds fotrkskola rnåndagen rektör Vilhelm !"risk, Stockholm.
Engström-Erland Johansson 2-O,
S.-R. Ljungkvist-Olle Fritze\ 2-O,
den 10 mais 1952 ki. 1b.

lvägen inom,hemmanet övregården,
[som skall av de väghållningsskylrbyggas och unflerhållas ge-

[diga

lmensamt.

Ki n neueds, $kytt'glörBning
håller årssammanträde å Kaf6

Kinnehall, Kinnarp, söndagen.den
30 mårs kl. 15.
Styrelsen.

]

I

Ordf.

__61"-.t^"

.Bengt Persson-Erland Johansson

2

Flemming Engström-Harry Gö-

ransson
'-1,

2-0.

$iuhkassa
håller uppprird av avgifter i Kinnarp måiidagqn den 77/3 kt.l7-hos
i Slutarp tisdagen den
fll!ötq"
18/3 kl; 16 å Källedal, i Luttra
skola onsdagen den 1gl3.kl. 14.80
samt i Helga Forsbergs affär, Vårkumla, torsdagen den 20/3 kl. 15.
Obs.! På grund av införd ersättning för kikemedel m. m.. äro
avgi-fterna höjda med 4b öre per
månad frän 7/t 7952.
Styrelsen.

Kinneveds jaktvårdsförening
höIl i fredags årsmöte i NTO-Iokalen'
Kinnarp, under ordförandeskap av

S

Hilding Våring, Kinnarp. Av verksamhetsberättel,sen framgick att

Missionshuset tisdagen den 18
ma1's 1k1.20. SÄNGAR-SARA leder
.allsången. TaI av

under sommaren anordnats en jakt-

tecken.

un""ax'[i'n''fo**och krsrntngrrri
I
""ar(ion'.

sekr.

i

nansieringen

av

kråkbekämpandet.
'Efter förhändlingarna föIjde ett trevligt sam-Sväm varvid bl: a. föreköm
kaffeservering, samt ett intressarrt
anförande av jaktvårdskonsulent

Friind€n, Lerdala, slutligen visades

fllm

benämnd >l'rån skogen och
slåtten>>. Sex nya medlemmai bevilja:

en

hos li kvrkan

den 23 mårs

lssz rr.

och SLU
Kinnevetls SLU-aviL

RI.F
', lhåUer

;

ord' årsstämma i tr'örenings-

llffi;;;;ii;,!-d. 31;;-kl. iö.

!"oo'.r"*

li

,be-

tr''rö-

l{Emneved-Uårkumla

i BF, SLKI'

I lAftonunderhåilning

rr.r5i

o.uo.*a*.

r

i

llT:i#ffiHfl'"
li
-. -.
-

^i-.i"*ä"
f"öä$,*trllTi'",äll

**"***

;#;'

*-.pingsserien, ar". v. | 1[
rorottJpäätärrnirs
i I *t:-Y
_,_ "_: ll
>Några tankar
Ämne: ":"i:jer
6^-1lå:gt- 9"* | i
*;-å;
\rins
årsmöte å caf6 Käred
|
.
T1:."1
llrur,""
åä;;ä:;-;;;;;i;jlllåaue!årsrEöt€åc3r6Kåfledårrre'
|
tillvaEtaget, ål,erfås Eot b€skriv- '| $XT-rr" ilän';+';äI;äl
r_-. v. r<reva | |
h^^.^rroaseD uen zo mars kl, 19.30.
ning och annonskostnader.
Tel. 99 Kinnarp.

I

ner att ordna denna tillsattes. Vidare
beslöte att hos kommunaifullmiiktige
anhålla om ett mindre anslag fdr fi-

| **Iål'.::1;

I

Bildäck

Kinnarpi med Hilding Våring, Hassla' i
Ki+nårp, och Göran Karlstedt' Hass'' i
la, ,I{inn46p, som ,suppl. TilI ombud

lBeslut fattades vidare om att även
under innevarande år anordna en
jaktstig. En kommitt6 på sex persÖ-

!t

råtrr

'ekar.

o,---:^,

ffi:,#liä:n,rorså!d€,qrr!!. I

,narp, ocå.Ivar. Gust&vsson, Solbaclia,

låi.nsförbundets årsmöte valdes
)Ärne OLsson och Martin'A-hI, Kinnarp.

6!ar kalvetiilrning,

F ol,k

Alla tidigare och nuvarande ,medlemmar
hålsas välkomna.

un

Arne Olsson, Alarp, Kinnarp, v. sekr.
KarI öhman, Axtorp, Kinnarp, kassör
Nils Johansson, Nyhem, Kinnarp, v.
kassör Alla.n Ädarnsson, I{yrkegår{en, .Kinnarp, ledamöter Harry Johansson, Halsarry'Kinnarp och Bertil
Johansson, Naglarp, KinnarP. Till
suppl. valdes Sve!, Ahlin, Habäng'
Kinnarp och Georg. Göransson, Svenstorll,. Kinnarp.. Till revisorer valdes
Linnar llermansson, NaglarP, Kin-

vid

servering.

,

folrksrkolestyrelsen

kinds srko'l'distrilkt att flytta ord'inarie foliksikollärarinnan, vid Brismene fol'kskola Tho::"a Pettersson
till en ledigbliven ordinarie tjänst
vid Slutarps småskola. ula.Sa.

Kvänurn. Historik. Prisutdelning. Teater: >Tre s år de4 fjärde>'
(Vartofta-Äsaika SlU-amatörer.) Underhålln'ingsmusik' Ka'ffe-

Juniorföroningen.

gynqsamt resuitat. Äv revisionsberättelsen framgick, att räkenskaperna
balanserat på kr. 916: 78. TiIl styrelse
för innevarande år valdes ordf. Martin Ahl, Halsäng, KinnarP, v. ordf.

Anders Hallgren, Grolanda,

.{lgot Karlsson.

Sång av j.uniorerna. Kollekt.
Slut upp till en afton i låångens,

stig med mycket livligt deltagande
från såväl den eg4a som andra förening:ar. Vidare hade bedrivits bekämpande av kråkor' tned mYcket

slut av'

FIRAR SITT 2O-ÄRSJUBILE|IIM I ]IINTERNY, KINNARP'
söndagen den 23 mars kl' 19.30.
Program: Föredrag av I'andstingsman Hara-ld Pet!91s1on,

i

hade

Fönflyttning av låirarinna.
Domkapitlet har fastst'ällt

Kinttetlod$ $Ltf -avdelning

Allsångsafton

verksamheten under det gångna året

varit synnerligen livlig. Bl. a.

LUTARP

I

lo, iuane*-a"i.^-r':o I I
ilffiit o"**.| vJriärtr-vinterny
6-2.
I Makapo r+ r+
| |
ö'o s+-r+ zs I I
l3 11 0 ? 72-2E 22
Sandhcm
I I

1i å å å 33:å3 i3
irå1 ej förflyttni4g.
Regeringen har avslagit en an- riåi:Lort"
74 4 | 15r-62 rl .'
74 3294r-68 t
s'ökan från kantor Arthur Nilsson i Vinterny
7+ 32940-7t I
i Kinnarp inorn .Fbökiads stonkom- | 9"91:*
33
Kreva
v'
;T*":;:,ä'i"ä-T:qäi1i1!ft
muns skoldistrikt om förflyttningl
till ordinarie
til'l
or'dinarie fOlksrkollärartjärst
foiks,kollärartjärst i II
Reservlagsserien, iliv. VI. I |
Fdalm,cloÄ- slzal.li-+-il.+
,^n f
e ^t^
Eå-lalstads
s&oliistnikt +-*-fiå.D den.l'l
Rleva 6 0, -asrp-cud- | I
åslFv.
j'uli ii år, enär r,han inte anvisbts r hem 2-6, Makap6-V,interny 6-0'
0 -6' GudherÄsr'
lagenug iiiin€teborrad eå ;; ;y"
å<rj:-Msksee
||
prats.
r?
i.2
ir"rlupe
,
i Sandhem
9 !Z-^2
17 l
rt
I 2
25't-22
b'{-22 ?!l
11 8819
Sandhem 11

tr:la-sl

| $:*å:* it
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45 Kinnarp' hänv'
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Paketauktion ooh servering.

i^^?:;L,,llJ1innar p 6
,

des inträde i föreningen, varefter ling för juniorförelL-ingens verksa*-l | .
1 ,r ! _^__:_-^_ |
ttlx'sL'medlemsantalet nu utgör EO. lllZ-.f}'. het'
| i1.1: sport, 1946 års modell, i prima |
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a*o roliga pjäsen
o- buden.>
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fitrp

jnniorföreninS I
Slutarps juniortörening
på ii*olg
anordnar pa
kväll en årenttigl
tisdag kväu
offentlig |
a.ll"så.nssrfton
>>då.nqnr-Sern.>> frul
fri I
arrsångsarlon.
allsångsafton.
,5a"8'".-Jå";;;-f;il
"Josefsson,>)Sångar-Såra>,
sara
Sara
r."åÄ"r-"td
koåmer
att teaal;
ruå"lr
sången och hr Josefsson rne9":*5
med musik' Juniorernabidraga ocksål |

Teater, sang
^.. ll*'i:_^]--:": ::
av
sång och
ott musik
-tttu..::il
irenden:
Ärenden: dnl. stadgarna.
Nrr^.^
^*^+x-^^^*:;:
som
spela fl '*-'-*"
^|fter,
ryTo:s -amatör_er,
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--'--lI

urh
leotp
-

SmBA I'T,STLIGEEIIB

Pingstafton odh Annandag pingst samt den 26 ocln 27 juli.

;;ir-daFinn

-a* zi i"irj

I

i Kinnarp.... i
Aftonuntlerhållning
Aftonunde,rhållnringiKfuna,rtrr
Kinnarps sarnhälls-l
sarn'hällsav Kitiotrps
anordnas,tt
an'ondnas
rförening om lördpg kL 20 i NTo-[
.lokalen, Kantor ,Kjellstriirn, F""- |
*n, taiar om >Några tanlkar [.IAcl
den moderna psykorosien>. r{ro- |
a.matörer uppför pjåisen >Mångal
å* n"a"t". programmet upptar- i I
och rnupik' paketauk-l
:#t:-ng
tton 'och serverinc' 4lz-sl'
I

I

rt-

"g'"r

ocl rs septe-rer.
Kinnarps r. F.

I

60 år fYller den 1 aPril. sömAugustcL Abr&hclwl'ssoix'
merskdn
Slutarp. Hon är född i Bl'ismene men
sedan mångg år tillbaka bosatt i
Slutarp däihon bl. a. varit anställd

Slutarps rnissionshus.

lKarusellaftonen och tolz-sz.
l'i::i.+!-l frågesporten i Kymbo
I UeA Kart G,ustaf rGwta.fsson,

viA ,{frtqvists syfabrik. Hon har även
varit flitigt aniitad som kokerska'
60 år fYIIer den 3 aPril f. hus-

lX.{nnwed, på podiet hade tkaruselllen alla förutsätrhingar att ibli lyclkad. F örst fick tre idrottsm?in

våktsstugan, Kinnaryl. Hon är^född-i
Grolanda rnen seda4 många år tillbaka bosatt i Kinnarp.

lperrsed'lar sarnt f,å en fballong aöt

lkrevera. Eldor Ändersson, Kinnelved, iblev först fiirdigr och efter
ldenna mycket roliga tävlan fick
lArne tSvensson, Kälvene, uppdr,alget att intervjua segra.ren. GivetIriu hl,ev det en stunds >idrottslsnack>. En tävlan om städer

att A,ssar To:stensson,
lBrisrnene-Börstig, 'blev elev i kaInusellslkolan. rllans uppgift blir
itt tat titt
[rytsy, Kinaeved,
l** >,Snoddas> s'pred angeu,äm
lglädje ,rned Flottankiirlek, ooh RuPersson, Karleiby,,lyckades
l,bu"
jbra rned gestairbningen av BramsItorp, so(n snart blev igenkänd.
Exa,rnen i ikamsellskolan rgällde
latt niista gång
lkvinnan.

av

to,nslätta,mra

väl kist

"ur poäng och segerära

fr|C Rex Boodtna$tor,
välsorterad och i gott skicn<, till
till

högstbjudande.

En häst
5 år, pålitilig, ti I salu.
Tel. 40 Kinnarp.

I *n*

$andhems lF

-

kl.

14.00.

Slutarps lF
SIF..

Klnna,rps SarnJrällsförening
anor.dnade

förra lör'dagen afton'

sin underhå'llning

rSå brlir det final någon gång
nåistta ,rnånad* Virlket lag sorn hlir
isegrare inom .Vartofta.fi'nörr]<inds
SlUlkrets återstår att se. Ett Eirr
locJr säkert: det hlir en hård kamp

Tel. 66 Kinnarp.

Slutarps lF

de

uppgi"ft.

salu

Tistlagen a"rr

-

tilt

för,mån f,ör sarn'

hä],lets gaturbeiysning. Kantor
Kjelistrand., Kinnarp, höll ett intressant föredrag,orn rnodern psy-

kologi. NTO:s,arnatörer

r-nedver*
kade på ett förtjänstfulit ,sätt me'il
rnus,ik och sång odh spelade dess-

utorn en teatenpjiis, vilket allt iiv-

upps'kattades av puo-l,iken.
Dessutom förekom pal<etauktion
oeh servering, ooh ett vadkert ra-

ligt

diostrlåp,

utlottades.

W-SI.

,

Fas{ighetsaf iär.
Ster,bhqrsdelägarna e'fter Ernil
och Ida Jl:Liansson, Kinnarp, har

till hr Ra,gnar

Joha,nsson, Kinna.rp,

törsålt bostadsfastigheten Hassla
22a Björkäng, Kinnar,p, för ett pris
av 18,000 kr. Tililtfäde 1 aPril
1952.

dqn

3 aPril

hem-

dotter irch meg. f,ivtlgt intres,seräd
för det allmlinna har han hedrats

å IDROTTSPI,ATSEN, SLUTAEP.
lörtlagen den 22 mars kl. 15.00.

Flshy lF

år fy]ler

Nits Ax, Halsäng, Kinmansägaren
rru.p. ärr år född i Kinneved, och inkönie för många år sedan Halsäng,
viliren eård han brukat tills för några
år sedän, då han övcrlät denna till

Fotboll

rhå1la

ka,rusellhlomster, s'o,rn förra gån.
gen skrws av elever. Folke Björndahl sJöng odh applåderna talade

för att

6.0

Jou,ho

,musikanternas tonsrä'tttning

infordras för planening ooh iordningställande av lärarbostadstomten vid Kinnarp. Ritning och beskrivni'ng finnes för påseend,e hos
undertecknad, som även lämnar
när.mare upplysningar.
Anbud, i. slute,t kon'volut och
rnärkt >Anbud å planering> stkall
vara inkommet senast den 10 nåista april.
Fri prövningsrätt förbehålles.

lViari'a Andersson, Banhållerskan

,luppgiften att på kortast tid
lskruda sig ,rned diverse kläides-

lrnedtör.de

Anbud

Slutarin den 27 ma,rs 1952.

med månsa förtroendeuPPdrag. Han
har bl. a. larit ledamot av Kinneveds

IVAR GUSTAX'SSON.

kommunalfuIlmåktige, . sedan denna
institutign infördes 1938. Han är Iedamot äv Pensionsnämnden sedan c:a
25 år, Iedamot av Ki.nneveds kyrkogiiötråd sedan t929
m. m. Still1"929 m.
och
"ch #olråd seaa+
sam och v2insäll har han skaffat sig
rnånga
tle lnxnga
alla de
vän-4er bland a]la
enbart vän4er
tran trommit i beröring med och de
Iåta säkerligen inte högtidsdagen gå
iubiiaren spårlöst förbi.

Anbud

ö

miö lktrsnsporter
tr'alköpingsortens Andelsmejeriförening u. p. a. infordrar hifumed
skriftliga förseglade anbud å linjen Slutartrr*Faltköping'ävensorn

linjen Åslätt-tr'al,ekvarna-Fatköping under tiden 1/5 1952-30/4
1953.

Anbuden skola vara inlämna.de
m'ejeriets, kontor före den 3
april 1952. Närmare upplysningar
å kontoret.

till

tr'ri prövningsrätt föfbehålles.

Tel. 102 Kinnarp)

Styrelsen.

Föreningslokalen, Slutarp
löfaläger{ dö4 29 diå,r3'kl. 20.00.

Eldor Ändersson,
Kinneved, |<refsmäst-

MUSIK AV AAGE HOELS TRIO.

als.€L. . ,
are r oordtennis.

7at19'SL,

Vartofta-F'rökinds SLU avgjorde i
torsdags kväll kretsmiisterskapen i
bordtennis i Bygdegården, Tiarp, 16
deltagare $täilde upp.
Resultat:

halvleken gick med tired marpiina-l i
deras favör, medan den andra blev
jämnare. Konditionsträningen tyck:

Kvartsfinal: B. SJölin, Tiarp-GösSvensson, Tia,rp 2*1; Eldor An-

ta

dersson, Kinneved*B. Gabrielsson,
Tiarp, 2-0; S. Molin, Tiarp-G. Larsson, Tiarp, 2-0; A. Ljungström,
Tiarp-Åke Ändersson, Ifinneved, 2

tröm/Molin 3*0.

$lutarus llögeilörcning
håller ord. sammanträde i Föreningslol<alen, Slutarp, torsdagen
den 3 apnil kt. 19.30.
tr"öredrag av Lantbr. Karl Leuctgovius, Värsås.

ha skötts bra av båda lagen' men
det brast en het del På vissa hå,ll
ifråga om bolibehandling. I Slutarpslaget saknades bl. a. cf' Ejdor An-

-1.Semifinal: E. Andersson-S. Molin
2-L, L. Ljungström-B. Sjölin 2-1.
Final: E. Ändersson-A. Ljungström 3-0.
:
Dubbel: Kval.-gmgäng: A. Anders.
sonEl. Göra,nsson. I(inneved-G.
Larsson/K. E. Johangson, Tiarp, 2-1.
Sem'ifinal: A. Ljungström/S. Molin,
Tiarp-G. Svensson/B. Sjölin 2*-0;
E. Andersson/E. I(iel16n, IfinnevedÅ. Andersson/H. Göransson 2-1.
tr'lnal: Anderoeon/KJellen-LJung-

slutarp-Ftoby 1-4.

.I vårpremiär'en tog gästande Floby hem vinslen med hela 4-1 efter
3-0 i halvtid. Båda lagen ställde
upp med reserver och FlobY vann
tiII stor del på sin snabbhet och sit'L
mera metodiska samsPel. Första

dersson och ctr. Lövgren, vars platser de insatta resel'verna ej förmådde fylla helt.
Domare: L. Thorsson, SIutarP.

i
i
i

trtiirn.

Intresserade hälsas välkomna

!

Stpelsen.

Frökinds erk, siultkassa
De medlemmar, sorn ej betalat
månadsavgifterna för 1:sta kyartalet, anmodas göra detta före den
1

aPril'

styrersen.

Iti

n rt

BUBd$ Rf,ldnTl(o rsfrre,t$

iNTCI - distrlktet
Uq-fÅ'

anordnar FEST'

i

Föreningslokalen, Slutarp, onsclagen den Z'april kI. 19.30.

hor

h fi

llif

sHn *nskmnUress

(a.t

*

ari"i[rr,t)

i Kinnorp

FöREDRAG av dr J. RöDJER: Några vanliga infektions-

#lH:ilK".

FrLM. KöRsÄNc.
MUSrir av bröderna
E. och Y. Johansson. KAFFESERVERING. AUKTION.

till

auktionbn mottagas tacksarnt.
fnträde: 1:50, barn 0: 50.
V'ä
Gåvor

l'k

omua

!

STYRELSEN.

frarnförde
Kinneveds SLU-avd.

to(s.S9^. har fy,llt 20

sina

Iycköns'kningar.

?ris'tagare i de oli'ka tävlingarna

blevo:

år.

Bordclukning: 1) Karin Andersson
90 p. 2) Alice Gustafsson 84 p. 3)
i
fira'de
Kinneveds BLU-avd.
Vera Nilsson 81 p. 4) Birgit Johanssöndags sitt 20-årsj'ubileum i iotr<al sr:n B0 p.
:./inLcrny, Kinnanp. Över 100 inHernkunskap: 1) Aiice Gustafsson

av

lfrarnförde en lhälsning

fr'ån

värdförening.

Junior- oah ungdomsledarna frögen Alcy Fredberg, tr'innerödja,
oeh Sven Andersso,n, Kinnarp, påpekade i sina verksamhetsberättelser hur bristen på godra ledare i
rnånga fall begränsa,t verksamheten på ett olyckiigt sätt. Mäster-

skap har håliits, distriksrnästerskapstävlinlgar har hållits dels i
plngpong och dels

i fr'i idrott.

Lördagskvällen avelutades med
tesurp6 och samkväm rned under-

p. 2) Y.era Nilsson 82 p. 3) hållning av Kinnarps-borna. De viIyra 'Ihor 73 p. 4) Birgit Johans- sa'de upp en så rihhalti$ och trevson 68 p. 5) Karl-Erik Eriksson lig repertoar av sång, musik, tea62,5 p.
Rotfruktsgallring: 1) Utla Daniels- ter, lekar att det i alla avseepden
son och Eije Josefsson 91 p. 2) Kart- kan .framhålias som ett rnönster
Gustav Gustafsson 90,5 p. 3) Alice för ungdornsarbete m,ed ideell anGustafsson 89,75 p.
knytning.
Nutidsorientering: 1) Karl-Erik
På sön'dagen foftsatte förhandAndersson 43 p. 2) Alice Gustafsson 38 p. 3).Harry Johansson och lingarna. Till styrelse valdes distKarl-Gustav Gustafsson 36 p.
riktschef kontor.sskrivare 'Einar
Fruktkännedom: 1) Harry Görans- Lid6n, Mölltonp, dirstrilntssekr.
son och Bengl Nilsson 15 p. 2) UllaBritt Sanddn tr2 p. 3)Karl-Erik An- folkskollärare Lars Esaiasson.
dersson och Alice Gustafsson 11 p.

Högsta sammanlagda poäng i tävlingarna erhöIl Alice Gustafsson, som
däimed tog sin dredje inteckning i
vandringspriset och erövrade detta
för alltid.

r.itks;dagsman Gustav

Hallagår'd.. Frogriamrnet fortsatte
3å rxeid allrnogemusik av Lars
Larsson " osh Yngve J'ohansson
sarnt ett sångprogram av Göte Jo{hanss,on, . Iiungslena, vilken även

Vintcrny som

39,r

bjudna från SLKF, BF sa,rnt n'utarantde ,o,ch f. d. meiliemrnar i
SLU hade infunnit sig. Av'delningens ortdf., Bengt Nilsson, väI.
kornsttala'de ooh höll en kort historitk. Av denna fr.am,gicrk att avd.
bil'd,ades på in,itia"tiv av Luttra
S'LU. Förste ondf. var Valdernar
Johansson, Siggagården. F. n. har
avd. E6 ,medlemrnan.
'Lanrds,tingsman Haraid Pettersson, Kvdnium, höl1 ett intressant
"flöredt'ag, i vii,ket han ber'örde en
del aktiuella fi'åsor.
Ilärefter lbjöds på kaffe, varpå
följde p,risutdelning för 195L åre;
pra,ktiska tävlingar. Priserna.utdel,ades

Skarabongs distdikt av IrTTO höIl
lördags ocll sönrdags s n årskongress i Kinnarp med templet 1923

i

I

I

TrinL, studiele/are lärarinnan Julia
Danell, Finne,rödja, ungd.omsledare
lanthr. Sven Andersson, Kinnarp,

juniorLedare frökerr Alcy Fredberg, Finnerödja, och dis,triktsde-puterad fabri,k'ör G. M. Fred'berg,
Finnerödja.
Ärsmötet avsiutades av distriktschefen som dels tackade för
Enligt bestämmelserna i gällan- ett u'tmärkt vär.dskap, dels manade brandordning kommer allmän de till nya insatser för I\lllO-ar,bebrandsyn att förrättas inom Frö- tet.
kinds kommun under tiden 4/415/5 !952, dtärvid gj,orda anmärkningar skola avhjälpas inom den

Frökind

Ikretsord,föranden, Ingermar Hallelnius. VartoftarÅsaka SLU-amatölrer fram"förde ett vaCkert !ärg- tid som av lrandsynenämnden
kommer att föreskrivas.
lspel: 'Tre slår den fjärde".
I Riksdagsmännen Gunnar LarsBrantlchefen.
lson, Luttra, och Gii.rstav l{ailagår'd

I
|

l

I

Slutarps llögerförening
thar samtmanträde i fören'ilgslokalen, Sl,utarp, om torsdag kl.
19,30 rned f,öredrag av lantbr. K.
Leuchovims, Våirsas.

Skaraborgs llögerf örbund
lhåller nomdneringsstämma nästa

sönrdag ihl.
i 'Skövde.

15 å logen Trhors lokal

Heimer, Lidköping, lämnade åter
r^,ud

till

clen plancrade vänskapsmat

chen mot F ÄIK på grund av Plan
{örhållanden. I'AIK ordnade i.has
till en tr'äningsmatch mot l{innan.
och vann med 12--1 (4-0). Kinna4
,lonr inte kommit så långt med trä'

ningen ännu, kunde inte ge FAII

iiliräckligt motstånd, men huvqdsa'
ju att få matchträning'.
I FAIK uppenbarad6 sig tre nYr
mannar. Otle Sandberg gjorde lyc
kad re6ntre på cb. och på vi. debu
terade Gunnar "Ludde" Johanssot
tiör FAIK. I halvbackkedjan pröva
des en ny spelare, Wallgren, sor
senast spelat för värmlandslage
Björneborg. Wallgren, som deltol

ken var

för'sta halvlek, gjorde en stark insat

blir en god ersättsre för. Arn
Thoiin, som åtminstone tilis vidar
och

Kinncveds Röda Korskrets
anondnar fest i tr'öreningslol<a-

len, Slutanp,. i rnorgon kl.
F

F'AIK VANN STORT
I KINNÄ.RP. 12_I.

öredrag hålles'

av dr J.

19,30.

Rödjer,

Fa,lkö'ping, orn Några vanliga inf,erkt'ionssju,kdo,mar. Frogrra,nmet
j,uder dessutorn på fikn, körsång,

musik,,upp,läsning, kaffeservering
och auktion. \l.l_ 92"

Lösöreauktlon

iår anses förlorad för F AIK. Han ä
dock inte spelklar de första mat
;herna.

Förrrtom Sandberg och Wallgret
"Ludde" Johansson ocl

ka,rr nåirnnas

"l'impen" Johansson på . inrarna
i halvbackskedjan och !"in
na-nder på backen. "Timpa" Ryd6r

Markrucl

Vaktade måJet och shötte.sig bra.

Målgörare: Gunnar

Johansson

Yngve Carlsson, Pelle Karl,sson ocl
!,{arkrud 2 vardera, Roy Rundqvist
Evih Johansson och Lars Johanssot
1 var samt ett självmåI. Kjnnarl
gljorde sitt mål i andra halvleken
sista minut. t/q-Sl.

Genom offentlig auktion som
förrättas lördagen, den 5 aPril
1952 med början kl,ockan 14 låter

sterbhusdelägarna efter Emil och
Ida [ohansson i Björkäng, Kinnarp, försälja boets lös'a egendom
bestående av en st. orgel, Chiffonj6, soffor,,sängar, bord och stolar,
väggur, radi,o, symaskin, damrnsugare, glas oeh porslin samt kökssaker. Diverse handredskap, cykelkärra, ett jaktgevär m. m.

Inrop under tio (10) kronor betalas k,ontant.
Vederhäftiga köpare erhåller en
månads kredit.
Hassla, Kinnarp, den 31 m'ars
1952.

Erik

Gustafsson.

Fotboll
å ldrottsplatsen, SLUTARP,

söndagen den 6

april kI.

13

IFK SKARA_SLUTÄRPS IF

Kl.

10.30

BöII,STIG-SLUTARP B.

i

I

t

Siimnailskursen
avslutad.

i

Kinna.rp

Den sörnnadskurs, som Kinneved SlKF-avdelning haft anord-;
nad i tre veckor, avslutades i lördags. 'KurseJr, som stått i landstin'gets regi, rhar letts av s,löjd,

I

!

I

liiraninnan Märtlha Wilkman, Sköv-

J^
.E
--.de.
Oe 15.
deltagarna rha vari:

Astrid

.Andersson, Axtorp, Mar'git
Andersson, österg., Ingrid Andersson, [-ofsg., Majken,Jo]h'arsson,
Älarp, Marianne Jansson, Nolg.,

Britta

,Sandahl, Ilinnarp, Eva
Ilarlstedt, tr{assla, Maj-Britt Johansson Halsarp, Linn6a Johansson, tsj'ör{ket, fnga Svensson, Äitorrp, Inga Johansson,, Axtorp,
Gun-rBritt (xnan. Axforp, Greta
llarndblad, Axt.orp, F]lla ;I;innarslson, Naglarp, ocrh Märgot A,brajhamss'on, Ffohnen, Brisrnene.
I T:ill avslutningen, som hö]ls i
f kurslokalen i Kinneveds nya skola,
lhade en mängd intresserade infunlnit sig. A"rd:s ordf., iru Margit
lAndersson, österg., häisade välIkomrnen. E"fler kaffedrickning fölred'rogs en trevlig kursvisa, .vargfter fö,ljde uppvisning av cle klänningar, jackor osh bannkrlä.der, sotrn
förfärdigats. AIlt r,önte livlig
upps'kat.tning för gott utförande
ooh trr,a pqssforrn. ,Så följde .sång,
utdelning av kiursintyg och ta,l,
varv,id present och ilcionrmor överlämnades til] kursledaren och
or'df,. sa,rnt skolans vaiktrnästare.'
rKursen, som varit planerad sedan två år, hade samlat så många
an-rnälda att alla ej denna gång
kunde få deltaga. Två nya kurser
korn-'na därför att anordnas nästa

I

|

lu",p, I(innarp; ers. Torsten Gus- li
Itavsson, Prä-stgården, Kinnarp, lSlutarps Byggnadsförening u. p. a.l
Arvldsson kan
del- Sigvard Andersson, Grännarp, | ,h^r vid årsmöte till ordförande
Vårku,rn[a, Sigurd Johansson, Sme- lför
år omvalt Ragnar
'innevarande
rKinnarp, Gustav An- lJohanson.
De
stYrelseledamöter
ldegår,den,
taga olympiadkursen ldersson, billegården, Slutarp, Haravgå, nämligen
att
i
tur
l.o* "o"o
Gösta Arvidsson, F AIK, har läm- Iry Johansson, lHalsarp,lKinnarp, lEvert
Sand6n, Bengt Samuelsson
nat återbud tiii den av Svenska FriAndersson, östergården,
Torsten Andensson, omvaldes
idrottsför'bundet anordnade olympia- lHelrn-er Birger An'dersson, Ax- fiooh
ItOr en tid av två år. övriga ledakursen, sorn börjar i morgon på lKinnarp,
Frostavalien, Skåne, och pågår t. o. torp, I(innarp, ,och Allan Johans- lmöter i styrelsen äro Gustav Jorn. den 8 april.
son, Alarrp, Kinnarp. Atl repre- 'l hansson, Olof Niisson och Elof
Jag kan tyvårr inte vara ifrån sentera avrd. vid ]änsför'bundets
stpelsesuppleanter ommitt arbete på vardagar just nu, stLiirnm.or valdes Valdemar .Iohans- IRehn. Till
Sten
Ahlqvist oc,h Gustav
lvaldes
säger Gösfn. Aruid,sson, ty vi har säsong nu och jag är överhopad med son, I{. Trygg ooh L. }Iermane- lKarl6n. Re'visorer blevo Gunnar
arbete. Meningen var från början att son. Tlirl lkon'tatktman med >Jord- lGustavsson och Gert Johatrsson
"kastarkursen" skulle hållas under brukets Utre'dningsinstilut> valtles lmed J. V. Andersson och Fredrik
på"sken och då hade det gått brä. Nu
lAndersson som ersättare. Styrels].ail det visserligen hållas en kurs H. Våring.
Omedelbart efter förhandlingar- lsen fick i urppdrag att om möiligt
i Skåne under påsken, dock inte för
ka,:,tare, och clet kan tänkas att jag na följde e'tt föredrag av disp. lulföra vissa förbättringar i loka" lian }iorrrma rned på den i stäilet.
Svantesson, Västgöta Ägg, Skara,
samt i öwigt uLföra en del ar'Iräningen komi'ner inte att efter- iso,rn gav en intressant översyn Iten som äro nödvändiga. th42.
neten

oi

Fotboll

I

i

-ciittas emellertid, utan jag ,skall nog löver
dema f,ör jordbrurket viktiga
göra ailt för_ att komma i "olympisk"

iolm.

Tlq-St-.

jpro'duktionsgren.
H,ögtidstalet'n-ö11s

Kinneved-Vårkumla BLF-avd,

av

Sluta,rps ldrottsplatsföisning

riksdagr.s-

sekr. Hitding Våring,

I-Ia-qsl,a,

Kinnarp, v. sekr. FlerLbert Anciersson, Alarp, ,Kinnarp, rkassör H.elrner Trygg, 'Liileg., Slutarp, sarmt
Erik B,ohman,. Slättänrg, VårkumIa, Bengt Våiden, Noigården, Vår'kurrlia, ocih Arvid Andersson, llals-

p.

e

hopp och uppsättande av räcke jämte en del snrärre justeringar.
Kassakontot har balainserat på kr.
3.260:89 rned en kontant behållning
på kr. 817:-.
Olof Nilsson omvaldes till ordförande för år 1952. Omvalda för en
tid av två år blevo Gustav Andersson, Oskar Kjellander och Gustav
Gustavsson. Kvarstående i styrelsen

gi'upper.

trfier detta anförande frarnför:de or'df. ett, tac,k till riksdagsman
'Flaliag'ård sarn( ti,11 då,r'arande ombudsmamren i länsförtrundet, nu-

varande lanlbrukaren Åke Lin'dgren, Väring, som även rnedverkade vld ar-d:s bil<ianclc. Tili 4e..sa

Kinnarp och Vå:r]<umla. SIutarP
vann riled 321/2 paäng niot Iiinnatp 32 ooh Vårkumla 27/2.

".

ning av kastringar samt banor för

övr;iga ,beiolknings-

Vidare föijde ett lyclkat sarnbl. a. förekom trigesp,ort melian lag ,fr"än Slularp,

Slutorps Idrottsförening

har hållit

Av

revisionsbe-

balanserat på kr. 3.891:65 med en behållning på kr. 100:b1. Under året
har bl. a. anslag erhållits från Kinneveds kommun och Riksidrottsförbundet.

Fotbollssektionens berättelse utvi-

sar att verksamheten varit framgångsrik och A-laget, som deltar i
östra Skaraborgsserien, ligger vid

I

vårens start på tredje plats. Reserv-

deltager i Skara-Älvsborgs
lgq"t
Pokalserie och föreningens pojklag
har även deltagit i seriespel.

TiIl ordförande för år 19b2 valdes
Allan Ahlqvist. övriga styrelseleda-

möter blevo: kassör Elof, Rehn. sekr.
Gustav Gustavsson och v. ordf.
Bengt Samuelsson, vilka samilisa
omvaldes, Tage Hellman nyvalciis
till materialförvaltare.

Styrelsesuppleanter blevo John
Karl6n och Sven-Olof Johansson.

TilI revisorer utsågos Gustav Johansson och Olof Nilsson med Manne Ruthman och Sten Ahlqvist som
ers,

TilI

ledamöter

i

fotbollssektionen

utsågcs Allan AhtQvist ordf., Karl
Forsell, Mats Anders.son och Bernt

äro: Evert Sand6n, John Karl6n och
Gustav Johansson. Till styrelsesuppleanter valdes På två år Allan Ahlqvist och Bengt Samuelsson. Övriga

Gustavsson.

Ahlqvist. Till revosirer omvaldes
Ivar Gustavsson och Oskar Johans-

Gösta Johansson och Bert Carlsson.
Pojklagsledare blev GustaV Gustavs-

ers. äro: Gert Johansson och Sten

I

årsmöte.

rättelsen framgick bl. a., att kassan

|

mcd. Ilan Iår inte inrikta sig en,bart på Ögna intressen utan även

kväm, r'arvid

KIF.

j

fitat

bäda överlärnna'des även biomrnor.
Lyckönslhningar till den jubilerzinde avd. fra,rnfördes a'r hl. a. i:amFer Ragnar ll,anrdenmark, Skara,
ooh <iis,p. Svantesson, ,Skilra.

å ÅSARPS IDR,OTTSPLATS
söndagen denr 6 ,april l{1. 13.00.

har hållit ärstnöte. Av styrelseberät- |
telsen framgick bl. a. att arbetet i
med omläggningen av ldrottsplatscn
fortskridit programenligt och beräkna"s bli slutfört före juli månads uLgå,ng. Kostnaderna för de hittills utförda a"rbetena uppgår till 7.648:kr. Vad som återstår år en utlägg-

man ,Ila.llagård, Slart,arp, sam gav
cn aterblic.L< över dc tio ar, ar-dcl-

ta hänsyn till

tinnarp-fftorp

f

n'ingen var,it i'veriksa,m'het. Avd.
10 - ånsjubileum, .fic;k vid starten 21 medletnmar har.
medlemsantalct vid senaste år*'SluI- SL'
I{inneved-Vlålkumla RL'tr'-avd. s'kiftet var 120. Det är, sade tal.,
höll i rnånrdags årsmöte'i samband inte lbara facrkliga uta,n dven somed firandet av sitt tioårsj,ubi- ciala intressen I{,LF befattar sig

le,urn. Ordf, Valclemar Johans-qon
häls'ade välikommen, varvid. han
särskilt vänd.e sig till riksdagsman
Ha}lagard sof,fl fungerade som
ordf. vid avdelningens koristituerande 'rn'öte just i sam,rna lokal där
avd. nu firade- sitt tioårsjubileum,
fö,reningslolkalen, SluLarp. Av revisionsber'ättelsen frarngiok att räkenskaperna under ,året balanserat pS, kr. 1,660:10. Efter förrättat val fritk styreisen följande sar.nmansättning: ordf, Vald. Johan;sson, Siggag., Slutarp, v, ordf. Göran KarJsted,t, Hassla, Kinnarp,

iKM

son med Torsten Andersson och Viktor Petters'so"

;y*

Till lagledare valdes Allan Ahlqvist och" Karl tr'orseil rned Lennart
Karl6n som biträdande.
lagledare för " B-laget valdes
- .TilI

son.

Vidare valdes f,estkommittd.
Till kapten i A-laget utsågs Karl-

Erik Lundin samt i B-laset Bernt
Gustavsson. s/q-r
5å.

Slutarps IF
tar emot IFK Skara i en vänskaps-,
Vårt vaffiia tack
match på sönctag, där Slutår.p bör
ligga bra tili för en vinst. Skarata- till släkt och vänner, kamrater och
get ko.mmer tämligcn re$ervspäckat. grannar, till Kinneveds SLU-avd.
Inlatchcn bör'jar kl. 13.
samt till traktens ungdom för den
storslagna hyllningen under vår
lysningstid samt på vår bröllopsKinneveds Högerförening.
I
dag.
I Kinneveds Högerförening har hålUlla och Tage Karlsson.
llit årsmöte i ?öreningslokalen i Slutarp. Vid årsmötet talade lantbruVånskapsrmatcher.
kare Karl Leuchovius, Värsås, om
Sandhem--tr'loby B-8.
jordbruksfrågor och akt{.rell utrikesSandhem B.-Rapid, Falk. 0-2.
politik.
FAIK-Heimer 1-1.
FAIK B-Heimer B 0-2.
Till styrelse för 1952 valde förLBK -IFK F alköpins 4-8.
eningen,kyrkvärd Ragnar Joha-nsson,
Våmb-Tibro
0- ,. Slutarp, ordf., folkskollärare AxeI
' Töreboda-Karlskoga 1-4.
Niisson, Kinnarp, v. ordf., hemäg.,
Hällekis
'Ifossehr.o-.-Tomten 1-9.
IFK Tidahoim 4.._1.
Torsten Ä-ndersson, Slutarp, kassör,
Skövde AI.K -IFI< F.atk. B 1-0. j
köpman Göran Sandin, sekr. övriga
Hällekis B-Tomten B 0-8.
ledamöter i styrelsen blpv kyrkvärd
I
Trädet-fF K Ulricehamn 2*5.
I
Nils Johansson, Västarp, handh Bengt
Slutarp*IF'K Skara 2-5.
I
Slutarp B-Börstig 2-1.
Samuels5on, Slutarp, hemäg. I.{i}s A,x,
Vartofta-Trädet B 1-6.
Haisäng, och hemäg. Gunnar KarlsSkara-Rydbohotm 2-8.
son, Mönarp, Liilg. TiIi revisorer valK]}f-fotbollen.
des fastighetsägarna J. V. Andersöstra Skaraborg.
son, och Viktor Pettersson, Slutarp.
Väring-Itr"K Värsås 2-8.
Till ombud vid förbundsstämman vaiTidavad-Skultorp. 2-5.
des Oskar Gustafsson, Vårkumla,
IFK Skövde-Älgarås 8-0,
Ragnar Johansson, Slutarp, och Götr'immersta -Ulvåker 4-2.
Karlsbo.r.g-Ransbers 14
van Sandin, Kinnarp.
Trix-Borgunda ll --1. -0.
I samband med årsmötet visades
Ekedalen-stenstorrrl"-2. :l
två filmer. flut-SL.
Kinnarp-Valtorp 4--1.
I
|

I
I

I

l

I
l

Of,iD. SA&IMANTRÄDE
msil

$lutarps Elektr, Distr,
Fötening
hålles

i

u. p. a.
Föreningslokalen, Slutarpl

tisdagen den 22 dennes kl. 16.
Ärenden: Enl. $ 21 i stadgarna.

Av ing. fr. Trollhätte

Kraftverk

redogörelse

ang. förstärkningsarbeten,

Slutarp den 5 april 1952. \
Ivar Gustafsson.

Gate

-Madängsfrbtm
Blikstorp-N.

?

Fågelås-9.
1-g.
Gustav Adolf-Håven B-2.

Mullsjö-Folkabo ?-8.

Kinneveds Sk5rtteförening

Strömavbrott.

har hållit årsmöte å Kaf6 lönnehall

Av

styrelseberättelsen framgick att
antalet aktiva sklttar ökat och uppgår till 52. Skyttemärket i silver har
erövrats av Stig Karlsson och Rune
Ärp samt bronsmärke av Gunde Johansson. Intyg för årtalsmärket i silver har erövrats av Gustav .Iohansson. Ärsavgiften bestämdes till 1 kr.
]lör rekrytklass, 2 kr. för kia.ss I, 3

kr. för kl. II och 4 kr. för

Folköping, Gökhem, Mcrko, Floby, Vortofto, Köttilstorp, N. Äscrp,
Grolondo, Sluforp, Oioforsen, Ryfors övre och Ryfors nedre.
Kraftleveransen ko.yn'rner att vara 'bruten för abonnenter anslutnä till
Qvissle kraftstation, Gökhem obh Marka E. Di,strib.-föreningar onsdagen den 16 april 1952 rnellan kI.00.00-03.30; Falköpings stads tekniska verk, Grolan'da, N. Äsarp, Slutarp, Vartofta och Kättilstorps El.
Distriibutionsföreningar, öjaforsens Kraftiverk, Ryfors nedre, Ryfors
övre samt, Torv AB Ryttaren onsd,a;gen den 16 april 1952 mellan kl.
00.00*-05.30 samt fredagen den 18 april mellan kl. 00.00-05.30.
Anläggningarn'a kunna dock sättas under spänning när som helst
under ovan angiven tid.
S
TEOI,LHÄTTE KRAFTVEBK.

övriga

klasser: Ammunitionspriset bestämcles till 14 resp. 10 öre, varjämte varje medlem erhåller 50 fria skott.
I'öreningens träningsskjutning

börjar den 1 maj.

Till ordf.

son. Nyvald

omvaldes Julius Karlsstyrelsen blev R. Arp

i

!

efter Gustav Johansson, som undanbett sig återval, samt omvalde Georg
Johansson. övriga ledamöter i styrelsen äro drvid Andersson och B. Eng-

dahl. Suppl. blevo: Helmer Trygg
och Rune !'redriksson. Till revisorer

vid sitt nyligen th,å,llna
årsrr'r,öte att utsträeka f,öreningens
'beiysn,lngsnät till Mossagälden.
Blan',3. övriga 'bestrut kan märikas,
,besi,tlt

valdes: G. Karlgren och Folke Larsson med Gunnar Clausson och Bengt
Karlsson som ers. Till representant

ägg

KOMMA ATT UTLÄGGAS
rå följande platser inom Kinneveds
Jaktvårdsförening:
Hassla Våistergårdeq Halsarp
Kyrkogården, samtliga gårdar i
Naglarp, Verner Olssons Atlarp
Nolgflrderl' Ledsgården, Högagärdet, Enåsenj, i Kinneved; samt.
gårdarna i Grolanda, Skräddar€gården, Lyckorna, tr'agerholrn,
Tokaslätten, Kyrketorp, Simontorp, St. Risa,och Ebbarp.

vid Skaraborgs Skytteförbunds årsmöte utsågs Juiius Karls;son med
Vald. Johans,son som ers. Representanter vid l'ålbygdens Skyttekrets
årsmöte blev: Gustav Johansson och
Rune Fredriksson med H. Trygg som

ers. TilI instruktör samt måterial-

och
Erik

, Utsädespotatis

ammunitionsförwaltare valdes
Gustavsson, och tiU tävlingssektion Julius Karlsson, Erik Gus.
tavsson och Rune Fredrikson. Skytte-

veteranen Valdemar Johansson har
meddelat föreningens ordförande att

han har för avsikt att som gåva till
föreningen överlämna 100:- kr. att
användas till pris inom föreningön
enligt bestämmelser, som donatorn i
samråd med styreLsen kommer att

Kinneveds Ja,htvårdsf örening.

sagspan

son och Gust. Gustavsson
ersättare. lo/,a-sa -

tsotboll: lolq-tr,'.
. Slutarp-IFK

,Fr.

rrtr^^L^c6

I

li

till

salu..

.

AB Slutarps Möbelinilustri.
Tel. Kinnarp 45.

ftJh'flA- Kinnarp-vartorp 4-1.
Valtorp gjorde överraskande hårt
motstånd i l(M-matchsn ms1 Kinnarp i söndag.s, men mot slutet lossnade det för hemmalaget' I(innarP
hade sina båi,sta

som svarade

1

andra.halvlek, då gäster"na ledde med I
4-1, kom Slutarps andra mål genom I
fc.

som

Skara 2--5.

Skara vann rättvist över SIutarP
i. söndagens träningsmatch,'men siffrorna voro i överkant. Hemmalaget
höIl spelet bra uppe i första halvlek,

men i andra halvlek tröt kondltionen
på den tungsprungna planen. Slutarp
tog ledningen genom hY. Lövgren,
meTI före hal'vtid hade gästerna ändrat stållningen till 2-1. I mitten på

Ar-

nold Näsström, Kinnarp, tillstånd
att å tornten Hassla. Viis'tergården
2:1 i Jiinneveds soiken av F?ökomrmun u,ppföra ett hoatt dle sed,vanliga midsommarfest- krinds
sta'drsoch
af,färshus utan thind.er
,kornrna
att anordlighetlerna 'även
alv
rådande
rbyggnadsfijdbud.
rår.
Iiassakontot har ulder'
nas i
:tJl.
på
kr.r
,balanserat
3,838:24
ftret
med eh 'be'h'ållning vid årets slut
av kr. 1.,187:81.
Titl ledarnöter av styrelsen brnvaldes 'Evert Sand6n och Olof N[]rs- Arran Consul, fältkontrollerad, till
son sarnt nyvaldes Elof Rehn. öv: salu. Tel. Kinnarp 1.
riga styrelseled,am-ter äro Ragnar
Johanss,on och Gustav Johansson.'
Suppl.: Torsten Andersson oohl! Ett billass torr
Bengt ,sarnuelsson. Till revisorer I
valdes J, W. Anderss,on oeh Vfik- ll
tor Pettersson med Ivar Gustavs- I

utforma. lvla.$|,

I Foslorursparerads

i Kinneverl.
Låinsstyrelsen rhar me'ddelat

Byggnailstillstånd

Sluta'1ps,SamhäIlsförening

|

i

cf. E'.lon Arvidsson.

för tre av målen, samt

hi. Kurt Johansson, vilken nåtade
o4no

en

I

I

r</..t _S:A"

anordnar, sin traditionella

har h,åltit lsarnmanträde. Vid sarn-

nu eilhållits. Tdll ,ledarn'öter i arlbetskornmritt6n f,tir desreparationer va'ldes follks{kolestyrelse'ns ordf. I. rGust'afsson,
Sl,utarp, pch ihr E. Jothansson,
Alalp, Iljnneved. I''oll<qholestyrel-

sens anbätsnärnnd lhade'besirkti,gat

distlilhtets samtliga skolorsarnt

t en

utredninrg om skol-

. Det

rpro'gl:"ann

två nYa
I'rirartboskider i Kimarp ,sarnt tillurPPgj,orts ,o.mfattar

av två lärosalar vid Cen-

för skolBniisffiene folk-

tralskolan samt loka'ler

i0rd, årssammanträde
fratte* med tlelägarna i MönarPs
i Mossutdikningsförening inom Floi ny *. ftr. socknar i föreningslokai len, Slutarp, lördagen den 26 aPril
I k]. 17. .
Siutarp den 17 aPril 1952.
Jvar Gusta{sson.

I

för småstko'lans hehov ooh Ekarps folkskola i Biir-

S'L'UT'A,R''F:

paograråmret.

Rfhira,.,

i

att orn rnöjetahlera sarriay'tbete ,med Vartofta och V'ilske skoldistnikt. tr'olkyrrelsen rbeslutade att ingå
gyunnastiik ibeslutades

ligt

till

ik. dkolöverstyre'lsen med hegä-

r:an att få fönäntdra en e. o. folkllåir,anetjänst vid Ekarps folikLa tiltr rond:inarrie.' Till e. o. små-

skolltirar'inna vid Brisrnene srnåqtndör nästa läsa,r antogs'fru

pund,in.

GHi{ $FR.öER
i kval;

ocrh statsploflrberadi vara'

Tirnot€i, rör,tlklöver, alsike, vitklöver, ibetesvallfrö och speeialblandj
ning för gråismattor.
SAI{Uf,LSSÖNS.
TeI. 119 liinnarP.

överl'iinanetjän-

Sten [norn diistriktet. s[r,ul'e r.rtannons€{ras. tr'olkskolestyrelsen god-

.ii Luttra sih'ola för en
kostnad av 1,800:- il<r. per ,ar.
tlpprättad rror,ma'linsfurrktli,on flör'
tillsynslärare aritogs. Bes,l'ntatdes
att horthy.rra bostaden i srnåsko anl
i fi,nttna för 70 [<r. per rnarldd.l

Ombudsfullmäktige kallas här-

med till ärsm'öte tisdagen den 29
april kl. 19.30 i folksholan, Kinnarp.

Ärenden enl. stadgarna. Stadgeändring.

kommunalmän.
I utmärkelse är stor och förpliktande, oeh landshövdingen sade sig
vara glad, åt att få utdela den till
4esqp bådA män, sorn i så rikt mått
uppfyllde de höga fordringar, som
måste ställas på en person i det
allmännas tjänst. På Kinneveds
och kommunens vägnar gratulera'
de landshövdingen medaljörerna

till den höga utmärkelsen.
Efter ,högmässans slut

Styrelsen.

anordnas

i

Föreningslokalen, SLUT/\RP'
tisdagen den 22 aPril kl. 19.45.
Program:
tr'öredrag av lärarinnan Fröken Nanna Wiberg, Muilsjö.
Sång, Musik, Teater,
Deklamation m. m.
Ka.ffeservering.

Intr.: Äldre 1:-, barn O:50.
Alla välkomna'!
Kinnevetls SLKf,'-avil.

Dans i Slutarp
lördagen d,en'Zi april.

'trii,ffat'avtal orn eldming,och

az-/n-sl,

Frökinds Erk, $iukkassa

Henrmets sfton

ornhyg'ges. Fol,ksll<oletitrlstyrkte det uppgjorda

,trtjr instnlktionwe/ksanahetgn

Landshövding Domö guldmedaljerade två kända

MIDSOMMARAFION och MIDSOMMARDAGDN.
Kommltterade.

Skola rerpaner.as

'ornhyg,ges varjiirrn'te !vå nya
läl'ar,boetädbr u,tripföras. iSlutarps

I

HEWIBYGDSFEST

att .arbetsför reparation av ,Siörlby

mantr.riid,ert rneddelades

t'illstånd

Höstldlig medaljutdelning I
kvrka i söndags
sön
i Kinneveds kyrka

SI,UTARPS SAMHÄLLST'öEANING

Frökindr folkskolestyrelse

bjöds

landshövdingen jämte den gamla
kommunens förtroendemän på kaffe i prästgården.

Erik Gustafssrrn,
tr'olkskollärare Axel Nilsson,
* som varit folkskollärare
Hassla.
oeh orgaSöndagens högmässa i Kinne-: nist åren 1911-41, har följande
veds kyrka formade Sig till en sär: meritlista: Led. i Kinneveds kwegen högtid, då : landsliövdirig korå.d;, v. ordf. i komrnunalnaÅA
Domö utdelade Patriotiska sällska- och därefter ordf. i kommunalpets stora guldmedalj till två av nämnd och -stiinama, fattigvårdsden gamla kinnevedskommunenar styrelse ooh barnavårdsnämnd.
Närnndeman

.

främsta kommunalmän, folkskollä- kassör i boställskassan och åtskilraren Axel Nilsson och nämnde- liga fonder, ledamot i pens.-styrel-

ma,nnen

Erik

Gustavsson.

Högmäss,an, som förrättades av
kyrkoherde Larsson, inleddes med

Wid6ens >>Uppstånden är vår Her-

re Krist>, utförd

av Kin
kyrkokör,under ledning av
Kjellströrn. Efter predikan förrä
tade land.shövdingen medaijutdel
hingen.

I sitt tal till

medaljörerna

Iilrottsföreningen.

le

gttrss att om möjligt fä tilr
mä,ritf,C slöjd vid Centra;l-

Fragau Fti"onh skulle utVitdare fattades beslut orn up,psätt-J
re'das
hrr A. Gustaf,sson. Lruttav
ln'ing av staket vid 'slutarps srn'å,C: Joh,ansson, Brlismene, odh
s\ola och reparaflion av els;täderna Td,
i ,Lagerstorps slkola. Försijk skul- G. Ä. ötufne il, Börstig.

, UtsädesBotatis

Arran Consul från kontrollerad
odling til,l salu. Tel. 64 KinnarP'
Folltskollärare .Axel Nilsson,

trotts allmänna uppdrag.
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i Frö;;#;;lr;llmäktige' ordr'kommuilt-'a"- r.o*munalstämma'
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lrrrsa*'KvarrEru
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#:H:"^åäi?"rlt''fl"

lantbiuksniimndens orts-

"'fia-ttau*ut Erik Gustafsson
r"r.-*ii to";å uPPdrä'g i kgTTYi fat-

lu

Ff ,-

\

I Kinneveds kyrkokör I $"äi"ffi#ådj:i"n**"r-öuliit;"'3n,il"J;'äå:
""^'l

: liä[ä'å#ä*J,1lJ"$HåiilTålI *1L"ru;"TJ,l"$1,#,"uL:ffix1
(precis).

den 3ö april kl. zo
lzsla-g1. Farköpingsserien m6tasl
Tal av kvrkoherde Larsloa a*.p* pron Ni""ttp.betvder,l-vc;
lXott"tot'
":h.g":l?i:l
som
hatcrr,
ll=oori i en
I lson'
lrret för rräda rasen.

r

lä"ä

#åå""ioå;"åi"":
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;"jt;.' åi."i-r ;å'";.t'är matchen.

| 'I

östra Skaraborg.

MEDLEMMATiNA

Tomten B*'Axval] 1--0.

Stenstorp-Trix 1-1.

i

Fa,lköpingsserien.

0-7, Kinnarp-Gustav Adolf 1-0, Sandhem
ts-Åsarp 2-3, Kätiilstorp-!-AlK
2-4, Grolanda -Folkabo 3-3.
Madängslrolm 12 11 0 1 66-11 22
Kinnarp
12 10 0 2 56-76 20
Gu"stav Adoif 72 91"'2,43-25 19
}TAIK B
12 7 1 :4 31-20 15
L2 51 635--3311
Eollr-abo
72 51 628-377
^&"3ary
örn*rrda
12 e.2 7 - BiL :
L2 40 8"Åt]"--.A.{i
$errdhenr
'8Vav'Lof,i:"iz
1,, :t & t) 27- ..f;t: t
1,i: 0 t3 12, il,å.- ,{j'} |
Kä1"lil,rlorp
I

Skara-Ålvxtrxrrglr Fck*lneri*.
TWI{ Q*-'ir"t+nrp XI't - "2.

"tiartofta }}.,-li'lohy A 0-,.""å.
#lidsberg ts*-fiärslig 4---0.

.

u.p.a.

Missionshuset, Vartofta, dera 20
maj 1952 kl. 19. med de medlem

rnar sorn äro leverantörer

Ordinarie årssamrnanträcle

till Var

soc.

ken samt Vårkumla, Vårskäls ro.
tar i Vårkumla socken.
NitO-lokalen, Kinnarp, d.en 27
maj 7952 kl. 19. Med medlemmar
inorn Kinneveds socken ,samt Vårkumla Vårskäls rotar i Vårkumla
socken.

Kättilstorps kaf6. Kättilstorp,
7952 kl. 19 med de
medlemmar som är leverantörer

den 23 maj

till Kättilstorps

rnejeri.
Föreningshuset, Sandhem den 30
rnaj 1952 kl. 19 med de medlem-

mar som äro ]everantörer tilt
Mullsjö,

den

kl. 19 med de "gnedlemmar som äro leverantörer till
L{ullsjö Mejeri.
7952

Stadgeenliga ärenden.
Styrelsen.

med

KINNAVEDS M. FL. SOCK1VARS
I{TNGSTF'öRN}{I}{G

m. b. p.

a.

Kinneved.

ORD. PASTORATSSTÄMMA
hålies i Byggnadsföreningens lolral,
Slutarp, tisdagen den 13 maj kl. 18. i Kinneveds folkskola rnåndagen
Ärenden enligt föreningens'stadden 5 maj 1952 kl. 15.
gar samt föregående årsstämmans
Ortlf.
beslut om., ändrad lydelse av $ 5 i ft
il
stadgarna.
ORD KYRKOSTÄMMA
Styrelsen.
li med Kinneveds församling samrna
dag och plats

Halm
till

salu. Tel. 66 Kinnarp.

kl.

r-_-.:l_:_ r

l'r0kinds
Frökinds

ll

15.30.

Orilf.

I

)KUlUl)lIlK
skoldistrikt

rnskrivnins

.o:,*
l?iffil'ri'i:l-:;'*:
Jrl#13ffiäilrffii-:;'*

H*{#ffiHTffiihi*:x

av nybörjare
nybörjare" vid ltr1l*-tj?l*t" rnedlemsantaiet
}trfi*"t,illit"uuff"TffiiTrlti

|I

skola fredagen den g
72'

|

|

FrökindsErkzi'ndasjukkassa

srutarp
- slutarp
åtrff ffi*ffrl *f*:ntlll:
låif"ffi*3i::ä""fi13::'i_".
*iiffiTdll*#'1'i::T;:
maj
+fu1,;'#*äitJ.Tlffi
a"trf-_iJf.Aagar: män
llirrsmsrt* kt'
gflgggggg!_lAtrolx:
Itnulisiö
M u'siti

tider:

tr'örsamlingshuset,

_lt

I|

kallas härmed till ord. kretssammanträde på följande platser och

31 maj

.{

la

rdrottsplatsen, Slutarp,
rdr.,,sp,a,s"",;;;
ll
söndasen den 4 maj kl. 11.00.
söndagen

Mejerif tirening

Sandhems Mejeri.

KLnn*t:p .[3---Råpi{J 1--"r"

-

ti

tofta Mejeri, utom Kinneveds

Vartofta-Madängshoim

r

tlartofta

Mullsjö-Sandhem 1-0.

Hjo B-Slutarp 2-6.
Värsås-Forsvik 2-3.
1282228-15 18
Axvall
7287329-r"l 17
Slntarp
7271434-16 15
Sandhem
|.orsvtK
1252525-78 12
1260636-39 12
Värså,s
1243523-2477
't-rix
71 47679-25 9
Tomten B
Mull,sjö
1233617-30,9
t2 4 7t7 2l-37 I
Stenstorp
\1 227 26-37 6
FIjo

F { ^il ll
l-Otboll ll
I-otboll
il|

F
-tl

I

b?0, [<vin-

l.--,1nu'
skora fredagen den e majl liåtff#'iåä:,irt-i,uJr"Joly;ä.
lsörby
--.:
kl. 13.
!f,{2". slutaryr-rFK skövde ll
för sjut<vårrct
Ii

'

1952

1-4'

g4g.

"oatt*itg
lstutarps skola fredagen den I maj Ko,stnader
]ör intagning å sjdkI vårdsanstalt
IFK Skövde gick till I{l\4-finalon j |
1(
1952
kl.
14.
frrade uppgått ' till
senom ses'er över rr.*-uöÅr.'{';;:": ll
I
lin var ått,riu, men något" mål iöi llf,uttra shola fredagen den g mail 96,65. I eisättning för läkarvård
stor. skövde gjortle rörsta 'nrlct gc- ll
hade
1gb2 kl. 15.
|I ... utbetalts 3,036,05 ocrtr i ernom vi. Karl^.son i 15 nlin. Tre min. I l--,
sättnins
för läkemedel 13'33' Den
skola
lördagen
senåre utjåmnade
den 10 maj I
s'ä"i'råå-";';; llEkarps
under året utbetalda sjukhjälpen
"v. r r.i"å *ig,ll
en ryrborl. stänningän
tg52kl.l7.
I
geno'msnitt 11'63 per
tills tjugofem min. åteistotlj
rnstrivningspliktiga @r
fa;- | up'pga,r till_i
är barn
udr! ruuii..cT
ternas mera metodiska spet gav
re- ll
ll.^-l_---l;;*:;:l"l:r5a
rnedlem.
Under
året har i särsrkilt
|
.sultat. r 21 och 91 min. i"iriro,lo".r" Ida är 1945 eller tidigare om upp_ | ;-__:-;;_.-__
utbetalts 178'-' För
vi. Kar.tsson sitt rrat-r.c. ;;;;;ä;i llskov mea tnsLriv;lö;;ilut.]"
| lary'u$ras
centratJkassans räkning har till
första måtet släpptes in rattvtntrigt ll
T. f. tlistriktsöverlära
av målvakten. Åven vid det siså. ir
medlemmarna i sjulrhjälp, modersom gjolrics av vy. Nilsson, var rneiv
skapshjälp osh tba,rnti.Iägg utbea,ltrör paasiv'
de cb. Lövgren ett
gott
""**"??8,i1.:;,.;ååF
hb. Stenkvist. De övri
] l lJaftOfta- FfökindS $ Ll| l i
na var inte i det slag man-br_ukarll_
ll hjälpsfonden 'utgjorde Vid årets
^__
vara van vid. cf. Andel,-son hade en
lhåller ord. kretsmöte i förenings- | slut [<r. 6,902,90. Årets förvaltslutarp, söndagen oenl
;n:H:ffi-iltf;J:il,1Xtå?:i ll:o_l]:i,,_,
"i"sgr.'st1u-a""
maj
kL
16.
2,489,44."ppgi.k-tiii
na hade växtande r."ä"*f"ä' i'Åiä, ----.-,11
ll manrlagt
'örehavanden. men spelaäe slunrltals
Maj
av
Fru
Föredrag
Program:
Till
revisorer
valdes hrr Olof
I
ll
fram sina vttrar i br1-,-p:::l!::L.r.,. Larsson, Luttra.
Nrtsson,
sl,utarrp,
och
I
||
-xi,,,,ä,p, Gunnar wilreater,
sång,
med fru rnger
1"f,"3.iåf];"t"å"1ål?åij[if,l,tJi"l.
ll persson, Slutarp, och
"i;,;;
Alla SLU_are välkomna.
trr Hilding
Som ovan näirrnts u"," ;;.'ä;;
I
ll
klippan i försvaret och _hade gorl I
Kinnevetls SLU. ll Varing, KinnarSl, som su1ryrl. T'jJi
I

.

:l'rufru*f*

f*11

mf
;;-

ili:"

I

musik

;;C;i

ll o-rn_qa vid_centrarrkassans årsrnöte
,
|
*',?*""1""J.T"i"f;:å:åX'";"iå1"å:,1
u@rL
r
v41
vdllsL(-l^suJau
vingen uarlsson-.N11sso.l:
vrngen
carlsson-Nitsson. r.å]l-en
Även rlog-Hög- Kinnarps
r( nnq.rne rtrr- {;ir{iörrrqr rnartmq.rtr 1 val'des hr Robert Bärnskog, Kinnber! på hi. märktes for srn energi Ld^-j- trxl förvärvar
.-,---,,--.11-,-^-l arp, med folkskoltr'iiiare H. Sönne,r-

ft-lXt*Xt*itä;]i:*"**'i
jntc
viss mån belodde på planen.

n,3"'?å-fölä:i

'*åTi;fi"'#l #il'i;t",.-;;* ;;J. o1i*

.som
I prövning av föreningens rätt att
var i bii.sta skick efter'l!g"."t._- | i,;ruarva dels ett ornr,åd.e om g.565
-;
Domare val Harry Tliicl. trloby, I -, --- ;;-:
_-tu.?n fastigheten
*ll
-,,-.-;
ganska

som hade en

aarigä;g.^'""''

l 5-t-'

?/9

område om 2.086 kvm. från fastigheten Hassla Västergården 2:21;
i Kinneveds socken av Frökinds|
kommun, rhar länsstyrelsen i nu lt
meddelat'beslut förikilarat ornrådena ifråga \ara ev sådan beskaf- l:
fenhet, att detsamma får förvär- l.
vas av föreningen. 0/s-Sl.
l'

olt6l..
behålhiäg: I lSen
I{.inneveds kommun har avsluta,t lliiri=t"]* r*a
sina räkenskaper för år 1951 enligt lliiiäirä""r" iotueriaonadsfonden kr.l lenoe av efterträdare
KTNNDIIED,

å1 avgångne
Alna__Joha.nssons Bekläd- l',l1,om*uttalfullmäktigeledamoten i i
föIjande uppställning. Inkomster : In' I ai+, az.
L. J. Johans- I'l*-^*'.
kornna komrnunalutskylder kronor i nadsfond- 2.064:.79.
oi,lf::t":t
110.915:36, hundskatt 940, nöJes' I sonu c.a.,pratsrond -sr?:'6e'".
l
.i:*T1t::
--' vilkcn på
srutarp,
sand6n,
rvert
z"n.l,{
öi
*sz
m.
m.
skatt 2.75O: ?8, egnahemslån
_
fliå"::3#'ffi"';åi3i;,å"
Sofia Johanssons oo- | ,l grund av avfiyttning från crten
343:20, familje- och brånslebidrag
L3.?35: 92, .4. G.-Johans- l:lärirållit begårt entledigande från
2!7:5O, ersåttning för läm:rad fat- -'A;;"^ "ch
""tiå"*io"a
tiEvård 10.456:15, ersättning för son,
Alarp, Donation,25.828: 50.
l'"l,u1,pCr"g"t'Yatt vara lötlam9!. uu
I talnnaa barrravård 350, statsbidrag
befanns fab'rikören

man beslöt

komster för skolan 3'025:80' statsbistatsärag tiII skolbiblioteket 200:

-'2.07 4: 78'
in'
övriga
963:04,
rånteinhomst

btdiag tilt rtamilJebidragen
komster 15:45.

Utgifter: Fattigvården

Räkenska,perna

för

Frökinds

I

. -(s(,t.y.gh'h.l)
på Odenplan
Friidrotistäviingarnd
i går'kväIl hade samlat överraskande
stor publik, närmare 300 personer,
och fiertalet hade väl infunnit sig för

öo;^oö;;.' och"godkånde vissä ändIi",,;;; i planernä för ombyggnad av
ladugård'
Stomrrens
"":-^ s;;ma
ot'g tlotts också Pasto-

i

församrats,ståmma metl Kittneveds godkiiniiä:'"i';;lå r'äkenskaperna
aeJ och an.svarsfr'ihet bevltJades' r'e-

]

Gert .Iohansson, Solhaga, 'Slutalp,
vald tjll'kommunalfrillrnäktig för

sr'it r.il^aå=

att se kultåvlingen och fotbolispelarnas uppgörelser.
Sonr befarats hade stadslöpningen
måst inställas på grund av för'få an-

t'ttil* kylkans bran'l-

"tt znd.ooo kr" och att
;;;;ii;;i;i;'rirr
med an-

tiil va >. Va,för tiden till den 1 jalgt"gailer
år 1951 har nu avslutats och
I| reu
6or
utgör följande: Behållning vid I nuari 1955.
6lt-51-.
härads polisdistrikt

.

r,,ir"åråi=är.-ing

.

lfuumatfige,

flrviilssnn valln kula
tlch diskus. Iävlar
flir l{inmarn i år.

uo.uttt" gransliade -räkenskaperna
.,cn ncvliia.-Ae ansvarsf rihet Stämmar
n.'råi t.i;t att kyrkoherdebostäuet^s
-skulle höjas till

:"'t'': -lPIl"*

ItiU niaragstör.skott 375, .statsbidrag
i,till skolvåisendet 53.611: ?0, andra in-

r0lf,-se.

KtNNEvliD. fls-sz.
[Ny komrnunal fullmäktig i
I ftOmnA.
I(rrrkostämma med Kinneveds PasI r/i.
inför länsstyrelsen'företa- t"tJi-rloru
i månc1ags, varvid stäm| "'dr'öslsammanräkning
för utseatt godi(änna de av revl-

fanns I
il Inom Kinneveds kommun
llvid årsskiftet följande fonder, soml
llstå under kommunalfullmäktigesl
--ioilä"å" -

A-gru,ppen >'tr'ram

i"så tiiL
-o?ä"

mälda lag.

Kvällens största överraskning var
Gösta Arvidsson ställde upp för

Eyggnadssty-relsen
åådxannanoo. u"

"*
tör
ffi;å";Grammet

dlllvilf:

att

omlägsning

årets hörjan 1,502:85. Inkomster l
ll"- uo
I
östra Skaraborg'
kyrtran.
från | |
Upplbö:rdsrnedel
året:
under
I
li
2.318 :63, folkpensioneringen 5.635 :29'
2-?' lrixll sandhem-stenstorp
bkolan 86.816:46, Iärarbostaden Brisrnene 389:76, Börstig 646:16'
o;9:
2,318:63, Vårkri'rnla aro: I lToTi-"1-P
Kinneved. A,vLv.vvj
rlrrrtrsYUU
73.469: ?0, skolbi,blioteket'405: 49' diIr .'"fsåS_HjO TYto,
SlutarpB 3_1, {lJ,?ti,:por1.675:
taxering'
rzilrtor
2,976:48,
verse anslag
statshidrag
86,
o-s.
I
litrriöo
-,
provision
blanketter
och
to, telefön,
4t. Utgifter: Lön till ^polisman I l a,"rr-n
13 e 13 35-20 1el]
mi m; 949:03, nöjqsskatt till stats- t5
1q R t :L tcl-1R 18 I
r-382329-18
se,rnesterlön 408:--, fe- | l-+-".;aii
6;660:-,
verket 7.574:37, egnahemslån m. m.
1372436-18 16 KINNARP-FATKCIPINGS AIK B
7.214:60, utg{fter för famlljebidra- klii.dnads,bidrag 319 :20, bostadsbi- | | sanohem E
13 6 2 5 2B-Ig \/L
b-orsvik a
gen 2.278:
rtinteutgrfter 868: 90, drag 240:-, tele,fonavgifter ochl lfl:*:Y
737 0639-40 14
å ÄSAR,PS IDROTTSPLATS
Värsås
-,
73,
22.687:
civilförwaret
brand. och
porto 136:65, materiel 256:t0, föIf I l#;
l.344523-24t2
rese1.623:76.,
byggnadsnämnden
7242619-25 10 söndagen den 11 maj kl. 14.00.
sä'kringsavgifter 38:20, arvode tili I liomten e
kostnader för nämnder och styrelser
\
t3]
KIT'
111:-. I I PJ"lt!:"n
:40, å.rvoden ,97O, diverse om- sityrelse oott revisorer 111:-.[lst"r*to"p
3
31?å-3å
i3
kostqader 1.806: 06,. anslag 'till Frö- summa 8,16e:15.
Tzää ä zi-+o 6
överlämnat
kind-d ko?nmun
kofnmun 1.845: 64, överlåmnat
Tilior
2t.785:.72.
kyrkoråd
K,innevecls
till
Frökinds
för
Huyu{lrlikningen
Falköpingsserien.
II
i KINNEVED anordnar INVIG' De egentliga korhmunalutskylderAdolf
komrnun
Gust.
0--8,
Åsarp-I{innarp
årets
vid
II
na: Uteståeide restantier
NINGSHöGTID i SlutarPs mis'
,upptager entigt de nu frarnlagd,a | | -va*årta 6-1, !'olkabo--Madängs- sionshus söndagen tlen 18 maj kl'
början 311:69, debiterat för året
110.915:36, under året inkomna r;irtäns,täperna i
illrgångar vid I l|"tX'
15. UV-sekr. Karl-Erik Andersson'
B 3-o'
-9;9' ^1'-:lilufFättilstorp
kommunalutskylder 110.915: 36' av- årets rbbrjan 103:57; iit'ilo*st"tlll- i:.E.ÄrK-sandhem
Algot Karlsson och UV-arna svara
kortat under året 3tr1:69.
.v2
3,487:32'^;;ki--"idl|#,:XTH*"'*
året v'tv.
utruc|orsu
zz
?r4-Io
z
i?
1I
3
u
iå
13
för prograrnmet. Kollekt.
Lånerörelsen: skuld vid årets bör- under
l--.
lllKinnart]
' -:**'*
uPPIånat under året ,åurets,slut 4,772:19; utgifter underl l^C"J. Xa"rr 't4 70 7 3 4s-33 21
ian 154.000:
Välkomna!
-,avbetalt under året året 6,866:70; ti'tlgångar
14 e 1 4 37-20 Ie
åretslll4t* s
igo.ooo:
ti,tlgångar vld åretsllra.x
Lär känna UV'arbetet!
-.
77
35-4t
*,
1
7
13 5
skuld vicl årets slut slut 1;436:38.
"
62.000:
I
lFolkabo
222.000, Värdeökninga,r under året
831-3? 8
SLUTARPS MISSIONSIIUS
Grolända 13 32 7?l-t2r!
som motsvåra,e &v utgiftsposter , för
16.3å2: 79,

åektriska belvsningssvstemet

barnavården 1.283: 35, polisväsendet

FOTBOLL

6(s-6t. lltittg"

llnsn

;[i-+ä|t

llasarp

skolan 65.000: _..
Tillgångar vid årets början: te"!iq-

inventarier 20.000'
postgiro 10.940:1f ininnestående å -,
nestående"i bank 43.441: 60, kontant

heter

230.000:

?20:91. Inkomster under året
Värdeökningar 65.000.
186.238: 85.
- årets slut 222.000. :
Skutd vid
-Skuld vid årets början 15.400. Ut'
sifter under äret 245.790;92. -- TiIIäånear vid årets slut: fastigheter
äsr.öoo. inventarier 20.000, innestående å postgiro fi.898:51, fordran
av Frökinds kommun 1.7t2:19. *
Skatteregleringsfonden 17.758: O4.
Innestående i Falköpings sparbank
14.896:70.

Kontant 285:11.

\rartofta

ll l1

13 0 0 10 22-67

Kinneved llåäiläT"T^,",;*".':"*X'
pAsToRsEXpEDtfloNEN
unddr tiden

t2-24 mai

2

"ri, iän:i"--"?;.,T'"x?-Jif
r-s.
11 10 1 0
e Tr*n!, t,^ri,-.iiit
äi uz4-zq*
tt
lläff"ä,pe
11 34 427--361r
ri

I|
I l}"t?tä-äorstis'

"
öppen fredasen den -16 TPj ot: ,1,6 I lt^X g
kl. I l{!ql B
maj n.
23-mui
den 23
å"e* 4""
-lig su*t fiedagen
|[åi"nv

16-18'

6

Pastorsämbetet. ll ;r-salP
I

lPötstlg
letiosbersg
lstrtt.pE
Varfofta B

74---10 27

zö-q+ IÖ
823-44
12 440u ?3
1.2
11 31 7 28-33 7
11 o3 816 11 I
12 o 2 10 !4--82 2

I

Kin-narps IF och därmed är han lounden f,ör i år för sin moderklubb. Själv

uppgav han, att det är önskemål fr'ån
hernoiten, som gjort att han valt att

tävla för l(innarp, och vi anse a.tt
det är fuligoda skäI.
Som vanligt när kuibjiissarna Arvidsson och Söhnegård mötas, biev
det en jänm tävling. Söhnegård in'
ledde i,red 74,27 m. och Arvidsson

i första stöten 1-4,51 m. Söhnetill 14,31 och 14,40 för att
i femte omgå"ngen klämma till med

nådr1e

gårrl ökade

14,56, varined han

gick om Arvids-

.son. Gösta svarade orngående med

14.58 m. I{allinder, Skara, kom trea
på 11,59 rn. Kuiresultaten ä1'o ganska
goda för att vata .så tidigt På säsongen.

Ä-ven diskuståvlingen gick

till Ar-

vidsson, som './ar ende man över 40
Resultat:

I{'"r1å: 1) Gösta Arvidsson, I{innarps IF, 14,58 m.i 2) Tage Söhnegårcl, Lidköpings IS, 14'56; 3) Bengt
Llallinder, Skara ISI 11,59.
Diskus: 1) Gösta Arvidsson, Kinnarps IF, 47.45 m.i 2) Bengt Hållinder:i Skara IS, 38,80; 3) Tage Söhne-

gård, LidköPings IS, 37'78.

östra Skaraborg.

Axvajl-Trix 3-1, Tomten-Sandhem 2-4, Stenstorp-SiutarP 0-2,
0-2, Mullsjö-Värsås 4-2, Hjolror.svik 2-2.
14 10 1 3 37-20 2l
Slutarp
14 92331--1820
Äxvall
14 8244A-2078
Sandhem
14 63530-21 15
||onwik
t4 7 07 42-44 14
Värsås
Trix
. L4 44625-2872
74 43723-31 71Tomten
14 43724-3877
Mullsjö
!4 +2823-41 70
Stenstorp
14 2483A 44 8
Hjo B
FaIköpingsserien.

Madängshoim-Gustav Ädolf

4-0'

Vartofta-Äsarp 2-2, Kinnarp!-AIK B 3-2, Sandhem B-Grolanda
2-1, Kättilstorp-Ifolkabo 3-5.
Madängshoim X4 1.3 0 L 78-17 26
1,4 12 0 2 67-18 24
Iftrurarp
Gust.-Äd.olf 14 10 L 4 49-37 2L
t4 9 1 '5 39-23 aS
FAIK B
t4 61 7 40-44 13
Folkabo
't4
5 2 7 30-47 \2
Äsarp
SandhemB L4 50 922--501O
14 32 132-39 I
Grolanda
L4 3 1 10 24-63 7
Vartoft.a
I(ä'Ltilstorp 14 1. 0 13 26-75 2

Kinnnvps FestPlats
t*
"rffi"i|"'l;. ll
N
A
S
D
il
onsd&sen

å lilrottsplatsen,

TOMTEN

13 47 826-47 I
12 32 ?30*35 B
BlidsbereB
q'!rtrm
13 12 O 4 B 18-43 3
Slutanr
\2 0 2 10 L4-82 2
Var:tofta B

t

I

I

rl

il

KINNARPS FESTPABK II
o4sdagen den 21 maj kl. 20.
I
rNG-BRmrS KAPELL.
I

Kinnarps IF.l

kl. 14.
IIöVERö.
Idrottsplaben'
å

Kl.

l>Bagatn" Fersson cfter 10 min.
ll *a"i" lämna plan på grund av juste-

IF
IF

13.

KINNARPS POTXT.NC
GROLANDA POJKLAG

juni

1952

PROGRAM:

Kr.

10.00

Kl.

12.00

Högmässa med nattvard,sgång i VARKUMLA kyrka'
Kyrkoherde Kurt Larsson.
Måltidsrast. Mjölk och iäskedrycker serveras. Smörgåsar medtagas.

Bibelsamtal i grupper. Samtalen l'edas av kontraktets
präster. Lokal: KINI{EVEDS NYA SKOLA.
Kl. 15.30 Kafferast.
Kt. 1?.00 Gudstjänst i KINNEVEDS KYRKA. Predikan av pastor

Kl.

14.00

Erik

Skagefors.

Alla hjärtligt välkomna
Tag med psaknbok och Nya Testamentet.
Fatköpings kontrakts Präster.

I

Folknykterhsterts dag
firas på Tångavallen, SLUTARP, Kristi Ilimmelsfärtlsdag kl. 15.

Program:
Sång av Kinneveds kyrkokör. X'öredrag av folksk. Lars Esaiasson, Tun.

Falköping, Vartofta, Kättilstorp,

Söndagen den 18 maj

GROTANDA

i:ftär,:$l:-13:$ri:iili+%{

$trörnavhrott.

Fotboli
KINNARPS

1'

14. ltt!

B

söntlagen.tlen 15

AlK-reser-

I I

SLUTARP

--t

i

F

av halvleken. Segermålet kom i
andra halvlekens 19 min., då Elon
I Arvidsson sköt ett skott, som gäs-

SLUTARP

söndagen den 18 maj kl.

Börstig

DAll$tll

t I

F O't P 0

fFK C-KinnttP 8-0, ÄsarP*Rapid 2-8, BörstiglF louy 3-3, "Slutarp-Elidsberg 2-2.
12 11 1 0 82-10 23
IF'K C
13 10 2 7 50-17 22
l'toby B
13 10 1 2 60-21 2L
RaBid
KirinarpB 13 61 624-34 13
t2 34 529-44 10
Åsarp B

l(om ihäg

ldagens seriematch mot

mellan ,serieledande lveina. Fålköpingslaget hade ett tag
- I matchen
slutarp
och. köplacerade ste:storp lredningen med z-0, iren Kinnarp inövertygade inte serieledarna. stens'- lhämt"ä" deta försprång för halvhand om spelet itidspausen.
i llTf
hela ll1f:
förstaliTlie'.""
halviek.
t kinnarp gjorde hh. Bengt JohansÄntlra halvlek pre-ssade sterlstorp, Ilson bäst iirän sig i försiaret, memen lyckades inte göra måI. DeL biev ldan innertrion var kiart bäst i kedistället Slutarp föiunnat att kunne I i"".
göra rnål i andra halvlekens B8:e l- FAIK hade goda backar i Rune
rnin. med ett slolpskott. 4 min. sena- ipetersson och Ronnie svensson. Arre kunde qlg-tarp öka tiil 0--2 sedan lne Johansson skötte sig bra på ch.
Stenstorp^ådömts _en mycket diskuta- loch i kedjan var Ove S"paat l-est.
bcl straffspark. Gästernas
lag var t ZZ min. gjore Ove Spaak 1_ 0
ungefär Jämnstarkt. I hemmalaget Iloch några min-.-senare sköf >>Bagarn;,>
märktes vy. A. Augustsson sam!,persson in tvåan för FAIK. Hem, backparet B. Andersso-n*, Å. Karlsred rcerade gengm cf. EIon
son. Domarren var mycket wag och lmalaget
i 81 min. och 2--2 koin
llrviOison
giorde flera misrstag.
lg:enom vy. F.risk, då 6 min. återstod

If

i Kinneved

Kinnarp-FAIK B 3-2.
rr/*-5::
0-2.'l . Kinnarn .vann _fullt rättvist sön-

Stenstorp-Stut&rp

Skara-Älvsborgs Pokalserio.

Folköpings kontrokts ungdomshelg

N. Åsarp, Grolranda, Slutarp, öjafor.sens Kraftverk, Ryfors Nedre,
och Ryfors övre. Onsdagert den 21
maj 1952 komnaer strömieveransen
atL vara bruten till: tr'alköPings
stad mellan kl. 00.00-00.45 samt
mellan kt. 05.00-05.30r
Vartofta, Kättilstorp, N. Åsarp,
Grolanda och Slutarps Elektr.
distributionsf öreningar, öjaf orsens
Kraftverk, Rfors övre, Ryfors
Nedre samt Torvströ AB Ryttar,en
rnellan kl. 00.00-05.30.
Anläggningarna kunna dock sättas under spänning när som helSt
under ovan angivna tid.
TROLLIIÄTTE KRAI'TVERK.

MUSIK.
FOTBOLLSMATCH.emeIIan Kinneveds dam- och gubblag (se laguppställning i tisdagstidningen). Inträde 1 kr.
LEKAFTON anordnas kl. 1930, varvid N. T. O.-amatörerna underhåller. Stens lekgång. Inträde 1 kr.

Välkomna!

N. T.

O.

KINN

A

Laguppställning för matchen mellan

RP.

Kinneyeds IJfrw- onh ffiwfublnry

ETT PARTI PRIMA

i

på Tångavallen, Slutarp, Kristi Himmelsfärdstlag kl. 15:

Stoto,,

och bomullstyg säljes 'billigt
under tiden 20'28 mai.
KLIFPNING och FP.,OVNING
utföres.

|[largareta Augustsson
Tel. 185 KinnarP'

Kontraktets ungtlomshelg

Kinneverl.

"

i

lVld-SL.

I
tr'atrkopings kontrakt anor"dnar
|rsöndagen
den 15 junii ungdomshelg
i Kinneved. Prcrgramrnet kommer
att om'fatta ,högmässa i Vå'rkumla

kyrrka, hlbelsamtal i gru'ppe'r i Kiniineveds nya s'k'ola.ooh giudstjänst i
i,Kinneveos kYrka.

'Förordnade brandchefer i FrOkind.
tSnickaren
Rehn, Slutarp,

'Elov
har a'v ilänsstyne,lsen
förordnats
att tilisvidare vara ,brandohef i
Frökin'ds komrnun. Till viee brandchefer inorn'F'rökinds kornmun Ihar

vidare förordnats lantbn. Hilding
Väring, rKinnar,p, Iantbr. Nils Heuman, Vartofta, ,och lantbr. Gustaf
Holrrn,

Bör,stig.
Grolanda

t?lr-51"

IF

Lar emot Kixnarps IF på idrottsplat,sen, Höverö, på söndag, dår giistenra

får håIlas som starka favoriter. Matchen börjar kl. 14 och föregås av
inatch mellan klubbar"nas pojktag.

I

I

I nötas i Slutarp
morgon, söndag, Tomten I
I )cn
$lutarps 1l'.. Hemmalaget, son
|
| .lKrar på serievinst, bör ta hem se
klart. Matchen börjar kl. 14.
I Jern

onsdagen den 21 maj

öman Birgit Johansson
Gun-Britt Gran
Inga Eriksson
Berit Johansson
Vilhelmsson
Maj
Augustsson
{nga
Gunbritt

Inger Rubensson

Gunvor Vilhelmsson

ffeotpqrb

ÅRETS TREVI,IGASTE OCH GI,ADASTE VÅRFBST

Ann-Charlotte Clausson

siden, gabandin, manchester

\ 3{imnsrpö
*

DANS
SPEL

-

kl. 20-24.

INGBRITTS

KAPELL

DANS

SERVERINGAR.

Iren6 Andersson

a
Olle ltjell6n

Valdemar Johansson

Gustav Karl6n

KINNARPS FESTPARK

Johansson
Arvid Andersson
Birger Andersson '
Helge Gran
Georg Göransson
Gunnar Kjell6n
Axel Bröst
Robert

=^.

Storo

Karl Johansson
Alla måste se denna match.

På Uartofta
me!eniförenings
kretssammanträde i Kinnarp den
2L maj kl. 19 samt i Kättilstorp
den 23 maj kl. 19 blir det föredrag
oTn SEMINVERKSAMHETEN.

Gösfa Ärvidsson
u'ls'51' ltl,,s6 i kufa.
Vid säsongens tör,sta friidrottstäv-

lingar på Stadion i söndag's vann Gösta Arvid,s{son, Kinnarps IF, kulstötning på 14,56 m. före Eril.r Uddebom
pä 14,64 m. Tage Söhnegård, Lidköping, nådde endast 13,96 m.

Kinneveds S.L.U.
anordnar

O LEKAF$N å Festplatsen,
SLUTARP, onsdagen den 28

maj

kl,. 20.

Inträde

leotligheter

PINGSTAF'TON oCh ANNANDAG PINGST
AAGE HOELS POPULÄRA DANSOR,KESTER.

1:-.

Kinnarps IF.

Fotbo[t
llinnarp

- t{ättilstorp

å Itlrotkplatsen, ÅS.AtsF,
torsdagen den 22 maj kt. 13.30.
KIN"
Igen, sarnt red,ogjorde

Tilangellttfftch
i

i

thorthet för

F'RI IDROTT

Kinnarp-Karleby-Wilske
å ltlrottsplatsen i V. Kleva
torsdagen den 22 maj kl. 10.30.
Inträde 75 öre.

Fotboll
. å Itlrottsplatsen, SLUTARP
söndagen den 25 maj

kl.

14.00

TRIX_ STUTARP
Kl. 10.30:
Vortoflo. B-Slularp

B

j,re, til,l fullrnäktige för vidar,e beh,andlin,g.. Ti,ll ftrllmäktige för ti-

den till

n€ista rkretsmöte valdes
panentes) EI. Våring,
dnom
lG'uppt.

Hassla,'Kinnarrp (rNils JOhansson,

rKinnarp), Arrrid AnderslViistar''p,
'son, Itralsarp,
Iiinnarrp (Linnar Anidersson, Nagl.arp, Kinnarp), Torstsacrkgården, Slut;ten Andrersson,
rarp
(Kar,l ,G. Gustavsson. Stom-

men, Kinnarp), Göran Anders-"on,
Hunegården, Kininaro (,Bengt Nils-

Efter för,tr,andlinsarna höll ordf.'
i,länets serrninförening, lanbbr. Stig
An'd.ersson, Bjii*"sto'rp, Vartofta'
ett anrförande över- denna organisations ver,ksarnthet. e\'ls- Sz'

