zqls.s*.

I{emhjälps- och
kulturnämnder
Frökinds kom.
F

rökinds kommunalfullmäktige har

hållit sammantl'äde. Till kommunalfuiimäktig. för tiden till den förste

jan.

1955 hade enligt från länsstyrelsen ankommet protokoll valts fabrikör Gert Johansson, Siutarp. Till ombucl vid sammant'räcle med Skara-

borg:s Iänsavdelning' av

Svensl<a

Landskommunerara.s förbunil' valdes
riksdagsmannen Gunnar Larsson,

Luttra, och fullmäktiges ordf. Evald
Johansson, Kinnarp, med fru Maj
Larsson, Luttra, och Gunnar Eriks-

scn, Slutarp, som suppl.

Till

ombud

virl bolag'sstämrna med -aktieägarna i
Ha.ga sjuk- och åldetdomshem i Tidaholnr valdes hr Karl Larsson, Noigården, Sköttning, med

hr

Sven Neu-

man, Vårkumla, som suppl. Till ledamct i valnämnden efter handl. Carl
Johanlxor! Brismene, som blivit ut-

sedd

till ordf. i nämnden,
Artur Karlsson,

hemmansäg.

går't.lcn, Brismene.

valdes

öster-

kinds komntun bildar ett överför-

nat att F r.ökinds korrmun ,skalt uL_
gör'a eget polisdistrikt. Det åliseer
l<om munatfullmäktige att styndåäi
erlor samråd med ]andsfiskalen i di_

-

! .. .__ ioo3';,"ii'"1k,r:::f äl?å"rTb?:
Ki, 34 s7; 4r A. Ander"s:NlnnOfp VCtnn lOmn lJ"har..-n
I{a, t3,C0; S) I(. E. Linderen,
'-

\rt,:

|

I
I

svarsfrihet beviljades. En sedan ett
föregående samrnanträde bordlagd
fraga angående tillsättande av kuJtur'nrirnnd upptogs till behandling.

Fultmäkiige beslöt tillsåtta en sådan
nämnd med fem ledamöter. I nämnden" invaldes fl'u Maj Larsson, Luttra,

hr

Sven .dndersson, Lofsgården, Kin.
nar'p, hr Ir. Landin, Br'ismene, hr Paul
Gustav.son, Börstig, och hr Karl G.
Gus;tar.'sson, Stommen,

Kinnarp. TiIl

fru Ester ,Andersson,
Lof,sgfirden, Kinnarp, hr E. IIäIjestig, Börstig, hr Lennart Andersson,
Luttra, hr Håkan Olsson, Brismene,
s-uppl. valdes

och fröken Alice Gustavsson, .gtommen, Kinnarp,

Beslut fattades i enlighet med in' kommet förslag,att vidtaga åtgärder
för' inföiandet aV köttbesiktningstvång oöh organtvång för tr'rökinds
kommun. En ansökan från Kinneveds
jai<tvårdsförening orn

ett anslag på
till statsförsla-

gets upprättande. Samma åtgiird vid-

togs angående ansökningai från
idrottsföreningama i Börstig,' Kinnarp och Slutarp. I'rån härads,hövdingen i Vartofta och F rökinds domsaga hade ankommit en skrivelse,
lrrni 5^gärdes att fö;:slag skulle in-

t
|

tV,
I
zql< llson,
stlilrtet fatta beslut angående orsa_ |
o,i,ii;"rl.lJ;.il"uf
triongelmstch
nisationen
tr-ln arsökan från folkskole.styrelsen
av polisvåisenäet i distr'ilr_ |
ii"uij,i,,2t ,lA' Ni:sson Ka a?.s:r ,.,,1
om ett anslag på 40 kr. för a.rrord- tet sarnt i förcl<ommande fall anea_
3r
xi''rrp"
rF
har.
återfårt
domi-;l
sin
l
I
*^1f1,' ohls'ton' vr'' 45 05;
nandet av en kurs i gymnastik, lek ende lön till poiispersonalen. Beslu"tet
inom
falbygdsidrot,tnlt,'ring
ll
::-j^1:
1l...All:
i
42i7:
5)
E'
K'
och idrott bifölls. Folkskolestyrel,sen skall däreftel r-rnderställas länsstvrel_ | Inelanclc
w'l
iten, seiran svt,nsk"'^;;;ä?;;'-;;;
{?nt,
ll*';*'
--Ät"id;;;
"''
t';11:
u)
A'
Änslcrseron' Ka' 31,90' I
hade med anledning av kungl. kungö- scn. Fultmäktige uppdrog åt kom_ lr
co"ia
ll
rel,se av den 1{t mars L952 samt be- Romunanämnden att företaga utred_ I r llandsragsmannen
klubben. samma har ti- llr.;^-Jd' 1) A' Niis;scn'"" t::i.:l:'l
titl
iaterg:Lti
(I
ning
och
inkomma med förs-lag.
s"-ämmelser i löneavtalet för vaktystad
yngve
' c]rar,r')n' i(i' 155: 3) B. Arrdersso'-',
för
tävlande
idlgal.e
[l
4 )rr jk l{äll'n' tt'',]ll.:j.'
miistare anhållit om ett tilläggsIclo
o"..ä'bää'"i
.påi-.å" fiF,3;,:-o'
irriiuru-s"iort.
w' 150; 6) L' Lindgren' i
ans,lag tili löneutgifter med nitton
ungc rörmåg;;k";;ä Ki;:ll#'ltfl'*'
lror enäet
I
tusen kr. Förslaget biJölls och besiöts
hemföra segern i söndagens tri- ll '"i.n',,_n. rr r Rnn.y+ {r.rnrrnny ,,^ ---.1
!'rrlsL lret rr'r\'('i ra1' ull;l
såmtidigt att ansiaget skulle tagas zqls-Sl- Stutarp-Tornten B Z-2. lnarp
'
KIevJ
mellan
i
V'ilske
lange.lrnatch
[.'I?"'*'
ur tillgängliga rnedel.
Stutarp lyckades inte få mer än irinygaens tre starkaste friidrotts- l# ;; Fris'k' ?ii' 552: 3) !1 E' Fant' I
Kominunalfullmäktige hade å sarh. I
mot
r
Tomtens
u
or,
L
dn
in
n
i
;;i.L;;;'""rä
J,. e
reserver och I
se
lTÅ
i:' ål. f'';: #"5H: ä-,':1' jå-;'l- |
manträde den 17 dec. 1951 tilLsatt en loavgjortdärmed en värdefull poäng
i j hnte t;cten oclr det var för'st i sista llll ..; å"r."
47,
komnlitt€, som skulle utreda frågan Itappade om tätplacering.en
i Skara- | ,gr enen, läng-dhoppct, som tävling." ll ir
oro anordnande av social hemhjälps- llrampen
borg'sserien. Tomten tog ledninsen i
uo,,,, ul,,u
il",li,l:; ',1,,-lrä'l'åT'ff'r3iå:.,i,I"T:
ver.k,sil,inhet inorn kommunen. Efter I
I
sjätte minut genom nilpet- | i::gj:lå.:.,::trä-Äiujo"*"
w\(rrG6:LL.
rå,\r,a,
K. E. r-rart. w, 240; 5) A.
ver'kställd utredning hade kommitt6n lmatchens
,g'.y:lyl:,^
,l:*[xi,zsa,4)
luhn
tersson
och
goda
nå
upp
trots
att
de
vanliga
längtillfällen
till
bl.
I-^...i",
Ka'
224; 6) B' Anderseon'
inlämnat föIjande förslag: komrnit- I a. hemmalagets hy. Johanssonavför"i
I
tin hcmställer att kommunalfullmäk- Ilmådde man inte utjämna. Det blev | lclelna. Ringarna var docl( b:tsia I ;;l'liTot'
1)
Ki.n;rarp,:IF?0;
lsli;c)r..KinnarphaclesinstyrkaiXas-l'"?"Uö,
tige besiutar 1) fnförande av sociai Lstället gåisterna som på sina spora- jten,.c1är
Wilskei
"fiarlciLy
lille Torsi-ensrscn^-satt,e pSI' "^-'* |
|
O+.
hemhjälp från den 1 januari 1953 I
"t' '*'
men farliga anfall ökade sin l,-onligl rrkord med 50.67 i spjut. lA+,
I
I
sanrt ställer erforderligt belopp till ldrsl{a till 2-0 g'eDom
cf. Johans- I ll(;rirl,1' tog hcrn sogern i höjd och
I
för'fogande. 2) Utser hemhjälp,*, lledning
son. I hernmalaget hade B-lagets cen- | I längJ. I clen s.isinämntla grenen hade |
|
nämnd som enligt kommitt6ns me- ter Olle Karl6n satts in
j
iiar
återff.tt
lr'ry
Steffner,
var
som
och
[an
fira.
|
,
ning bör be,stå av fem ledamöter. 3) de debuten med att göra båda målen jöverlässen. \iv.ilskg h."d:
I
östra Skaraborg.
Uppdrager åt hemhjåips,nämnden att tack vare sin
;;;npoäng
:!.1tr|avI | | rrh
framfusishet. Första j löpningarne, där' dc tog 32
II
ingiva erforderliga arxökningar, un- målet kom i 25:e min. oöh resultatet
1-5, Äxvall-Slut*ä"iÅär" S'6. Tuttåu-paret på *OO l l ^'rrix-Sandhm
i
dersöka möjligheten att anskaffa bo3-1' Tomten-värsås 2 4,
1.-2 stod sig tills tre minuter hade lr li meter, Lan.sEcn
oi;i;''ö
löpt;
I
l*|L
stad m. r]-r. s&mt gå i förfatlnini om gått av andra halvleken. I slutet
ocn iamnaoe 1: $g- I lP,,t;:ry'""p-tio 6-3, Mullsjö+Forsavl: I mychet va.ckert ""h
an,ställande av hemvårdarinna. I{ommatchen domlnerade Slutalp helt och i"""t'J ]ort"nu.ä" tråno" ctrans. "cösö | lvlK 2-0'
rirunalnämnden hade yrkåt bifall till hållet men forwards körde fast giis16 10 3 3 37-22 23
på 400 me*ter visar, att hanllAxvall
i
| leltt S*,2
förslage1 och konrmunalfullmäktige ternas försvar och fick sällan
16 10 2 4 4O-ZS 22
Schäfer
i i ar är bättr än tidizare.
! | Slutarp
tillfäl|
*tiderna
biföIl försiaget och besiöt att hem- len att skjuta. Bä"st i hemmalaeet I lvann 100 meter, men
16 I 3 4 48-24 21
ntevo llsandhem
hjälpsnämnden skulle bestå av fern var cb. Lövgren jämte
16
6 4 6 B0-2J 10
vhb.
.roiraisI lsvaee ber.oende på hard nrotvind. llForsvtk
Iedamöter. TilI ledamöter i hem- hi. Pettersson och cf. Johansson i
16 ? 1 8 48 -47 L5
I
o-^_,.,,^,.
llVärsås
I
:LrrurLdL.
hjälp,snämnden för åren 1952-1955
j6
son. I gii.sternas lag mlirktes fråmst I |
54727 33 j.+
llTomten
valdes lärarinnan fröken Thora Pet- kedjan, medan försvaret hade
100 n'r.: 1) G. Schäfer, Wilske, 12,6; llMurbjö
16
5 4 7 26-g8 t4
lf
sina
tersson, Siutarp, fru Margit Anders- starkaste punkter i cb. Båckdahl
1"6 4 5 7 26_3g 13
f 2) B. Steffnor., I(arteby, \2,7i 3) Y. l,lT"ix
och
son, öster gården, Kinnarp, fru Elsa hhb. Ask.
lrrisk, I,;innar'p, 12.'i; 4r Stig Johan,s- ljlstenstorp
16 b B B 80-43 18
I f
Andersrson, Prästgården, Bötstig, arl:.8; 5) Her.old lhant4 llHjo B
Domåre var Olle Sköld, Skövde.
t6- 2 5 9 33_5C 9
f son, Kinnar'p,
rendat.orn Gustav Oskarsson, Brands| r'r ilikc, j2,9; 6) Sigv:rr'd Johnsson, ll
'r
torp, S1utarp, och. fru fngegärd.Lars.
,y, 13,0.
faJhöpingsserlen.
i liär'iol
I
-son, Nolgården, Sköttning. TilI 2pp1.
40€ m.: J) Gösta
Gusre.f Artoif_Åsarp b_j, Mld_
l^
valdcs fr'u Nanna Johansson, Väst"tr;.Yll"'I-",29.?t.'-l
| ?J 3"gt ^Anders,son, -I{arleby, :?,1i: I iingsholm_!,ArK B B:1, vartofta_
Skara-Älvsborgs pokalserie.
arp, Brisrnene, och fru Saga Gustavs|:l_l
? *11:T"_"..Xll:Il: l9'?: f I||c'ör""0a 4-7. riinnarp-Kättirsrorp
son, Rogestorp, Falköping.
Blid^sberg-IFK C 0-7, Rapidlslgvur0_Jona"nsl'lon,-rr.arleoy, -tl,^u; ?l^ l3 J., Sandhem_Folkatro 0_3.
Beslut-ades att kommunalnämnden Vartofta w. o., Siutarp-Börstig 1-1,
Johan"son. Kinnarp, 61,9;' 6)'
Gundc
1". ,..
I
'pl$fldänelsnotrn
16 15 0 1 89-14 30
sl<all vara. förrnedlingsorgan för stat- I{innarp-Åsarp 2-7.
Johun..rr,cn, rflnnarp, 'ais,z.'
lstig
16 14 0 2 76-"20 28
ligr eenahemslån och tertiärlån samt IN'K C
iBoo
;
ii
Al1a;'i;scn,
w,,lf;3:3'p
14 12 2 0 91-\2 26
-Ä*,1",,-,--'
I
föi an-cökning:ar om familjebostads- Rapid
f å j^ö.
,r '' Riroor
rM'.lGustavAdolf 1,7"J-2 7 .4 58 4L 25
75 17 2 2 62-23 24
r7 r0 1 G 47_20 2L
cch bräns'lebidrag. Att å kommunens Floby ts
j"";;;:;;: K;: ll4r-r( B
t,',
14 10 3 1 51-18 23
t6 7 7 8 46 4E l5
li:19t.
vägnar underskriva borgensförbindel- KinnarpB
";q:::o Ånr,arce^n rzi tlr,.orxarro 16
17
634-36
75
81
5 2 e 33-G0 1:
sor å egnahem^slån valdes komrnunal- ÅsarpB
74 44 6:)3-46 12 l;;!';, ciivl''ä,å"'l'"'i,ili,'aså:ö;llPT
'lls8'nd-hem B
16 5 1 10 24-55 11
nlirnndcn,s or<]f. nämndemarLnen Erik Börstlg
o)
nnr1"
Abrzihamsso[-n,-i.ss,i.'
10
74
42
82?-48
f
16 '4 1 11- 28-71' e
Guslar.'sson, Kinnarp. Till suppl. val- BiidsbergB 74 33 831
tr) Gösta a'"iä"*Å", *l;;r.p,l,lX:{^dh
-43 9 I ruta:zl'eenåi
16 3 2 11 s4.4e I
cles riksdagsrarannen Gunnar Larssor:r;
N",
1itä;ll$:?l?'d"
st"ri""',
B
t4 05 919-47-5 lrs,ri-;
16 1 1 14 29-80 3
Luttra. Från län,*styrelsen i Skara- Sluta?p
r<.
a..
w.
11:s9;
+i
niGillKåttllstorp
Kar,töi.
a.
l:)
B 74 O 2 72 15-90 2
borgs län hade ankommit en resoiu- Vartofta
l,".on. Ka, 11,34: 5) I(. E.Lintlgle", 1Ä/, I
tion arrg'ående poiisväsendet. Enligt
Ii1,13; 6) A)na Frisl<, Ki, 11,07.
I
m5"'ndardistrikt.
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RevisionsberätleLserna från de olika delkommunerna föredqogs oöh an-

femtio kr. bordlades

till överförmyndardistrikt för
kommunen. På förslag av kommunalnämnden bes]öt-q föreslå att Frösinda.s

I

I
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resolutionen har låinsstyrel,sen, förord-
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KINNARP.
fiolt"

tiil

Pingsthelgen

DJUPF'RYSTA VAROR:

pkt . .. ..
pkt
Hallon,
..
ilorclgubbar,

Spenat halv pkt
Sponat hol pkt . .. .'..

Torskfil6, pkt ..
Dessertglass,
GIasstårta

liter

.

.

2235

2:10
0:90
1:70
1:80

Slutarp-Trix 2-1,

hem 3-3.
Slutarp

?:50

Uilgotsons

orsvik

Värsås

Tomten
ir{uILsjö

Stenstorp

Trix
Hjo B

94457-2722
65633-:-26 17
91845-48 17
55730-36 15
55727--4975
5483L-4674
45827-35 13
26936-J3 10

Falköplngsserlen.

Sandhem B--Kinnarp

insatsen. Sven-Olof Jchansson dross
nersom halvback, sedan vhh. lnsvär
Johansson fått utgå på gi'und avlustering. Centerback spelade K. E. Lrindin och han gjorde rälativt bra ifrån
sig. EIb. Stenkvi.st hörde tilt de bägta
i laget, järn.^te hhb. Rehn.
Slutar'p gjorde första målet genom
cf. Karl6n och f,öre pausen 11,'ckades
Trix kvittera genom sin hy. Andersson. I a.ndra perioden trodde ruan att
Slutarp med fördel av vinden sl<ulle
bita sig fast på gä.sternas pianhalva,
tnen detta blerr ej fa,ilet. Gästerna behöll initiativet men kunde inte hintlia

.... 5:-

77
77
77
\7
77
17
17
17

Sandhem
F

har ,håliit sam'manträde. Ilen tidigare t.illsatta l<o'rnmitt6n sorn hade
att utreda frågan orn s,kolornas
tLpplätandc i:adc siutf;r't ""il-t upp-

F"orsvik--€and-

1-5,

Kät-

tilstorp-aVrtofta 4--4, Grolanda-

lVladängsholm 0._9, tr'olkabo-Åsarp
0--1.
I{adängsholm r.7 16 0 1 98-14 32
Kinnarp
17 15 0 2 81_-21 30

drao

Tlnlisi

fÄr.,lo-

Vid uttagningstävlingar för olymi går kväll i Borås vann Gösta

Arvidsson, I(inrrarp, kuistötningen på
14,60 m. före Tkrage Sönegård, som
hade 13,94. Oförbrännelige )Kinna)tsergh blev trea på 12,93.
Eskil Eriksson, Skövde, tog hem

^'-'l

lcr',,St:iclning;.1i:c,stneCcr^,be

diskus på

rv ar:anrilr. Prs,r,i Itr'it.a lr;; ltf
*.-:iiri^-+
^-^:,jsl;a inIörd i
f,r1uJr r5 u tr(t
": (:_\1<t
kla,s,s
riitl l(inneveds skola.
i-fe,mte
orrbud
vid
ai'- orir {llllrirl^.iiTi)i
i^.""""^"'"-'l
ls;'n i Slut'ar'p; s)ioll valdrs htr D.
l-t!,bre;liamrsson ,och O" Nits,son. Ti1l
i11

att Wolfbrandt, Örebro, vann
på 49 sek.

Påntinnes ont

Gu,stav Adolf
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SI{AI?ABOBE
poiing f öre

Ied,er Blwtarp'med, en

I

iT1 i*r1.

77 t2

AfiDtlI efter en bra
I'aget

utirsiisotr,g.
h.ar alla chanser &tt pT'otLo-

oet-cts till Not-ra Elit. Hi,nd,ret ii;r
Vtirs&s, ao,tn sluturpslaget tar

etnoX ltentima, Annu,nd,ag Pi,ngst.
Tuå gtoiing tir nöd,ur*nd.tga, d.it, målski,llna,d,en mellan cle båria hu,.-udk

onkurrent enta rir liten,.

i

lagen.

2nft.9,

'tiNNARP,
uörit hutsudkonlcurrsnter

sovn

,

j

UJ

Matpotatis

I

i
j

t-

andlt e,tn

MADÄNGSHOI,M OCTI

I

|

S

ho,r en li.ten ch,ans att gå, förbi, i
'Itiind,else
au pocingförlust !ör tet-

j

f

4O0 m.

|

1 4 58-41 25 Itafsson, iLuth:a, 1oI. Oscarsis.on, Vårocli C. A. C,r;n"'t, 1'6s,:; rå,
1,7 L0 1 6 47-26 27
Folkaloo
17 81 857-49 17 ikr:mia,
E.
Jclrait;-.o;r. I-:nrrrl c'it. i-i1l
&sarp
77 5 1 10 34--65 12 isanrl"
jC
Itillsynrng,snrdri
Sandhem
17 5 1 1.1 25-60 11 rlför l3örstig ,hr v ,.1^lln: ,ta ur-s::gs
I.
Anilersson. G"un\/artofta
17 4 2 11 32--?5 1r)
{}l'r,l:r-:ld::.
17 3 2 J.2 34. --i3 tl lne;stolip,,S1<attegårCen, och l<. Jo-l
j'l i- 2 7t+ 33 64
ii;.:t-li!tit: p
lhanrr:on, Totnar'p, Sl;aite3aldr.r':,
I
-lför
Brismene F. l'vinggrcu, Srorehi. Liivgren att i mitten av halvlel<en I
Snara-Älvsborgs pokalsorie.
LEKAFTONAN i SLUTARP gör'a vin,stmåIet. f .forts,ättninsen
för Sör'b1: E. ")ohnu,r;on,
l_ IFK C-Börstig 5 0, Slutarp- lgården,
i morgon kl. 20.
hacle Stut3.rp bl. a. ett I'lal inile, so,tr iVartofta 3-2, Äsarp-Blidsberg 4 - lAtarp, Kinnevcci, för Kinneveti E.
a,v någon aiedning bol'tdöurcir:s och
Xinnarp- Floby uppskj
Gusta,fsson, Ilassila, Kinnarp, för
Kinnevetls SLU. dts"c,utorn brändes cn st-raff i sl,limi- ll,
15 tB 2 o s6-t2 zB ii'Siutarp O. l{ilsson, S}utarp. och
lf rrr c
I I ]1Ui
15 11 2 2 62-28 24
,f Rapid
iör Luttla E. Andcrs,son. Sl,övdcsDorca:'en II. Gustav,sson, Dala, ll'loby B
zTtr-f,?.
14 10 B l, 51-18 2g I
' ^"I<ötte cig utrn :"iöire anmär.knlng, jKinnarpB
15
81684-86
1? lgår.d,en, Luttra. 1,,v lä"rarkåren inroen sakns.cl.e pondus.
15 54 657-4774 lärnnat förslrag tlll läroböcker infÅsarpB
15 4 2 9 22-bB 10 orn distritktet godlkändes och likaf Börstig
o
E
15 3 3 g gZ- 47 9 le'des,fastrstälide,s lägtiderna u;rCer
f Blidsberg B
NEse[,€&, wsed I4.72't
15 L5 I22-49 7 ilom,m'an'tle
(r-errya.;tlv.L, - -'- -i
fSiutarpB
lä,sår. Ti1). ,clen lerJig15 0 2 1A 1?-98 2
I Vartofta B
De.22:a sklraborgsrnästerskapen i
för,klarade'd,isbrikt;övcrlärareijänfri idrctt :r.vgjordes av 50-år'sjubilesten hade som sö,kand.e anrnäit rsig
rancle llGcIlF' på Ulvesbcrg i T'idaväIsorterad, önskas köpa.
hdm på sönc1a5;en. rlv i07 anmäIda
t. f. d.istriktgöver.iäraren G. A.
uteblei,'o inte rnindre än ett 30-tal.
C'}rnell. Bdrsii;, i.;iii,,kol)ärarcj
Olof
lYilsson, Slutarp.
l,Icd undrr:.rag tör kuistötning, där
Yn,gve
Simonsson, tsär.fondal, och1
Tel.
106
Kinnarp.
Göst.a -lt rvidsson, I(innarp, noterade
folkskoilärare IJcnrirlg ]:liigli.nd,
14,72, viiket är årskriist i Sverige nåddoir inte några anmiirkningsvårda reGunnebo Ei'uk. Slrul:;tJ'rr.l:,:i: be- i
rui't:r,t. in"n.hard l<amp var det innan
sir'ladc översänCa de itrilo:rna. antitlarna hade funnit ägare.
sölkningarna tili sl<olöverstyreisen I
för förslags uppsättan,Ce
T'el. 6.

45,0? och

tvåa på 41,17.
Bland övriga resultat kan nämne-s

urrr

L

relatirt goda

Gö,sta Arvidseon kom

i-a,las

tlpremle OrOe i',1
C Va idCS
$S i(OLl
I
!E. Gustafs;scn, Iiinneved, h. Gu,s-

kula

piaden

lorn,a upplåta's för 'ltulturciLa förerii:.
c.amf förnrrir'-csat:.1:.!]lnkatn;s

A. 14.60 i

Gösta

Frökinds folkskoiestyrelse

77 A7 2 4 42-26 24
17 10 3 4 38-24 23

Axvall

44lr-cz.

trk-82-

östra Skaraborg.
Muilsjö-Stenstorp 1-1, HjoTomten 3-3, Värså-s-Axvall 2-1,

.

LTlf-Sz. Slutarp-Trix 2-1.
Det gåistande Kallsborgslagot slelade bra'fotboll och att laget inte h:rr
bältre piacering förvånar. Det spel,
,gom visades i matchen ]rom faktiskt.
från deras sida, och tle skapade flera
farliga situationer vid Slufarps måi.
Hemmalagets kedja övertygade cläremot inte i dag'ens rlatch och de fich
inte någon riktig fason på anfalien,
som lätt brötos av Trixfijrwaret.
Lövgren hade fiytte-ts upp som högerinner, men gjorde i likhet naed de
andra inget stör're väsen av sig. I"d.g
fick man oci<så spela med fyla man
i kedjan större delen av mal.rhn, vitrket till en del förklarar den skrala

I|||||||||||t||||||||||||t||I||I|||

'

>>

ningen,

att

de skull,e s'lippa kual-

spel.

i

I

Ett billass torr

I

Kinnarps Festpark

i

Lekafton
på festplatsen i SLUTARP
lördagen den 7 juni kl. 20.00.
Slutarps IF.

STOR,A T'ESTLIGIIIETER

Pingstafton och
t
c

DANS

Anrna,ndragen.

AAGE H'ELS JÄTTEP'PULÄRA
Dan
'R,KDSTER.
SPEIj; SERVERINGAR.
Kinnarps IF.

-l

I

,l
I

.l

-l

Gabriolet
De Soto, 7932, i gott skick,

Tel. Kinnarp 165.

till

salu.

i,

Fallcöpi,ngssetien,, mötas sdsfo
spel$agen, mrcn holmaborna iiro
red,an löre 'fia.lchen klara f ör lcuul.
På ttLl o'm kual h.a nog lagen i,
stad,ser,iertr.a>> lt aft, d.en uppf att-

sogspq
till

n

salu.

AB Slutarps Möbelintlustri.
Tel. Kinnarp 45.

östra Skara,borg.
Axval'1--Stenstorp

3-2, Slutarp-Yårsås 8-1,
Sandhem-Hjo 1O-1, ltrix-Mullsjö

0aggamla KYCKLI[t|ffAft

Tointen

Bir X vl samt renrasiga vit
och brun leghorn. Sjukdomskontroll. Friförklaringsbevis Il, lZb.

varj,e vecka av den berömda korsningen

r
I

i

Nordåsen, Kinnorp - Tel" 50

I

18104 461-2824
18 75 636-28 19
18 91 946-5677
l-8 55 831-37 15
18 55 B32--3915
18 55 829-43 15
18 54 933-50 14
18 2 6 10 37-63 10

Sandhem

Irorsvilr

lVär.sås

lTomten

står tillgänglig

B,,fx bls. 3-årsmått 160-

230_'28,5. Avelsföreningens .för

svenska Ardennerhästens Hederspris.

Avgift 75 kr. Frisedel futl avgift.
Kinnevetls m.

fl.

socknars

Hingsförening.
TeI. 115 Kinnarp.

"

Slutarp noterade sin .hittills största

seger i den av.slutande seriematchen
och är nu klaiå för hiorra Elitserien.
Vär'sir.s knäcktes i sluLet av första
halvleken, . då 'hernmalaget pä sju
rnin. ändrade gtäilningep till 5--1.
Dessförinnan hade Siutaip i böriån
av maicilrn tagit ledningen mcd 2-0,
vilket reducerErde,s ti1l 2-1 i 30 min.
Värsås hade då fördel av vinden och
med hjä1p av denna ordnat till en del
farligheter vid Slutarps måI. I andra
halvleir var det ingen tvekan om vart
.seg'ern skulle gå och med n,åt i 5, 35
ö- 1.

trlissionsförsälining
tisdagen den 10

Norra El;t

juni kl.

Utförlig anrnnos s,qnare.
Reservera kvällen för

gande.

19:30.
delta_

Lekafton
å festplatsen, Slutarp,'
lörrl. tl. 7 juni kt. 20.00.
Slutarps IF.

Hurkalv

efter 377 Storeberg (semin) till
salu. Tel. 76 Kinnarp.

leutts;c;

Stenstorp
I-Ijo B

zlo'st'

och 36 min. ökades ledningen

KTNNARP.

I

Slutarp klara far

ardeffnerhingsten

Paulax 9332
prem.

i

SIGGAG., SLU]IARP,

l*
IH
t^:

I

|

lP.
'J

,'r" K fiK$E,Irin[i
en hushållsmaskin,

och A-ndersson skötte sis ock*så.
Halvbackskedjan Lundin, - Löfgrcn
Rehn vår bästa lagdelen i försvaret,
där backarna Änclersson och Stenkvist inte var riktigt i stag. IVIå1vakten Ruthrnan hade inga större svårigheter att freda buren.
Värsåslaget hade sina båista spe-

lare i. hb. och hh. samt innertrion.
l\'iålgörare för Slutarp: vy. Biversjö 3, cf. Ander,sson 2, hi. Johansson,
vi. Andersson och vh. Rehn 1 vardera.

Bro domare var Thure Jakobsson,
tralköping.

ä

h:d. 8"
2,5
Brismene
I
2,5
f eorstig
llfinneved 33
lVårkumla
lrrattind,s

som befriar

husmor från kökets tyngsta och
mest tidsödande sysslor, knådai
deg, vispar, mal, skär, hackar,
river och pressar saft m. m.

Madäegsholm--Kinna.rp 6-2, Foikal:o-Vartctta 6-2, tr-AtrK B--Grolanda 3-0, Ä.sarp-Kättilstorp 8--3,

2,5 2,5
2,5 2,5
3,53
3,53 -

ä
?

E
ä

3

Fröklnds
$kmIdistrikt

hå)ilshjtilp>> hos

SAMUELSSONS

Falköpingsserien.

H
Fä 8i
ö' o'6 C
T EE.€
oq dP tn

Kom oclt se d,mna >>uerklr,qe llus-

Tel. 119 Kinnarp.

Ärsexamen hålles i Börstigs
kyrkskola, Ekanp, Brismene, Sörby och Slutarp torsdagen den 12

I NTO-Iokalen, Kinnarp
Ädolf-sandhem_4-0.
hålles om tisdag kväll en missionsL,:Ia-dängshoim 19 1i I 1 1q1-19 lt och sommarhoglid. Ta:are btir -vårkom19 lq 0
Kinnarp
? :: ?i 39 minister otto .ransson, r.iarea,
Gu,st. Adolf 18 13 1 + b2-4:): <t- iämte förekommer försäljning av
18 11 1 I :9-39 ?i juniorernas arbeten jämte skänkta
FÄIK B
18 I 1 q qi-11 1? saker. Den-na försätjning ledes av
F olkabo
Åsarp 1q I 1 lq !?-98. \! pastor
Argot Karrsrå", E*u"p. out,
sanchem lg 5 ! +? ?1-6,! J] -bur vidarö.så4g av uv-mieå,
soto:
Vartofta 1l! 4 2 :! 11-9} tg sång.,ay pastor:Jqnsson samt duett:
""
r'a:
3
I
Grolnnda l8
san[ av
;; pastor
K;;G;; äräri,].
mgd fru.
9l !f4l
1q ?7r \2 !?
:-4-91
, sång
ö"iå; Karlsson
4l75 l-4t5
36 -92
KättiLsforp 18
-e2
i{ö-i^;
ilb-i{.
l
:r |
f,---.
till
sk'ra-Älvstrrorgs pokarserie. I l"
50 år fyller den z juni lantbru-

Hemrnalaget hade fått med Eldor
Andersson på centerpiatsen och spelet gick bättre än förut.-Yttrarna Biverspö och Sandjn gjoräe sina biista
matcher på långe, inrarna Johansson

Växtslag

I

I

78 12 2 4 50-27 26
18 11 3 4 42-26 25

Slutarp
AxvaU

l'xrix

Ä

4-2, Fcrsvik-

I

SLUTARP.

Gustav

juni

X,952

10.

kyrkan

kl.72.

Årsexamen hålles i Kinneveds
för den klass sorn undervisas i Luttra, fredagen den 13
sko.}a, även

juni kl. 10.
Avslutning
kr. 12.

-

Euald, ,Iohansson,' Nolgården,
qniel_ratnhrr 5_.,
srrrinrn_r'ar{ i iI?*S"
Rapid_Froky
5_r,,?lll?l:_Jrf
Silä;p. ;ää #,;ääåT,ffi;".T#:ä
,,1i iln""xå"
,
tiusammans med sina två
3^l;,1t,^:lt_To;"rq-valtofta
Börstig-Åsarp 4-3.

-^l ;;*; fäclernegårde", "i,r.Jri'ir"åå?1
c
16 74 2 9 11i- -^
bruk19 19 I bröderna Johanäsons År.i"rriå
Rapid
16 t2 z 2 67- 24 26 ning utveckrats tili ett #-r;i;Åi
-'"*-l
I'lobyB 15 10 3 2 52 ?3 2ql1 möästerjordbruk.
Kinnalp 15 8 1 6 34- 36 17 I

kl.

I Börstig avslutning i

t. f.

i

Ifinneveds kyrka

rtristriktsöverlärare.

rr-r"K

ÅsarnB

16
Eörotig
16
Biid"rbergB 16
16
Sluta:'p B
Vartofta B 16

54 7 +A-5t74
52 I 31-5612
43 I 41-49 11
1 5 10 23- 64 7
O 2 74 19*102 2

I

I

WFd ffiesmhygdsfesten

i Slutnrp

rnidsornrnardagen koml-ner karusellens jorclenruntresenär
ing. Birger Gannå, Itrueliksvall, att berätta om sin resa.
Samhällsföreningen.

$lutarps

lilroltslölening
tackar för den trwliga sup6n
samt blommoorna'vid säsongsavslutningen.

S.

I.

F.

KTITNARP.

Komminister 0tto Jansson, Liared
talar och sjunger vid Missions- och Sommarhögtial i NTO-lokalen tis'dagen'den 10 junri kl. 19.30. Pas'tor Algot Karlsson, Åsarp, m'edvdrkar.
Sång och mus,ik. Kaffeservering. Försäljning av juniorernas arbeten.
Tacksamt moltagas också gåvor till försäljningen.
Alla varmt, välkornna !

G.

Arvidsson trea i kula

Viil idrottstävlingar i

Kungs acka

såmband med idrottsplatsens återinvigning deltog Gösta Arvidsson'
t<fniarp. Han hade ingen lyc}åd dag
och kom endast. på tredje plats i kul-

i

;tötnins med för honom medelmåt.lga 13188 m. Sven Edlund, Hagfors'
,'än på 14,5i m' I diskus Placerade
,ig Arvitlsson som fyra rned resultat.el 41,10 m., slagen av bl. a. I{innatult-s2 1
3ergh.

Hästpremiering
I

I

I

Hästprenaiering

Slutarp

i

m,åndags.

ägde

rum
Resultat:

inkag., Luttra, diplom a . fris.;
Mary e. Blanko av T.,, äg. N. Johansson, Korsg., Vårkumla, diplom
a fris.; Flexy I e, Jupard, äg. V. Johansson, Siggag,, Slutarp, diplom +
fris.; Lillan e. Redon, äg. E. Josefsson, Backg., Vårkumla, . Vartofta,
diplom a fris.; Julana e. Jupard, äg.
F

l-åringar.
Stjerna e. Evo, ä9, R. Gustafsso4'
1.2

Siggagården, Slutarp; Evonne e. Evo,
äg. N. Johansson, Korsg., Vårkumla,

anordnas å FESTPLATSEN TÄNGAVALLEN' med början

Miilsommaraftonenkl.lg.00.Mitlsommardagenkl.t.S.00
MUSIK AV MöSSEBERGS MUSIKKÅR, X'ALKöPING'
HutliksMerl >Karusellen>> ioril4:n runt.INGEryIqB BIBGER GANNÅ'
midsommar'
resa
sin
om
berättar
jordei-runt-resenär,
oJt, nraiotjänst
dagen

kl.

16.00.

I

inbjuder härmed till. jpktstig lörd'
den 14 juni kl. 2 em. vid AxtorP'
Kinnarp.
Arnmunition tillhandahålles.
Anmälan sker vid starten.
Styrelsen.

e. Evo, äg. R. Gustafsson, Siggag.'
Slutarp; Junis e. Juvill, äg. N. Johansson, Korsg., Vårkumla, Vartofta; Tora e. Hotteur, äg J. Johansson,
Huleg., Slutarp; Juliana e. 'lupard,
äg.' A. Johansson, AIarP, Kinnarp;
Monika e. Monte-Bello, äg. Hi. Johansson, Storeg., Börstig; Herta e.
I{otteur, äg. B. Johansson, Skatteg.,
Vårkumla, Vartofta;'Bellis e. MonteBello, äg. F. Winggren, Storeg.,
Brismene.

6 tvååringar.
Parjy e. Parent, äg. V, Johansson,
Siggag., SlutarT; Bella e. MonteBeIIo, ä9, B. Andersson, NagiarP,
Kinnarp; Mona e. Monte-Bello, äg.

Folköpings kontrokts ungdomshelg

i Kinneved
söntlagen tlen 15 juni
PROGRAM:

12100

Folbygdens störstq hembYgdsfest

X'loris e. Evo, äg. E. Danielsson,

Vårkumla, Vartofta; Julia e. Jupard, Ledsgården, Slutarp, fris.; Jova e.
äg. B. Nilsson, KotarP, SlutarP; EvY Jupard, äg. Br. Fredriksson, Orre-

laktuårdsf örening

Kl.

J/tid-rc{/rlrnuz(eLt

10 3-åringar.

i

Vartofta; Blända ö. Edon, ä9. G.
Gustavsson, Mussla; Börstig; tr'lori G. Silvander, Sör'by, Kirinarp, fris.;
e. Juvill, äg. N. IGill6n, Strängg., Hotty e. Hotteur, äg, Br. Andersson,

Kinneueds

Kl.. 10.00

20:tle

-

Bello, äg. tr'. Winggren,.Stor,eg., Brismene; Parda e. Jupard" ä9. Ä. Gustafsson, Mellomg., Slutarp,

i ,,S;utarp

ft16-sr.

SLUTARPS SAMIIÄLLSFöRENINGS

Hj. Johansson, Storeg., Börstig; JuIia e, Jupard, äg. Å. Gustafsson, MeIlomg., Slutarp; Bellona e. Monte-

1952

Högmässa med nattvardsgång

"'.

fris.; Juparda e. Jupard, äg. F. Johansson, Ledsg,, Slutarp, fris.; Reda
e. Redon, äg,. J. Johapsson, Hulegården, Slutarp, flis.
Fölston.
Teta e. Hotteur, äg. J. Johansson,

Axelsson med sång midsommarafton.

oF'örlekarnakringmidsommarstångensvararvanalekledare.
>> 15.00 Inledes festen med hälsf Midsommarafton:

I{uleg., Slutqrp, B; Färla e. Joris, äg.

L.

Andersson, Naglarp, Slutarp, B;

Reisy e. Reflex, äg. Å. Gustafsson,

äg. A.

i VÄBKUMLA

kyrka'

19.00 Musik.
)> 20.30 Föredrag av Folkskollärare
Ivan Gustavsson'
>> 21.00 Sång av SYstrarna Äxels-

Gustafsson, Liden, Luttra,

Falköping, B; Jully e. Jupard, äg. V.
Johansson, Siggag!, Slutaip, B; Clara
e. Clarr, ä9. A. Hedbtröm, Gärdet,
Skånum, Grolanda, B; Syljan e. Syibin, ä9. 13. Kjellander, Mossag., Slutarp, B; Vega II e. Reflex, ä9. T. custafsson, Prästg., Slutarp, AB; Bläsa

>

Folklekar.

>>

Trollkarlen Carolf.

2L.30
22.00
>> 22.30
>> 23.00

flex, äg. S. Nymari, Tomten, Skånum, Grolanda, B; Lessy q. Joris, äg.

G. Alfredsson, Gårdet,' Skånum, Grolanda, B; F'lora e. Blanho av Tofta,
ä9. E. Danielsson, n'inkag., Luttra, I
Fall<öping, A; Relli e. Reflex, äg. g. l

Kl. 14.00 Bibelsamtll i 'grupper' Qamtalen ledas av kontraktets
präster. Lokal: KINNEVEDS NYA SKOLI\'
KI. 15.30 Kafferast.
Kl. 1?.00 Gudstjäns't i KINNEVEDS KYRKA' Predikan av pas'tor
Erik Skagefors.
Alla hjärtligt välkomna!
Tag med psalrnbok o.tinyu Testamentet'
.
FalköPings kontrakts Präster'

l

|

ho€ Valdemar
Slutarp, B.

Johansson, Siggag., l,
lr

Platsen'

Ingeniör

'Birger

Gannå,

Hudiksvall, berättar owt sin
resa jorden runt.

Uppträder >>Kentons-Akro-

Lekar kring

midsommarstången för barnen.

19.30 >Kenton-Akrobaterna>>.
20.00 Folklekarna tager sin bör-

Mitlsommardagen:

I

Paulax e. Paulman, ä9. Halmstads- l
ortens Hingstför"ening, stationeradi'

18.30

till

Kt. 14.30 Marscherar >Mössebergarna>> från samhätlet tiil fest-

tr'olk-

baterna>>.

Gustavsson.

f

av

skollärare Valter Dahl6n,
Hökerum. Därefter kon-

17.00 Konsertmusik.
17.30 Trollkarlen Carolf'
18.00 Konsertmusik.

)> 23.30 Folklekar.
>> 24.00 Sång av SYstrarna Axels-

Nilsson, Kotarp, Slutarp, B; Relly e.
Reflex, äg. VaId. Johansson, Siggag., i

AB; Flexy e. Reflex, ä,9.
d:o, Ä; Daisy e. Heroton, ä9. Ä. Gustafsson, Mellomg., Slutarp, A.
I
Hingstar.

16.45

Folklekar'
Bygdemålshistorier, berättade av Folkskolläraie lvan

son, clärefter folklekar
festens slut.

ningsanförande
sertmusik.

16.00

son.

e. Monte-Bello, äg. G. Gustafsson,
Mussla, Börstig, B; Karolina e. Re-

Slutarp,

'

Kl.

Mellomg., Slutarp, 13; Vensy e. Evo,

I

Klrkoherde Kurt Larsson.
M"åltidsrast. Mjöl'k och läskedrycker serveras' Smörgå'
sar medtagas.

DenihelaNordenvälkändeTrollkarlenCarolfuppträderbådadagarna
De tre fenomenala tablågymnasterna >>Kentons-aklobaterna>> från
Göteborg uppträder midsommardagerr.
['olk'
Föredrag och bygilemålshistorier av den kände västgötatolkaren
systrarna
medverkar
Dessutom
tr'alköping.
skollärare Ivan Gustavsson,

Kullen, Luttra, fris.; Julita e. Jupard,
äg. A. Johansson, Alarp, Kinnarp,

'
>

jan.

21.30 Trollkarlen Carölf. Därefter

folktekar

till

festens slut'

. CIIOKLADTOMBOI'A ' KLOCKSPDLNT
- Pistolskj-utning - Pilkastning'
SKJUTBANA.
Vfte XefnPN
. Hö gtalarqanläggning'
STOR VAR,UTOMBOLA

Servering av kaffe, täsketlrycker' v&rm horv m' m'
KOMMITTERADE.

Frökinds erk, siultkassa
Uppbörd av medlemsavgifter

hålles i Kinnarp: rnåndagen den 16
juni kl. 17 hos kassören; i SlutarP:
tisdagen den 17 juni kl. 16 å Källedals kaf6; i Luttra: onsdagen den

18

juni kl.-14.30 i Skolan, samt i

Vårkumla torsdagen den 19 juni
k1'. 15 i Hplfe Forsbergs affär.
'Styrelsen.
60 år fyller den 13 juni arrendatorn
KarL Kdrlsot?, I{allagärden,
Slutarp. Han är född i Vättak oclt
efter att ha innehaft gårdar På arrende på olika platser övertog han i
våras på arrende Hallagården, SIutarp. Han har gjort sig kånd som en

duktig och frarnsynt,,jordbrukare.
Begåvad med ett gladlynt och trevligt,viisen har.han;gjod sig allmänt
omtyckt av alla hån kommit i beröring, med..

en avslutades med gemensam sång,
I NTo-lokalen, Klnnarp,
i tisdags en välbesökt missions- soolsång av pastor Jansson och bön.
och sommarhögtid. Högtiden, som
Missionstältet I Slutarp
Ieddes av ps$tor Älgot Karls,son, Ås-

arp, började med unison sång, var- får på lördag kväll bök av sångare
efter duettsång utfördes av pastor från F loby. Mötet ledes av distriktsKarlsson med fru. Efter välkomst- sekreterare Enoc Johansson. Falkö-

hälsning'och bön sjöng komminister ping. Söndag kväll pledikar pa,stor
Otto Jansson, Liared, .flera sånger Carl Storck. Sångare från Åsarp delackompanjerad av fru Margareta tager med sång och pastor Algot
Augustsson, Kinnarp. Pastor Jans- I(arlsson leder mötet. Insamlingar föi
sons predikan ställde de närvarande !ältmissioneh göres. ptlb-de,
inför den allvarliga frågan >>Är du en

verklig

kristen?>>

Efter kaffesdrveringen vidtog försåljning av juniorernas arbeten. Den
ekonomiska behållningen
den blev omkring 42O

vid

högti-

kr, F örsäljning-

f

Gosta Arvidsson
rurle's\

br DM i

i KINNABPS F.NSTPARK,
lörtlagen ilen 21 juni.

&ufal

ÅKE VERNERS PoPulära

Seniör-DM avgöres i dag och i morgon i Skövde med IF Hag'en som ar-

rarigör.

I tävlingen deltar

orkester.

100-måh och antalet starter blir 165.
Från våta trakter deltar bi. a. Gösta

Fotboll

kula. Normalt sett bör Kinnarpstton
vinna och intressant skall bli att se,
om.han'.denna gång når över L5 m'-

l.t/2

är, samt 10 m. björkved
salu. Tel. 164 Kinnarp.

till

{"bctrtbn
å

Festplatsen, Slutarp, onsd.

den 18 juni kl.

20.

Slutarps

I.

x..

Matpotatis
välsoiterad, önskas köpa.
OIof Nilsson, tel,106 Kiunarp,

ltrrlb'SL. stutarp-Btidsberg p-t,
Slutarp slog Biidsberg med 2-1
om Falkpokalen. Blidsberg låg under
i pausen med 1-0. En stund in på
andra halvleken .ökade Slutarp tiil
2-0, viiket Blidsberg strax efter reducerade till 1-2. Slutarp dominerade i stort sett helt första. halvlewen.
Vi. Ändersson

vy. Bivesjö lyckade.s båist före pausen under clet att hi..
Johangson jobbade framgångsrikt
matchen igenom. tr{hb. Lundin slog
och.

upp en ,skada och var sig inte lik medan res,e:'ven på vh., Andersson, ha.de
vissa fraitgångar efter .qausen. Lövgren var, så länge han spelade på sin
ordinarle piats, tillsammans med vb.
Rehn f,örsvarets främsta. Mv. Rutman gjorde bra ifrån sig men gjorde
en oförtåtiig tabbe vid Blidsbergs re-

d';ceringsmåi. Rlidsberg uppvisade
som vanligt ett smånätt spel men

i

avslutningarna.

i laget var vb. Svensson, vhb.
Johansson såmt hi. Göte Svensson

salu. Tel. 155 Kinnarp.

juni kl. 19.15
Fyrlagsturneringen om Falk.
onsdagen den 18

B?ist

till

å Vallensås, Trädpt'

dtrecket.

saknade tyngd

Fabilksny 0lympia

KinnarPs IF

omkring

Arvids*pn, som får möta Sönegård i

$.R,B-tiur

Daggarnla kycklingar

hölls

och vy. I{ur1 Isa,kssoh.
Bra domare var Torsten Gustavss.on, Falköping.

pokalen

F'INAL:
SLUTARPS IF'_TR,ÄDETS IF
I{inneveds skYtteförening
hade i söndags anordnat korPorationstävling, var?id föIjande re"s'ultat
uppnåddes (på 300 möjliga Poäng):
1) Hemvärnslaget 273 P. (8. Engdah1. Sven Johansson, Erlk Gustavs-

son); 2) Bröderna ArP 272 P. (R.
Arp, K: Arp, Gustav Johansoon); 3)
Iludena-Fala 270 p. (II. TrYgg' R.
Fredriksson, Nils Johnsson); 4) Itinnarps lag 265 P. (Georg Johansson,
Th. Få,II(" Gunde Johansson); 5) Hulegårdens lag 254 (Stig Karls.son'
Bengt Karl.sson, Ing:emar Karlsson).
'Bii,sba individuella

resultat: Bertil

Engdahl 9( p., Rune ArP 97 P., Gunde Jöhansson 95 P., Georg Jchansson

.p., Sven Johansson 94 P., Stig
Karlsson 94 p. n 16-SA.
9,4

sa.lu. varje vecka, könssorterade, 90 % garanti, av rasernd
R. I. R. X V. L. samt vit och brun leghorn, pris 2 kr. st. sjukdoms'
kontroll, innehar friförklaringsbevis R. 125.
r
NORI)ÅSEN, KinnarP, tel. 50.

tiil

Kinnarps Festpark
DANS lörtlagen tlen 21 juni ÄKE WERNERS populära orkester
från Skövde.
SPEI, OCH SERVERINGAR.
Kinnarps IF.
Kinneveds ilaktvårdsf örening
hade i lördags anordnat sin sedvan-

liga jakstig i sa.rnband med insatssk.iutning. Ett trettiotal skyttar deltog. Resultat för jaktstigen (högsta
möjliga poiing 50):

1) Bune'Andersson, Vedum, 50 P.;
2) Gunde Johansson, KinnarP, 39; 3)
Kurt Eriksson, Treva{tna, 38; 4) Karl
Bredholm, Grolanda, 34; 5) filran
Gustaysson, I{innarp, 30; 6) Gunnar
Anderssgn, Äsarp, 30; 7) Johanees
Johanseon, Eörstig, 30; 8) Gunnar
Jbhansson, Vårkumia, 30; 9) Stig
Larsson, Broddarp, 30; 10) Ingyar
Spets, Kättilstorp, 29; 11) Elmer Johaneson, Börstig, 28; 72) Gotthard
Gunnarsson, Kinnarp, 28; 13).Bertil
Gustav$son, J.äla, 281' 14) Bengt Salomonson, Brismene, 28; 15) Ilerbert

i fjolårets
jaktstig) 25; 16) Elon Kindlund,
Kinnarp, 23; 77) Ädolf .Ia^ngson, Jäia,
2I; 78) KarI Jonsson, Fåglavik, 20.
Insatsskjutning, högsta möjliga poåing 40: 1) Linnar Andersson, KinI(arl,sson, Alboga (segrare

Karusellens jorilen-runt-farane

till

tionella midsomrnarfest på T,ångavalilen
den 20:e i. ondninrgen
- Lfrämsta
har .som,
dragplåster ett
framträdande av Kanxellens jorden-runt-farare, ingenjör Bir,ger
Gannå från ftrudiksvall.
Ingenji(i'a G,annås framträrlande
åger rurn kl. 16'på ,rnidsomrnar.dagen. Festiigheterna börjar iedan
ki. 19 ,på irnids,ommaraftonen, och
ur rnåndagens,progxam kan näinnas fö,redrarg och bygd,em,ålshistorier ,av f<ilkskollrärare Ivan Gustavsson och sång av systra.rna
Axelsson. Få rnidsornmrandagen talar överlärare Valter Dahl6n, Hökerum, och vidare uppträder bi. a.
>'Kenton-a]krdbaterna> och troll-

nar-p, 35; 2) Rune Ändersson, Vedttm,
35; 3) Adolf Jansson; Jäla, 30; 4) ilkar,len
tsertil GustavsSon, Jäla, 30; 5) Gunnar Andersson, Åsarp, 25; 6) Evert.
lGu,stavsson, Jäla, 25; 7) Stig Larsir

son,.prorldarp, 25; .8) Gotthard Gunnar"såon, Kinnarp, 20; 9) Sven Berg-

lund, Broddarp, 2O; 10) Alvar Joha,nsson, Grolanda, 20; 11) Herbert
I{arlsson, Alboga, 20; 72) I4gvar
Spets, Kättilstorp, 20;. 13.) Rune Abrahamsson, I{innarp, 20; 14) Karl
Bredholm, Grolanda, 20. Föreningen.s
egna medlemmar, som samtliga var
upptagna som funktionärer, komlner

att tävla på tigdag kväll. l{6-91.

Slutarp i .miclsommar.

Slutanps iSamthrälsförenings tradi-

Carotf,.

tor/6-SA.

6TIÄ DM.RESULTAT
alo-sz-I FRIIDROTTEN.
DM i frt idrott avgJordes under
lördagen och söndagen i Skövde med
Hagbn som arrangör. En del goda resultat uppnåddes. Gösta Arvidsson
verkqr ur form och blev slagen av
Sönegård, Lidköping, i kula.

vid Frökinds skoldistrikts

skOlor

lp'l6-Sl-

Irene Pettersson, ljrlsmene' serlL
Blomqvist. Luttra, Anita Johansson'
Smedietomten, Kurt öman, ÄxtorP,
Tord Vikström, SlutarP, Flemming
Torstensson, KinnarP, Lars-Äke

lXriksson, Luttra, Karl-Ärne Bertilsson. Vårkumla, Anna Eivor Johansskolor
Viil Frökinds skolttistrikts
son, AxtorP, B6ngt Gustavsson, Skatrtrtith i torsdags ooh fredags års- tegården, Änn-Måri Engdahl, Slutarp,
Vårkumla'
avslutninrg. Av rnedel fi:ån
"av 'diil'- Rigmor Engelbrektsson,

från Guärun Andersson, KinnarP, Karin
Siv Johansson,
ut- Nilsson, Vårkumla, Sunddn'
medel
anslagna
skol'distniktet
Luttra'
Ing-Mari
Brismene,
d.ela.des pre,m,ier ,till andra, fjåirde Ingvar Ström, . Hulegården' A!l3n
.Kar16n,
och sjätte klasserna efiligt följan- StiOm, Hulegården, Åke

till

SLUTARP.

Kom,ihåg

TÄLTMCTENA

20'
fortsätta. Lördag 20 Sångare fråp Fioby, söndag 20' Midsommarafton
Karlsson'
Algot
och
Storck
Carl
Talare:
Onsdag 20.
Sång och dlusik. Kollekt. VäIkomna!

avsedda'-f'on'der sarnt

Slutarp.

'de o.rdning:

Andra klassen, Brismene skola:

Sjätle 'klassen, Börstigs

sk-ola:

Agne AbraSören Harrysson, Börsholmen, Bengt Evv Persson, VintorP,
Blomdahl, DöJohansson, Västarp, Marian Johåns- hairsson, Tornarp, Alf
EkarP, Bo
son, Ekesgärdet, Annika Johansson' ve, Per-Olof Eckerlid,Kling' SandSten-Äke
Döve,
Olsson;
Hallan,
Johansson,
Jan
Börsholmen,
Vivian Lundgren, Döve, Ingvar
Sture JohanSson, VästarP, Britta hem,
TornarP.
Karlsson.
Svahn, HaIIa.n.
skola: Margareta NäsBörstigs skola: Maj-Brit! Eriks- Kinneveds
Sivert Birgersson'
soa, Döve, Lilian Ahtburg,'Tornarp, ström, KinnarP; Ingvarsson,
NaglIngemär
Axtorp.
Karl-Äke
Döve,
Västeimarlt,
^öve
-8gon
- Ek, Ledsbacken, l\farita
Karlsson, Tornarp, Lennart Gustavs- arp.
Ingegerd Ählin,
son, Vintorp, Inger Elmorsson, Döve' Aronsson, Luttra,
Sjöström
Yngve
,I[önarP,
Halsäng,
GudBertil Rågnarsson, Hjälmsered,
Bernt Ber'
Holm, Prästbolet, Anita Kling, Vera Lärsson, Brismene,
Ingdmar Lundahl,
Sandhem, Inge Einarsson, Såndhem' tilsson,'Vårkumla, Granelund, AnneSörby skola: Marianne Einarsson' Slrrtarp, Evert Ahl, KinnarP, Daniel
Vårltumla, Henry Jarlsson, Kinn4rP' Marie Andersson,

Birsitta Karlsson,

Halsäng, Börje

Vår;ing, KinnarP, Jan-Erik Gustavssori,

-"Vårkumla, Ingvar Johansson'

Vår'kumla, Birgitta' Gustavsson'
Klnnarp, Berit Karlsson, KinnarP,

Gustavsson, Slutarp, Barbro Rubensson, Slutarp, .I,eif tr'ilipsson, Liden'
Sldtarp, Irene Eng, Vårkumla' Ä'rne
Karlssbh, Mönarp, Inge Ahlin' Luttra, Sven-Erik tsriksson, Luttr4' Ger-

Karl'Erik
John Samuelsson, Vårkumla, Bengt hard Gustavsson, Luttra,
Uno Lindström'
Andersson, Kinnarp, Stig-Äke Brodd' Sund6n, Luttra,
Kinnarp, Eva Johansson, ÄxtorP' - Luttra,
Slutaips skola : .Ann-Margfet Forsell,

Stutarp, Lars Efraimsson, Luttra'

studera sin kommun
i$l

under rundresa

z rI onsdags gjorde ledamöter av,

tr'rökinds stonk'ornrn'uns fuiimäiktige odh a,nrdra styrelser och nämn-

der en rbussresa genom storkorn'munen för att skaffa sig en närrnare
kännedom urn sitt verksamhetsfält. lserdan sarntl:i'ga resenärer

uppsaml,ats skedde statten för självä stu'dieresan i. Lrltti:a. Här rträ sades deltagarna vä'Xhctm'na alt

rilksdagsrnan Gunnar tr:atrsson, sodn
oclkså talade orn s'bcknen och de'ss
bebyggele,,fbrevisade for4minnesm,älken samrt var ciceron i kYr-

kan. {[Iär sjöngs som avslutning
psalrnen Vår Gud åir oss en väldig 'borg.

Svend Aage Qlsen, MönarP, Ingegerd

Klasson, Slutarp, Ros-Marie Ahlberg,
Slritarp, Ing-Britt Lundahl, Slutarp,
Bosse Dahist?and, SlutarP.
Fjärde klassen, Börstigs skola:
Gunilta öhrnell, tsörstig, Birgit I3Iom,
Hjälmsered, Kerstin Johansson, Dö-

Frökinds styresrnän

Resan ställdes sedan

!ritu$tom6te
hålles vid

kumla, där f.

till

Vår-

kommunalordföranden \Sven Neurnan var sahkunnig
rörande Skola, sodken odh kYrtka'

utan möblerna" levereras till nåSra I
av ,sveriges ledande firmor På om- |

9o^öen(u

Kinnorps FestPork i ofton'
AKE WERNERS berömdo
Orkesler från.Skövde.
KinnorPs lF'

i

på ett vändrigt sätt år 1940
rådet och dessutorn går en 'betY- sedan rnan ilt tg32
sedan
'börjat hålla
dande del i'exPort På 1b:1. a. Ameregei',bundna friluftsprediknintgar
rilka.
vid vilka lkollekt, upptogs för
Ef,ter gernensam kafferast avla- 'här,
ruiaens iståndsättande. De'ssut'orn
des ett besök i Kinneveds kYrka' erhölls för sairnma ändamål bidrag
varef,tei f,ärden ställdes fill Bris- ur Gustaf-AdoLfsfonden, sedan en
mene och Börstirg. I Döve ibesteg tjänsternarn fr'ån R lksantikvar,ieämman först 'I-.unnern, 'scrm är den betet rbeslktigat ruinen qch f'txklahögsta rpunkten i storkomm'unen"s rat den vara av stort vetenskaPsödra d'el. Det något d'isiga vä'dret gjrond,e dtt den underbara ut- D,änrned vår resån slut sedan
sikten härirfrån inte blev v'a'd den rilksrdragsrrnan G'usbaf Hailagärd
brrukar vara. Det var dock så fram'fört ett tack till de rnedver'
pass vackert att deltagarn galr'
kande.
srka sponta,nt stiimde upp VästgöiDv,ivelb,u'tan iraf Sust en sådan
rrlan
sarn'Iades
tasången. 'Sedan
resa rätt mYcket att 'betYda
här
JohansIvar
hernmransågaren
hos
och bectyran'de
de
för
'bersluta,nrd,e
eon. rsto,mrnen, som i sitt vackra
Lokalkorn'tnun'
en
större
inom
f'
T'
på
'kaffe'
hem 'biöd sa"rntiiga
viktigt.
m,inst
inte
är
l<iinnedorn
Öhrnell
A.
G'
dristrirktsii'ver}äraren
naturligtiii,rnnade 'här en kort redogörelse En gmndlig 'sådan 'kan
resa
på
en
så
snalbh
vjrnnras
vis
inte
i
alkniirrttret
för tsönstigs socken
[nte
nog
rnan
tar
men
denna.
med
sooken
f,ordom
lbY,
ooh D(we
ro'm
att
man
rnYoket,
fel
så
Pastår
egen kYfka, i sYnner'het sa"mt
för
det
i'ntre'sset
iiv
till
vädkt
herrfJamf'örde gästernas tack tiil
sarnhäile som'vi sedan års*
slkapet Jdliansson och utbringa"de

ett

leve.

till'hör.

.Börrstigs'kyrrka för€visades se,blev iSl'utarp. Folk- dan av rhr Ötrrnell, som också På
Nästa
station
'Missionstältet i SlutarP'
ve, EIvy Lundgren, Döve, Manne ^ AXTOR,PS MISSIONSIIUS
skoles,tyreJsens'ord,f. Ivar Gustafs- orgeln utförde ett Par musikstYcjuni kl' 16'
Karlsson, Tornarp, Hjördis GustavsTältmötesserien i Slutarp fortsätden22
rne'd visnjrt'g ken ,ooh den tillrfällirga f'örsamlinordnat
söndagen
här
hade
son
son, Mussla, Marita Tornemar, Tornter meA möten På tördag och söndåg
av ISlutarps Nlöbelindustri. Un'der gen sjöng till sist Ps' 474 verser- lx,rall. Sattg.re från Floby medvelkar
arp,, Bengt Johahsson, TornarP, Len- Predikan av Kh. Kurt Larsson'
nalt . Jcnransson, TornarP, Kennet past. Arvid Söderberg och C' Gus- lednring av falbrik'örerna Levinsson na 1 ,o,c,h 6. Sista Punkten ;i rese- i-rö"oae"*:ötet och det blir predikan
Einarsson, Sandhem, Åke Roos,
verkmästare
rv past]or Algot Karlsson' Söndag
iurr*.orr. (Vid otämPl. väder i mis- loch Gustafsson samt
MidsomTornarp.
tvåt talar Pastor Storck'och
att
tillfälie
Berg hlev man här i
sedan
frattes bckså möte,
Luttia .skola: Bo Johansson, AlarP, sionshuset.');. l:
attån
eå isenom hela det stora fabriks- fidk rhär en del uPPlYsningar om Itii" aut möte På onsdag och- några
KinnarD. Insemar Klasson, Slutarp'
Välkomna.
Offer.
tom[iexet samt följa de o]ika mo- Sånnurns ,gamla socken octr dess å"*"* framåt. I mötena medverkar
Etvv Jåtransson, Ktnnarp, Barbro Johanäson, Sluterp, AnitB, Sandklev'
menten i rnöbeltillverkningen' Falb- kyrika fram till rn'itt'en av 1500- itir-utom pastorerna Storck och KarlsLuttra, Lennart Thor, Kinnarp' Anriken sys'selsätter för närr;prande ta,let, då socknen u'P'P'gick i tsör- son sångare. *t/t-52
ders Johansson, Brismene, Uno Joomlkrin,g 45 arbetare' Någon de- sti,gs socken odh kyrtkan giok mot
hansson,'smedjetomten, Lars-Olof
balj,försäljning före'komrner inte' sitt förfall. Rminen konserverades
Abrahamsson,. Brismene, Sture An'
dersson, Vårkumla, Eivor Lundahl,
Stutarp, Stina Johansson, Vårkumla,

[|emmalaget segtade
T ffi d e

ts

ställde Trädet upp med två reserver
och av dessa var lii. Martin Gustavs-

i

i kedjan med Spaak
sonr främste konkurlent. De övriEa
son faktiskt bäst

f oth o I I Sv e e k n, i i.l*lilå'""åå: idiiJrå1'?flrii;J

inte några värre saker att befatta

Den med stort .intresse emotsedda sig med och bacl<arn2 b[6rfinss6nfinalen i Trädets fotbollsvecka blev Kroon ritgjorde värsta stötestenarna

inte den järirna och spännande upp- för gästernas kedja.
Domare var K. E. Hellström, Falförskaffade Sig på ett tidigt stadium trröping, vilken beivrade aIIa förseei?-t/6-ge.
en betr:yggande ledning medan lagen ser.
i spelhänseende var reiativt jämna
om man undantar matchens sista
tjugofem minuter, då frådet visade
bästa spelet. Matchen fördärvades
ä\'en av de må,nga avblåsningarna Slutarps Samhällsförcnings
vilka
rnidsomrnarfest. 1.515 'Så ,
lför ojusta trängningar o. d.,genom
den tjugon'de i ordnin,ge,n, gynnalspelarna - mer eller mindre
sin speliver gjorde sig skyldiga des av vackert väder och stor
- sinra nederlag får i
till. Slutarps
lviss mån ses mot bal<grunden av att pulbl,iiktillsiutning. Under de åda
de fick sin cb. Lövgren skadad redan dagarna besökt.es festen av cia
i början av matchen. Han.' r'åkade 20'00 personer. På mi'dsomrnarafkoilidera med hemmatragets center ton inleddes prograrnrnet rned ett
och föll med så olyckligt resultat,
vilket en senare undersökning visade, f öre,drag av foltksrkollärare Ivan
att han ådrog sig ett brott på benet. Gustarzsson, Falköpin,g, som sena.
Reserven sonr sedan insattes förmåd- le ,under ,kv'äilen gav prov på sin
de inte fylla platsen och omplacerini övrigt skapade säkert en viss lför'måga att rberätia'bygdemåisosäkerhet. I förgvarshäuseende voro ihistorier. Dess,utom upptog prolagen ganska jämna. Skillnaden 1åg i gra;mrmet,uppträdancle av trollkarkedjornas förmåga att slra.pa och len Carolf samt sång av ile.popuItillvarataga målchanscr och hör l,åg lära systrarna Axelsson.
hemrnalaget en hra bit för'e. Gä,sterPå rniidsommar"dagen svarade
nas försök att spela ftam,sin cf. rned
långbollar gav ingen större utCelning >>Mösse'bergarna> för den rnus,ikamen han svarade dock för matchens lisrka'unrd,efhållningenl oah inledde
första mål i femte minuteri och va.r: med att från s,amlhället tåga ner
indirekt upphovet till sista målet, då
han i slutminuten hom helt fri rnerr, iilI testplatsen. överlärare Valter
attackerades ojuste. Den.följande Dahl6n. Hökerum. hötl därefter
straffen sattes i nät av vb. P'ehn. De lett thälsningsa.nförande varp'å
sju mål som inrarnades av dessa händelser hade följande upphovsmän: I{a,rusei,l{esendgen,Eirger Gannå
1-1 i 10 min. hy. K. E. Emanuelsson, höli ,ett intressant ,och vätdispone2L! i 28 min. vy. Knutsson, 3-1 i rat föredra'g, 'eiär han ,berättade
30 min. cf. B. Gustavs-qon, 4-1 i 35 o'm sin re,sa jorden
runt.
min. hi. M. Gustavsson, 5 -1 i 43 min.
Ke.,ntons-akrobaterna från Gövy. Knutsson, 6-1 i 73 min. hi. GuStavSson, 7-1 i 80 min. cf,. Gustavs- teborg visarde ;balans ,och srni'dighet vird ett'par framtr:ädanden, och
J5On.
görelse man väntat. Elemmalaget

I$5..ttigaste spelare i det förlorande
laget var'.vhtr, Rehn, som tillsammans
med hb. Stenkvist och hhli. Lund.in
gjbrde bäst ifrån sig i försvaret, där'
Sand6n och Per-llno Gdstavsson var

trollkarlen Carolf hade

under
kvällen ett,,par bejublade före,ställninga r.

lite'för' orutinerade. Målv. Rutman

hacle ingdn clirekt chans på cle bollar

3 st. unghästar

I kedjan var cf. Ändersson rätt isolerad i mitten men var
tillsammans med vi. Mats Anclersson
bänt. Av Bivcsjö-Johansson--Än- en 3 år diplom" en 2 år pl. nr.
en 1
som g:ick in,

dersson

var den sistnämnde sor:l hö-

gerytter den bäs'"e. Liksom Slutarp

års valack,

till

Tel. 115 Kinnarp.

sälu.

II

To"sdag 20 Distriktssekr. tr). Johansson, Storck. Sång av >Sångar-Sara>
från Sandhem. Fredag, lördag och söndag 20 Storck m. fl. och sångare.

I

Koliekt. Alla välkomna!

Skolfrågor 2$t6'st' Ir
och se
i Frökind. i KomKINNARPS
och ÅSARPS
I

Frökinds skolstyrglse har hållit
sammanträde, varvid,som första frå-

ga

behandlades

vid

slocknade

L

sammanträde

med därtill. utsedda angående nybyggnad och sammanslagning av

fotbollss tjärnor
i match på Brunnsvallen,

I

Slutarps och Sörby småskolor. Enligt

förslag skulle den nya skollokalen
uppföras i. omedelbar närhet av
Kinnarps skola, detta med särskild
tanke på de fördelar detta komme
att medföra när skolbespisningen blir
genomförd. Skolstyrelsen bi.föll för-

1

ÅSARP, söndagen den 29

i

juni kl.

O I

15.30.

pausen srkämttävlingar
m. m.

]

slaget och beslöt sa,mtidigt att ingå
till Kungl. Skolöverstyrelsen med be-

ÅIF.

i

i

Tältmötesserien i Stutarp.
raqår hela denna vecka. på torsdags-

lgäran om prövning av byggnadsbeI hovet för nämnda skollokaler.
Vidare beslöts att vidtaga en del kväilen medverkar förutom pas.ior
I mindre reparationer å tjänstebostalStorck distriktssekr. Enoc Jöhan^sden i Slutarps skola. En remiss före- lson. >Sångar-Sara>, fru Sara Josefs1äg ftän länsstyrelsen angående från lson, Sandhem, sjunger i detta möte.
en av distriktets lärare inkommet l'redag, lördag och söndag kvältar
klagomål över tjänstebostaden. Skol- talar pastor. Storck m. fl., varjämte
lstyrelsen beslöt meddela att skolsty- sångare medverka. 2,6(6)S;.
] relsen beslutat uppföra nya lärarbostäder'. Hur snart detta kan ske beror pä hur snart vederbörande m1'ndighet. handtägger ärendet ifr'äga.
Protokoll.förelåg från den årliga underhållssynen av distriktets skoior
och beslöts utföra de i detta proto-

kolt påbjudna reparationerna,
Skolstyrelsen beslöt vidare att in-

fordra kostnadsförslag å oijemålning
i viss omfattning av väggarna i Kinnarps s,lcola, samt att vidtaga en del
mindre anordningar i korridorer och'
avklädningsrum. Från skolvaktmiistaren föreiåg en förfrå,gan om han

finge hyra Rossbackens skola som
bostad, vilket bifölls. Då t. f. överiärarens förordnande utgär

i och med

vårterminen beslöts förlänga detta
till den 1 jan. 1953. Ansökan förelåg
från kyrkorådet att fä lcyra skolan
under den tid kyrkan undergår reparation, ansökan bifölls under den tid

ferierna varar. IJppdrogs åt överliiraren dtt ansöka hos inspektören oTn

1,

I

att s. k. gruppundervi,sning får inlföras i Slutarps små.skola. Vidare
diskuterades en del frågor rörande
nli"sta termin m. m.

trnsärt.
-- - ;,-- -ll

z6(b-s2.

f

värda en eloge för att de ipke började med iiknande råspel. Gång efter
annan hördes från planen domarens

röst

men
spela boll, pojkar
utan effekt.
Det var avtrlåsningar
i

oändlighet, men inga varningar eller
utvisningar, sorn borde varit minst 3.
Var har den matchen spelats, Trädet, där så många avblåsningar före-

kommit för ojust spel ? Tänk på Aet-

ta och tänk på att Ni inbjudit till

fotbollspel om Falkpokalen. De inbiudna lagen hqr säkerligen icke

tänkt sig att Trädet skulle komma
med sådant spel. Vad beträffar Slutarp blir en del av deras spelare icke
klara från sina skador till seriestarten.

De inbjudna har kamratligt bidra-

git till att stärka Trädets kassa och
tänkt sig höja spelskickligheten, vilket nog den skänkta

poka-len

vår av-

för,

me*r reglerna gav Trädet
stora förmåner och efter denna upplgörelse kommer ledningen i föreningsedd

arna nog att betänka sig mer än en
gång, innan de gå rned på liknande.
Det kan icke förnekas, att Trädet
har en del bra spelare, men då de i
laget sätter in spelare, sorn icke kan
spela på bollen, måste man protestera.

Fotboll är en intressant och god

Trädets Fotbollsve,cka.
sport samt ofarlig, o- btott det speF otboll l|an man knappast tala las .>på bollen>>.
om, när det gäIler finalen mellan
Åskådare.
Trådet-Slutarp om FalkPokalen.
Vi ha varit i kontakt med matchDet var endast i matchens f örsta
minuter, som fotboll spelades, men domaren K. E. Hellström, FaInär Slutarp tagit ledningen, satte l< ö p i n g', som framhåller att matTrädet igång med ett spei, som mest chen var mycket hård. Oiustheter föliknade slagsmåI. Sparkarna riktades rekommer ju i varje match, även orn
mest mot motståndarnas mellangär- det i denna match var mer än vande och ben, Slutarp fick från dennal ligt. Jag gjorde allt för att st"ävia
match fara hem med ett lag, som var hårt spel och fick blåsa flitigt. Båcla,
illa åtgånget, och att de dessutom lagen kallades också sa,mman och
ef,ter endast 10 minuters spel fick lillhölls att spcla boll. För miri del
sända en spelare till lasarettet, vitt- anser iaq att båda lagen svndade unnar om den'ojusthet varmed värda1- qefär iika mycket mot regierna.

*'

na farit fra,m. Slutarpspojkarna äro

Etttre prBltad
Härmed infordras anbud å resturering av Kinneveds kyrka. Arbetet omfattar giundr- och förstärkningsarbeten, snickeriarbeten
sarnt omläggning av elektrisk installation. Särskilt anbud å den
elektriska omläggningen. Ritning-

ar

och anbetsbeskrivningar finnas

tillgängliga hos undbrtecknad. Arbetet skall omedelbart påbörjas.
Anbud rned påskrift om innehållet
skali vara undtertecknad tillhanda
senast den 15 juli 1952 kl. 12 på
dagen.

Fri prövningsrätt

förbehålles.

Kinnarp den 30 juni

1952.

po

jklagsserie.

'
Norra gruppen:
Grolanda-Tomten 1-5,
Valtorp 4-2.
Tomten
Grolanda
F loby

Valtorp

F

lobY-

330077-26
320110-54
3102 5-702
3003 2-770

Södra gruPPen:

Kinnarp-Åparp O-2, VartoftåSlutarp 1-1.
Åsarp
Trädet
Slutarp

Vartofta
Kinnarp

22004-74
21L06*43
31115-43
2 0 2,0 5:*ö 2
30037-70

FOTBOLL
I(INNARP_TOMTENS B
juli kl. 19i30
å ltlrottsplatsen, ÄSAEP.
KIF.

torsdagen den, 3

av sistnämnda slaget.
sirretvis inte >>åskådare>>.
Slutarp tog ledningen på ett av
Fotbollen och samarbetet mellan
mest regeiråtta offsidemåI, som fin- | . tråda föreningarria hade vunnit,
_^:"";::::;^:;J;,-;;;_;":ldc
nes.
Så var det de slagsmåIsliknande
':.'*,"----'*-:- l'.---^,--.
lmycket på om insändaren hade låtit
tacklingarna och ojustheterna.
l_,-- ,,_,_^
"-:.-;----;' De
-. -l:in
ilska svalna. SkaII nu Slutarp ge
frisparkar, som Trädet ticl
altt detta, som de i hans fantasi
"is;
1a
ligun
gott kunnat l,:,- .. .
och som många gånger'.'"'"
utsatta för, blir det nog inget
;'*^,^*lblivit
motpartenl
få gå utan avblåsning, ty
-:
.-" bollen> i dessa matcher.
- -.-- ---, på
"
..^', .
l"spet
hade fördel av bollen ,var höfttackÄskådare nr, 2.
lingar, armbågar och någon eftersläng, som ett par spelare fortsatte
med trots atl deras kamrater sade
titl dem att sluta därmed.

KURT LAESSON.
Kyrkoherde.

Skara-Älvsborgs

i träffar, var

det endast en svag fläkt
av
vad
som.väntar
Slutarp i N. Elit,
th-s?."
ty där finnes inga duvunga,r. Det är
Trädets fotbollsvecka.
l<lart att det kännes svårt för fanFotboll ses bl. a.'på två sätt. Dels . casten. som visst inte lär ha stort
av dem, som uppskattar en god pres- medhåIl i Siutarp, att före en match
tation.av båda lagen, och dels av fan- vara segervan och segerviss, samt
tasten, som endast ser egna laget dessutom segcrtippad åka på ett så
och då bara dess fördelar, men icke kraftigt nederlag och dessutom, åtdess nackdelar. >>Åskådaren> av in- minstone i matchens sista 20 min.,
sändaren i l'T den 28/6 måste
bli ordentligt utspelade, men det såg

Insänt.

Som domaren sagt i sitt utlåtande,
så syndade båda lagen lika, men som
det- såg ut på matchen så underlät

han delvis att blåsa på Slutarp. Ilade

han gjort detta lika flitigt som på
Trädet, hacle nog aldrig insändaren

kommit till. Domarens sammankallande av spelarna på pl:in för kollektiv varning, måste nog ha varit i en
annan match, ty i den nu avsedda
förekom det icke. Ang. utvisningar
hade nog Slutarp drabbats minst
lika hårt om sådana skulle tillgripits och allt varit med.
,dtt en förening inbjuder till match
innebär väl inte att gästerna skall få
husera som de viil. Någon mera för-

del än hemmaplan och överskott
kånner jag inte till, ty SF:s regler
tiilämpas väI.

Att Slutarps lag var så illa åtgånget, som görs gällande, är rena
fabeln, men de$ finnes de,,som inte
iran taga ett nederlag utan att på
något sätt bortförklara detta, men
skall det göras så som nu skett iär
>>Åskådare>> inte hefatta sig med fotboll och insändare, ty då får han troligen syssla rned detta under hela serien. Vad hårhheten i matchen be-

f"r.

InSant.
ll-

Trädets fottrollsvecka.

Undertecknade föreningar, vars
match

i

Trädets.!'otbollsvecka blivit

föremål för insändare i denna tidning, får härmed meddela att vi helt
, taga avstånd från de antydningar
i och yLtranden, som gjorts i dessa
för
I och vilka endast äro till skada
i
sin
sporten
som
klubbarna
såväl
I
helhet.

I,

I Vi "itt även påpeka att ledningen
inom respektive föreningar inte varit engagerade i denna Polemik.

Slutarp och Trädet den 1 juli 1952'

I

SLUTARPS IDROTTSF'ÖRENING.

Allan Ahlquist.

ri

Ordf.

I

I

I(inneved.'

TRÄDETS IDROTTSF'öRENING,
Harald Johansson.

til

Ordf.

ll
DXTRA KYR,KOSTÄMMA
i kyrkan söndagen den 6 juii 1952

kl' 15'15'

zh'st'

SLUT.{RP.
l

juli'

|

.Johansson, Borås,

I{INNAR,P IITöTER I I{VÄLL
Tomten B å idrottsplatsen, ÄsarP.
Matchen börjar kL 19.30.

i kaft

och btåsigt"väder, varför

de uppnådda resultaten får ses mot
bakgrunden härav.

I

synnerhet löpar-

na hade känning av det ogynnsamma vädret.
Kvällens tävling framför andra
var givetvis 1,500 "m., som 1ämnade
ypperliga tider och visar ätt svenskarna inte äro alldeles chanslösa i
Helsingfors. Åberg, Gävle, vann lop-

pet på den utmärkta tiden 3.46,8
min. före Ingvar Eriksson, Brandkåren, Stockholm. En av favoriternå,

Sture Landkvist, VikiDgen, hamnade
på femte plats.
Den olyrnprska elden anIå{nde till
Stadion i slutet av tävlingarna och
facklan fördes av olympiske guldrne-

sb-sz.

elden.

Det frärnsta iesultatet

9-26

vid torsdagens stadiontävlingar stod
Curt Södertrerg, Tureberg, för genom

att sätta nytt

i

Västergötlands lantlskapslag i gån41
mot Värmland-Göteborg På söndag
har nu uttagits och fick föIjande utseende: Seniorer, 10 km.: Gurrnar 1'
Sand.ström, Härlunda, Valter F ritzon, i

re, 10 km.: Åke

men

i fri

läl<tare

svenskt rekord på

m. hinder. Gösta Arvidsson,
Kinnarp, kom för första gången i år
över 15 m.-strecl<et i kula, men blev
slagen av från USA hemkomne Ro3.000

Eång uffaget

Folke Persson, Kinnårp.
Tredistriktsmatchen går i Kolsäter, Värrnland. Vålstergötland, som
vann i fjol, får anses ha .vtora möjligheter alt ävn i år triumfera'

Fredagens OS-uttagniagar

idrott gingo inför välbqsatta

piska

DAMFTiISEB,INGEN
hålles stängd under tiden

Iandskapslaget

Borås, Arne Svensson, Borås. Damer,
5 km.: Ingrid Johals-son, Faiköping,
Gerd Andersson, Härlunda. Juniorer,
10 km.: Gunde Johansson, Kinnarp,
Rune Johan"*son, Torpå.kra. Nybörjå-

tidning den 19 aug.
STYRELSEN.
'

daljören Henry Eriksson. De sedvafi-

ordf.

Borås. 25 krn.: Ingvald Andersson,

Slutarps IF:s lotteri

är framflyttad till den 15 aug.
Dragningslistan kungöres i denna

liga cereuronierna ägde rum i samband med ankomsten av den olym-

I

th'r^' i

Dragningen i

ii

Kinneuuds $lrytteförening
Auto'matvapenssk

till

jutning ändras

söndagen den 20/7.

Den 6/7 träningsskjutning.

I

Styrelsen.

'Doggorlo könssorterode

llyclrlinuar
till

salu varje vecka.
Pris 2:- pr st.

NORDÄSDN, KINNAR,P.
Te[. 50.

land Nilsson

Slägga:

H9 01

E.

Söderkvist, Gefle IF,

Iiula, damer, final: Eivor Olsson,
(nytt svenskt re-

Redt\ergslid, 12,95
kord ).

Kula: R. Niisson, Westermalm,
16,13; G. Arvidsson. Kinnarp, 15,11;
T. Sönegår'd, l,icllröping, L4,7F; I(.
Nilsson, MAI, 14,75.

I

I

! Sotningstaxan

Stora Festligheter

i

I'rökin a. lz b -

ttt
eli

.

o

Il|

tr'AIK vann klaft

Varberg
friiäotbtäviingar i vuru.rgi
via friidrottstäviingar
Vid

i

I

l

n*ttg*1il:?"H"å

fff'å,.,,åä

|

|

bäck, Arne Gustavsson. sturr,''slätsr-

Resurtat:

-.._r,re I1 iåiil?tåj"""ilJ''"i'f;;äJ;:'bi*il,
10 km., seniorer: 1) .Åke Rundtör,
il,iiräi.i'1""äår--s-.äi"läa"; K;i;'
20'I<m" seaio;:;:
Göteborg, 46'35'
sp:"l' Lidestam,

I

I

Liof,eDorg.I o'
Zachrisson,
!'olke Zachrisso
1) Folke
1)
{;"i.-;i-F'in";;å;'.
r Andersson'
l-a,
1..4+,ze;2) rngvald enateasson, t#- |

hos

Kjellb*,"-*".1
lförrättas,
,Pl1'1tj
k1.-18,
d. 17 juli
ll sisg"g., torsdagen
prima
hektar
försärjes
ll

tr*iJ

t

ocrr !i19f9jvau samt 0,b
llr.r"".rhektar havre. Godkända köPare ertergöt1and,t.45,44.-5km.dame1:l*-,|lnauatremånaderskredit.
1) lngrid Johansson, Våistergötland' |
| | slutarpden12juliles!
zrnöaan-l] 11l l llDDålÄTf[J
,.1:"--r+pry44i?qfii"1""-.ffi:
zs,st^i"ilrd"ba"tia.);
I Il sru'iarp'*
i1Jl::'J"uå"*"
L U B B MATfl{
r*:,gtfml11*"i:m, i K LU
|
tergötland, 53,0tt.
f FRI IDROTT
l' 'l

li

I

MATfl{ il

åODENPLAN

i

I

I

I

:
. ] :"_luu'""u*'-uj*'j..1u-. ll FrökindS efkända
IFCTBOLL Kinnarps lF- tAlK | ,l slukkassa
Kinnaru - Blidsberg
å ldqottsplatsen, ÅSARP;
,torsd'agen den 10 juli kL 19.30.
KIf,"

KII'{I{EVED.
EXTRA PASTORATSSTÄMMA
Kinneveds folkskola månd'agen
den 21 jul,i 1952 kl. 19.

i

Ortlf.

.

beviljar nm ilträde för friska per:
soner mellan.. 15 och 55 år. Ytter'
ligare utöka;de förmåner för med'
lemmar. Avgifterna äro höjda nå"
got i de lägsta kiass'e,rna från den
1 juii.
Styrelsen.'

Stafett 1CO0 rneter: 1) FAIK'
2.25'6.
2) *""Tj,

2.17,2;

söndagen$ klubb-

av regn och .biåst,
som i hög grad inverkade menligt irå
resultaten. Gösta Arvidsson var Kinnarps största poängplockare och han
svarade också för de båista resuitaten. Det var bra gjort att stöta kulan L4.81 rn. utan stimulerande konkurrens. Han vann också diskus och
blev Kinnarps ende grensegrare. Av.i
resultaten i övrigt kan nämnas Arne
Gustavgsons, FAIK, L70 cm' i höjd
och Äke Anderssons 49.88 i sPjut'
varmed den sistnämnde överuaskande vann över Kin:rarps Äke Torstensson. 10O m.-loppet gick i hård motvind, vilket förklarar de dåliga tiderna. Loppet var f. ö. synnerligen hårt
och deL var svårt att avgör'a placeringarna. I löpning 1'500 m. deltog

I

ra söng?c..*öt?u. T{r5.."11 Kli- l *'*"lT?':1i?,,*':r:
I11-]å"*o.y%?i:""J"il"T*r"itH*l
ä m.
å*r;yå""fåq;1
r stavhopp
i diskus på 42
med 46 poäng. Göteborg_ fick 39 och
i'"r, klubbmatch i tri iaroii, soÄ | 1e mjln
yngve Frisk,
1
cm''
özu cn
Kinnarp' 820
poäng.
24
F.rislr, rilnnarp'
Värmland
|
"r.fr att -r.it
;]i-;
*.,"ii"t
;r*ro...snt.-Val- I tog Yngve
i.ttr""*ri.'värrl
bli
mvcket
viistergö*and har därmed två in_ I l::i:
*ät.tfJ
öS:#),**,*1,
u4uur
och
ä"l1?'t'!'åo
distriktspo]4aren oL:[
#ruT resurLal
5lano ovnga
teckninsar 1i orslrlKrspoJ{a_rer}
tecKnlng:er
.4aar nämnas
följande: 100 |
ia. kI. 15. Grenarna bli A*m,tt";
""- ji ?j?'i,;ii
|
teborg öch Värrnland.vårdera"o- I f:;,ib m., 1.b00 m., tängd, höjd, stav, | lorrmannerr Boysens 1".49,9 min' på
I
-.
st'r"'tt'i.ood | 800 m' t''t7'rL'
r<uia, spiut
Karlcby, utom täviå#ti;!:
'"mf
l, SiCu, Johansson,
t_*iloÄ
*'"o*
pl
"riååä1"å"*?1ff;å3#'*?
;;;d"-;åil"" äa. -rll$t""-?1ft
ll lan. Han fick göra sitt eget lopp och
har preriminärt utragit röt- |
'
tiden blev 4.17,0 min.
min.,vilketvisaratt'".s'"1u^,;flul*i:'"ååGgl1oo-'n..H'''yGusåvsson,l|
'år tydiigen siktar på att ta |em ett ä*L:d'-st;;.';öö Å.i-LiäåJå'Il. s.l | .
Resultat: 100 m.: 1) K' Lidestam'
mästerskaP.
.
wenskt
G. Arvidsson, K., 12.4; 3)
F.,72.4;2)
glöda;
å ,växandg
Gunde Johansson, K^H::p,-:?1* g"'ä?tffi;i*#;ul'}#ffi
H. Wilhelrlsson, I'., 72'5; 4) B. TorI
]Aultlion
.'--|
sin ktass genom att säkert ta hem ;ö"å;;t
Siågr,r"olHöjd: C
K., 12'5'

juq,orklassän

K.,42.16.

missglrxnades

lrtnen

gång ,l
tl, fnXmöter
Kinnarp
FÅIK nlötef Ktnnarp
Vid
vid en tredistriktsrnatch
tredistriktsmatch i gång
I
söndageni
I{ohlsäter
Kohlsäter i Värmland på
nå söndagen
I .-,tetr'sl,
friid'rottsmatch.l
me'an Göteborg, viisreigötiano öcrr

Lidestam, 1", 44.99; 4) Y. Johansson'

match i fri idrott mot lönnarps IX',
Slutsiffrorna blevo 65--42. Täviingen

:;i.igång5.000m.|_-_]'14.56avGösta'Arvidsson.i
r'rrnn

Spjut: 1) Äke Andersson.

FAIK-vinst över
rflv.sz^ Kinnorp, 65-42

På
frqmställninq qrr
På framställning
av lrnmmrrnql,
kommunalfullmäktige i Frökinds kommun
på TANGAVALIEN, SLUTARP, den 2 och 3 ougusti.
har länsstyrelsen fastställt av full\IF
mäktige den 14 maj 1952 fattat beMusik, ÄKE WERNERS.
It slut om höjning från och med den
.,,
, 1 april 1g62 med 15 procent av
al+'dLPre'm,ierail hingst. al+'dz, Pre'm,ierarl
| i"*tntfigr de avgifter, som upptaPaulax, äsd av Kin-ligits i den av länsstyrelsen senom
Ingrid JOhonsson
-.-': . |I _.Tj:t**,n
narns y. f,I.-socknars hingstför-l b:.:]."1 den 15 februari.1952 fast,
premrerats,lståillda
tslalrnstad premierats
enine,..r1o, ii,,t1llstad
kommu-J:
jrställda sotningstaxan för kommuldStid
nödde
Vöf
I
|
3]is:.;ha,r
AB.
AB.
--"rned
med
värde;b,okstaven
värde;bokstaven
(tt
I

r'., öD'o+.
I
8-1;
{
I
' 19
K.
3l
I
2) Ä-. Torsten^*son, K., 49.37:

Johnsson,

sl,

Fotboll:
I

Norra gruPPen:

I

Tomten-Grolanda

I

5-2'

I

I

ValtorP -FIobY 0 -6.

To'mten
Grolanda
Floby.
Valtörp

4 4 0 0 22-1 Bi
Li
420272-10
4 2 0 2 11-10 4\
2**23 A
40O4

Södra gruPPenl

i

SlutarP-Trädet 0-3'
Äoarp-VartofLa 1-2'
Trådet-ÅsarP 2-3.

,

Vartofta-Kinnarp

Åsarp
rrädät
Vartofta
Slutan:
Kinnaip

4
4
3
4
3

3
2
1
t
0

i

I

uPPskj.

0
1
2
L
o

1
1
O
2
3

8-5
at-7
7*6
5-7
1-7

6

5
4
3

0

r

sten,$sorl,

I

54,1; 2l B. Torstensson, K., 57'3; 3)
G. Engfors, F., 58,6; 4) Eildor An-

I

ililillllilllllilllllllillllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

400 m.: 1) H. Wilhelmsson, F" I

K., 62.5.
.1.50O m.: 1) Bengt Hansson, F.,
4.23,8; 2) C. Lidestam, F.,. 4.34,4; 3)
E. Andersson, K., 4.39,0; 4) S. An-

Skara-Älvsborgs pojhlagsserie'

Fotboll

i

dersson,

dersson, K., 5.01,6. Utom tävlan: Sigvard Jchansson, KarlebY, 4.17.0.
HöjdhopP: 1) Arne Gustavsson, F.,
770; 2) C. Hogbäck, F., 165; 3) G.
Arvidsson, K., 155; 4) E. I(jell6n' K.'

.

-

Slularps lF
Åsarps lF
å TÄNGAVALLDN

fredagen den 25

155. Utorn tävla;n: Sune Engfors, F.'
15O; Oiof Johansscn, F., 145.
Stav: 1) S. Elverheim, B-., 280; 2)

Åke Anperssgl {.t 2!a;_3) , S. Andersson,'K., 260; 4) Å. Torstensson'
K., 24O. Utom tävlan: OIof Johansson, F., 250.
Längd: 1) Berndt Johnsson, F.'
611; 2) B. Skoglund, F., 554; 3) Stig'
Karlsson, K., 551; 4) B. Torstens'son'
K., 457. Utom tävlan: Sune Engfors,
3", 519.
I
kula: 1) G. Ärvidsson, If., 1a.81; i
Ar2) U. Svcnsson, F., 1l-.12; 3) n.
l
l

i

I
I

I
I

K., 10.75; 4) L. Johnsson, I
10.06.
l,
Di,skus: 1) Gösta Arvidsson' K.' l.

vidsson,

r'.,

39.41; 2, Yngve Joliansson, K.' 37'60;
3) U. Svensson, F., 37.36; 4) Lenneit

I

,

juli kl.

19.15.

!

ldrottsplatssn TÄl{GAI|ALLtll, $lutarp

l(innarps tnslparlr

Arets

LDKAFTON rnod gamrnal DANS
onsdagen den 30 juli kl. 20.
BRORS LEKGÄNG.
Kinnarps IF.

Hogsommorfest
går av stapeln i KINNARPS F"ESTPARK på Iördag och söndag.

DANS

| - 60 år, fyller den 27 juti hemmansägaren Elias Johenssora, Fröje,
I

DANS

lKinnarp. Han är född i Jälå men emilgrerade i unga år till Amerika. Efter
låterkomsten bosatte lian sig i Kinneved, där han i några år arrenderade
Sörby. Senare inköpte han egendo-

EDITH SEGERSTEDTS VALKÄNDA RADIOORKESTER.
SPEL och SERVERINGAR.
Xinnartrrs IF.

Stängt
]Lar.ssons

men Fröje, vilken han brukat tills
för. något år sedan, då han överlät

brukningen till en son.
,Jubilaren är även engagerad i allmäqna värv och är sålunda ledamot

Kinneved.

av

EXTRA KYR,KOSTÄMMA
bilverkstatl, i folkskolan
d,en 27 juli 19b2 kl.
Kinnarp, harr semesterstängt fr.
15.15.
27/7-77/8, Tappstationen håltes
Ordf.
öppen.

*
*
*

.-O

Onstlbgon den 6.aug. Dans. Äke Anderssons Swingtrio

fr.

Skövde

Lördagen dsn 16 aug. Dans. Gilberts kapell.
Onsdagen den 20 aug. Dans. Aage Hoels slagerkvartett.
13 och 14 sept. Edit Segerstedts radioorkester.

Arrangörer och fesbbesökare! Klipp ur annonsen!

f

stapeln.

"

Kinneved.

SERIE.
Norra gruppen:

Floby-Tomten

kl.

ÅKE ANDEBSSONS
SWINGTRIO från Skövile.
Kinnarps IF.

SKARA-ÄLVSBOIiGS POJKLAGS.

Slutarpb IX'.

Idrotfsplotsinvigning

onsdagen den 6 augusti.

av

Fotball:

SKJUTBANA, TOMBOLA, SERVERINGAR.

'

|(innarps Festpark

Söndag kl. 74 inviges Slutarps
idrottsplats. varvid en triangelmatch

iFloby-Sandhem-Siutarp går

i Slutorp

14.

Tomten
Grolanda
Floby
Valtorp

5
4
5

4

0-1
500
202
203
00

EXTRA pasronAtssraunra
L2-4

t2-10
11-11
4

2-23

L0
A

4
0

Söd1a gruppen:

l]RIANGELMATCH

FIoby- Sandhem - Slutarp
senare.

Idrottsplatsföre4ingen.

Kinnarp-Vartofta 1-5
Äsarp-Trädet 2-2

Åsarp
Vartofta
Trädet
Slutarp
Kinnarp

0ffentlig stämning'

DANS

Idrottsplatsinvignin g
i Slutarp.

ÅKE WERNER'S orkester svarar för dansmusiken.

.

*

gjort sig allmänt.omtyckt av
alla han kommit i berörins med.

anordnas å F'ESTPLATSDN TÅNGAVALLEN, SLUTA.RP,
lördagen den 2 och söndagen den B aug.

Utförligt program

HÖSTENS PROGRAM:

han.

Sawtm&z(eil

söntlagen den 3 aug.

Kinnarps Festpark

sedan

dare är han ledamot av kommunalnämnden samt skiftesgodeman. Tidigare har han under ett tiotal år varit
S6hieterare i Kinneveds R. L. F.-avd.
Sina uppdrag har han skött med nit
och intresse. Begåvad med ett sä[spolt gtatt och vänsäItt väsen har,

Stoz

: :,

allt

Program: Hälsningsanförande.
Invigningstal av ordf,. i Västergötlands ldrottsförbund Carl
M. Asplund
Utde.lande av seriehred,aljer av sekr. i Västergöil,anls'Fotbollförbund Sam ltressel.
Triangelturneing i fotbolt : Floby-Sandhem-Slutarp.
Löpning 1500 meter.

institutionens tillkomst år 1938. Vi-

Bröderna

*

kommunalfullmåktige

inviges söntlagen den 3 augusti kl. 14.00.

531110-7
422072-7
522713-9
47LZ
5-7
4004
2-t2

i

0

I

Kinneved.s fotrkskola måndagen

-il___esl

-"
Kq.fiög
::"i:'-

i SLUTARP i
och i morgon!
festen

7
6
6

_)

ÄKE WERNERS

spelar.

I

l
I

kväIl

I

it

orkester l'

srF.

I
I

Carl öman och hans hustru Ma-.
r,ia önan i Katteskalla, Kinnarp,
hava hos Vartofta och tr'rökinds
domsagas häradsrätt beg:ärt dödning av ett av drern den 7 juni 1941
till Ida Andersson i Katteskalla,
Kinnarp, utfärdrat skuldebrev å
5.000 kronor rned fyr:a proeent
ränta, intecknat den 21 juni 1943,
S 315, i Katteskalla 13 i Kinneveds
socken,

Sökandena, som uppgivit att
skuldebrevet förkommit för "dem,
hava visat sannol,ika skätr för d,enna uppgift.
' Om någon innehar skuldebrevet
etrler vet att det finnes i behåll ibör
han göra anmålan därom hos häradsrätten'sist den 6 oktober 1953.
F alköping den 28 juli 1952.'
. På'trIäradsrättens vägnar:
ERLING GREEN.

[ÄN$

JV(öbler, J'l/(a//or
MöBELTYGER, MADR^{SSER
billigt.

L.

Onsdagen tleh 6 aug.

MöBELIIXT'ÄR.
Slutarp. Tel. Kinnarp 1?9.

4r-st.

iifAngovallen in-

Fotboll

20.

ELITSEF,IEN.

lK $aulhiod

|

SlutarP gjorde ingen lYckad debut

- Slutarps lF

llläariar"te'föreilrager en sanimanfatt-

Skolöverstyrelsen at-t ,9:l-.T:.*n:t i I I
ictrottspiatsens tillkomst.
att åtnöjas Jned ofullständjgt ^för- ,l lörä?Orä",ie
"i"ä "., i Väsi<,..götlands lrlroltsslag, Vissa reparat_ioner sKulle.rore- i ltcir"nunA (,s;.1 LL Äsplund för'rätter
tagas på Sörby,. Slu.laTpf och,ltoss-lll,fer:"ft", inr.:gni*ge.. F. C. Siuirrps^
backens skolor I enlighet med upP- lL I r."]"
SIF -iire lar insamlat rnedet
clrnlo
ll
Rossbackens sto\all
""n
för'slag. D^ddh^^l'dhr'ättade 3x.-r^d
klubbfana, vilken vi.J detta"
;
l;iii
folkskolestyrel- ll lr-iiir;rr..
skulle uthyras, och folkskolestyrulkomnler
kommer att överiärnnas till
itittfatt*
sen fastställde hyran till å0 l<r. P-er I lii,,t"rus lciro+-i,sf;rening. Sluiarps

innevarande år, I i;;"f:*-::-^---i.i'^-"'".
med lnn€var'"l:".:t,
I llr{nel
likhet meo
rrr
konlmer att
if,l,s represehtationslag i.^.,*.,
skulle kollektiv ansva-rrghetsror-sanf- , iav Ssm- llessel få mottaga belöningpå samrlrga...
skolbarn II en för
samtliga **ot?*tl.'
ring tagas pt_
Skaraborgsrn" sin seger
seser i östra skaraborgsinom disriktet. Hos inspektören sltul- i I I ",
i:. d. styrelsentecl.Iemmar
TiIl
serien.
j
skol- I ,nr
göras attfå sluta' -furatt ra,slula'
le ansoKan
ansökan goras
ldrcti;rrlatsför.eningen
;,'Ä.^1.;*.r
.fi. kontrncr ldrcti;platsför'eningen
arbetet i Sörby små,skola vid fru- ll ätt-å*rramna
OverUmna diplom. Trion Floby-att
kostrasten på lördagama sa.mt svarar därefter
"!t I I ! Sandhern-shrtarp
därefter få sätta in en extra, tlgltriangelturnering i fotboll, vill l för
skjuts för barnen
säXert ]lo*,"t"r att bjuda på in_Vårkumla' I lå "n
Landqkommul:1- I t".urutrt" uppgöre'se.. I en paus melTilI en _kurg,. som _från
nas För'bund änordnar i Skåra under- ii åå" *"t"neiia trar inlagts et'u 1500augusti, vald-es som o-L'rq. g.qt.'lf meterstopp, ti1l vilket löpare från
v. ordf. och överläraren. !'oll(slrol"- | [ f.ollvgOån inUluditS.
styreLsen beslutade .att fr. o' m. I
Ei:cäemangel börjar kL 14.
månad.

ä:trTå:i"''lTåJ äåfrl?.:il"'ä"Jiä ;

Kinneveds skola. TilL inspektören 5
shulle ingivas ansökan att få anordna gruppundervisning vid Ekarps, L.._.-.:|

,

tr,=lr,['tr#;ä**-"'-*
| OT B
vid Kinneyeds fötkskoia. Nuvalande i| F
I

överkant. Laget var en angenäm bekantskap, spelade just och trevligt
och tillvänn sig sympatier. Bäst i laget var vi. Hela innertrion var för
'övrigt
i gott slag. f försvaret var ch
ocn hh de mest framträdande.

I

O

L

L

avurrurrrS |
överlärare""*::u*,tlåf.
i ovel'tötarElD
lrron*or,rir GIF.
crfi,,
.LTITARP IF.
rF.
iict nvtt förordnande, men skullel,lffnfUnf,E
- SLUTARP
folkskolindetta beslut' underställas -"
l- |
'**-Xiålloiäi,:b,å,äilä-*
l{
ti,a*e.i ;1T"#Tr. 1e.00.
|

I

SIF..

11'15'

Skara-Älvsborgs

ordf.

Ilarry Arvidsson, SJ,
' med Pistol..

Tomten
Grolanda

Floby

VaItorP

i skol- och läitskiutnins saväl individucllt som i lrg' dtiltog:c:a 150 si<vttar 1J33 ireta l:i.,u:] i
SJ Skytteklublr i Falköping vsl re- I
presenterad av 7 man' surn i dcrl i)lII'- i

"i;.tOugott.
kola i^iiL'tare

:

i

dcl

tramgangal'

Salunda blev H. Arvidsson mastare

so9" {9"""1:
i rrrär*r.jrt"ing med aui
en rekoronaro

.

I
1
I

660037-4 12
6372].9-727
621372-125
6006 3-370

I

Vartofta-Åsarp 2-2.
Trädet-Slutarp 5-1.
Slutarp-Vartofta 3 -0.
Äsarp-*KinnarP 8-1.
Å.sarp

Vartofta

338 poäng

sliapct

i

I

Trädet

lagskolskjutning'

Utdras ur

PL

islis-tan:

rv +rYidt:ol'
Mästeisirapct: )
Falköping, aeS P'; 2) S' Hall' ItaI*rr,-5leT sl Altert Lundkvist,. Bor!au(cp1rl
LihdÖn, Falköping'
åelf ; 6) Toie LihdÖn'
r"l 33?;
as.
ii+, gr L. Johansson, St<övde, 329'
Huvudslrjutning, kl' I: 1) Y' Hedlund, Örebr:o, i74 P.; 2) K' Anders.son, tr'ilipstaä, roa; 3) A. Rönnefalk'
rr"tä0, r-oa; 5) L' .Iohansson, Sliövcle'
tA+: iZ) T. Lalsson, !-alköping' 155'
Huvudkjutning, kI' II: 1) A' Lundkvist, Bor'ås, t1'2; 2) S. Iial], Kalma^r"
H. Arvid-sson, FalköPing, 170;
i-?i; bl'T,ih.litn
170; 5) S
,l\
T'ålköDing. 1?0;--5),.S'
10. Lihd6n, Falköping,
4) .n
lliel€n, Niissjö, 169; 12) A. Mo4il'
Skövde, fe+;- fS) B. Johansson, Fal1

köping,

160.

I-Iar

>lr-sL.

Karl-Erik Lund'in var hemmalagets
bäste och ch EIof Rehn kan också

nämnas liksom båda backarna. Ked'ian var sorgebarnet, och spelade myc-

"ket ineffektivt. Slutarp hade två re-

server, bl. a. för målvakten.
Hemmalaget började bra och första 20 m-in. voro lovande för Slutarp'

Men något mål blev det inte, då

kedian var ofarlig. Gästerna tog ledninåen efler 20 min. och fem min'

kom 2-0''Före halvtidspau7 42120-10 10 senäre
till 3-0. I a'ndökacIe
sen
733114-!2 I ra halvlekenGauthiod
ett klart
gästerna
hade
632118-10 8 övertar första hatvtimmen och
spela6213 9-72 5
in tre bollar
denna

Slutarp
eftcr
r"
Kinnafp
aten
ltlubbkami
a.
bl'
med
id
str
i
Lifråot som getiom att skjuta en 5:a
Södra Ving-Trädet 3-3.
med
6:e
kom
Plats
På
i slsta sxottJt
Slutarp-Timrriele 3-1.
334 poäng. Dessa båda, som blcvo
utta:na alt bland 8 and|a reprcs"ntera" Sverige i 'en järnvägariandstä*o i SJhweiz' hem{ör'de tillsamman-s metl Atne Antlels'-on mdster-

tatct

Trots baklängesmålen giorde för-

svaret i StutarP en bra insats. Hh

Södra gruPPen.

|

äa konkurt cnsen l<unde notcla cn nel

jklagssorie'

Norrå gruppen.
Grolanda-ValtorP 6*1.
Tornten-ValtorP 8--0.
Floby-Grolanda 1-1.

mästare

SJ miisterskaP med Pistol hade anorJnats. i Itksjö urrder lördagen och
I tiivlingt:r, soln Slild! ,ait

Po

Etrit'

i Norra Elitserien. Gästande Gauthiod, också nYkomlingar, voro ofina
På
lrog att besegra hemmalaget
Tåieavallen med hela 6-0 (3-0)'
Gåsterna voro ärligt värda vinsten,
även om resrrltatet var några mål i

'söndagen den 10 aug. kl. 13.15.
SIF.

Kinneved.

DXTRA KYRKOSTÄMMA
-^.-*t
Vlge$ | fflOf$O11 i folkskolan den 10 aug. 1952 kl.

lit sammanträde. Tilt den ledigSn- : li Efter flera års ar,ete står nu
kin- I itnåillirrrir"rirä"ä"åtien
vidtini- o. lärartiän.sten vid
nonserade
non"urao" i.
ta|aig att
lt,iäiirorrir"" fa"å"""tlen fär'ttig
neveds skola hade anmält srg' b so- i lll;;;= i frut för siit ändamåI och inkande. Ansöknings-handlinF"to? _l-:1: I l;;;i;;""
kommer att ske i nlorgon
mitterades tilI foikskolinspektgr:Il i l;å?ä;A programneet vicl detta titisokandenai l;;ii; ömfaftai
.dv de tre
för yttrande. Av..de
Z^rsttsilr fötjande:
föiiande: Flälsningsil: s9"4"::11
till distriktsöverläraretjänsten..haderi lr:ilu
av ldroitsplatsföreningens
l""iår""O"
F9.1k"{9.
Ärrorlijrere Dahl6n,
Da.hl6n. vilken
en återkallat sin ansökan. -t{'ol}(sko- II Il;;-;.^Lr
iå;rt" sekr. övertärare
beslutade att_ anmala ttt,

tirnlärare I
[lmlaral'e

Ctrycklis debut lar
'"!\^. Slurarp t N.

å TÅNGAYALLDN

1l
Frökindsfoikskolestyrelsehårhål-l I

Iestyrelsen

kl.

Musik: ÅKE ANDDRSSONS SWINGTBIO från Skövtle.
KINNARPS I. F.

GUSTAT'SSONS

FRöKrND.

i fi{inttnrys Fesfp nrk

de under
Period
med jämna mellanrum.

Kinnarps FesfPo rk
TVÄ TREVLIGA OCH GI,ADA I{öSTKVÄLLAR''

HÄKA}JE IIIOBMANSSONS

kl'

20 spelar
JÄTTNPOPU-T'ANA ORKASTER

Lörtlagen ilen 16 augusti

FB,ÅN

SKöVDE UPP TILL

9o^"

Onstlagen tten 20 augusti kl' 20:
AAGE IIOEI,S VÄLKÄNDA ORKESTDE'
KinnarPs

IF'

{or- \\
:
f- - - ^rr l^..^-r^ ll
levonde
hor
eti
mo skönpolerode töråmöf iill nytto eller nöie
ll
moteriol ott orbeto med. Och nog för oti livfullheten kon ge ll
både förg och spönning öt eti orbete, men den kon ocksÖ stöl- ll
soken.
Den som hor till doglig görning ott ov det noturello troet

Amerika kaper möbler
av fabrik Slwtar7,

i

jämna
$pecialmetod för att bibehålla möhelytor
titlerirpas vld slutarpsindustri'

tb{g-s*

ett trii'
iir ett
;':;-;;;;'"åäoooro"rsskruiracJe
std.ledesl'
iorco4 som rör iå,
de. roterar.
samtid,tOt_*"!_.ot! "tg
r"l o-,::u,,!T:*I:,1?:
v"a

iuttu'obå'da

st'(Iorna på'

stycke samtid'igt' Och, d'iir

3*

sin l\
l, ::::!::

lo till meJ sino smö .prått. Möbeltillverkoren vet om den
ont" beh'öua
bordskivo hor misiot nögot ov
en uv,
oit err
rrurl vrr
uPPl\lt-Ksr hcrn
lblond uppröcker
lufurfu
,!:'31,
stg!
skiimmas Iör
11
ursprungligo spegeliömnhet och böriot fö tycke ov en lött siö- t
här
det uör
ragras Ii (rtiL
artiklar lagras
del artrl(Ial'
$n oel
h^. vorit
^.-,e. orgonisko
^-^^^:^t'^ t.-^^^+^
kroboter, som hor
',^rit ii II En
krusnin$. DÖ ör det smö

i

{orien.

j

,.*.1,,'

ld

låffiii1*,"#",ix'ffi;*rlå11åliliåli

Pö Slutorps Möbelindusiri hor mon böriot gordero sig mot llt ,r.rttr forceras, när fabriken
ut ett större mödesso ovölkomno .efierbehoncllingor ov iobriksprodukterno' Ittvicttt PTt: Jt3
gerorrtlaå, att man snabbt skall kunna lehuvidsakligen senom
huvuosaxugen
rint sys-,lDetta
.y.-,louttä .sker
Man tillämpar
tllämpar här ett fint
-sker
listerllångtorknl4g.
i
smaia
virket
verera t. ex.4-500 bord. Just nu
såga
tem att
_
håller Slutarps Möbelindustri f. ö.
före den fortsatta behandlingen. I Och sedan börjar sågtänderna
varJe nruuer
vlta traet' varry.-9!:tipå
1 det vita.tf?e.t.
årsrinsor*ru lhårJa.
med att framställa radiogramMan får på det viset årsrin8arna
lpå
lnat5u.i
plaeerade i en inbördes paradord- lhar sitt eget måttScherna, där_v]t l *oro""r i en upplaga av hela 500
iring. varigenom de av fuktcn orsa- lenda millimeter är 1oF? T?ttt"l?.d i e*"mptar.
Nai", den fortsatta behandlin[.ä?t*rfi:.rt"lrrsoÅn i trä*u.run Joch inprickad. och det behövs,.ro"lniir :a*"t" rtiraJtade i skivan ocir ilång och slingrig är den p19t:g.tl"- | g"tt blit i alla fall nödvändig förr
som virket nu har att följa'
I lt
Det är hopmontlring,
inte orsakar några ojämnheter
"
"o3t, det kapats och.i.mån^ av be- l äu"r .u.rrre.
lsedan
loch färgsättning, som Lörjar. Dethov har kluvits,'skall bl. a. foflnl lio urnui" måstö givetvis titl allra
riktas. Oeh så skär man träet i IIstörsta
st
delen ske manueilt och moMycket fuktighet at't t* - llj'l:::'
,.i:;^:*.
längder, to*
bort.
lsmala
1111-ltf:i: lmentvis. Ytbehandlingen är för

jHltffi3;t-l;;ff:åtii;fl" *

Denimposantamöbe,f

aHr5:iå:ll*iJrl,å,ä.xä1ö:"-,41åillt**:m:"i"äff

en av hjärtpunkte""i-l s*^t:tl:l;; fuktenitra"t skulte gripa".yll*"J-rr"* cellulosaå:',äå",Täål
inte enl
samhärrets näringskropri
så brir a"t-j1'äailffå ;ätu'Elä'åä"r*"*",;;:l
betar lugnt ' och sä}
^""T;l"'jilä,,åiåg.r,,.t,
rriiiira
rnre nart
rrart nåeä''"uä''iåå
ännu inte
annu
,-|.]:i.*-lY llm-:*1'ml"',"å;äfä"nT'ffffi
lförskjutning längdledes i virket. il::"{rl*""
l, oa å"tticen hopsättning och överkänningar av de konjunulTu.:T
u"ppstår en liknande rörelse t li;;", i;;;rr*åur"^u'gen kan emLn möblemangen
i
l"a
por, som har vållat en del i"d""]lrir*--tr"åorlot"ing. och clärige-tl;åii;;'ffin'trrrr.porteras
till
och transporteras ner titl
strier vissa obehag.
behålres de ursprungliga pro- llä;;;;;*iänen
u.rtar
lä"*
f.
v. b.
stationen f.,v..b.
_._ll;"*
*'
J*""
Ett 50-tal slutarpsbor ..-hu:, :tl l portionerna, trots att trämassan ll
möbelind"tl;;r."r
vid .mopeunolJ
försörjning vlo
timliga
tlmhga lorsorJnlng
st.illa. ll
alldeles stilla'
sig clldeles
hållit sio
li"t" har hå'*
Fortfarantle export till
strien. Att det får lov att vara fol( |
men i mindre
*illi"-ofar-nnonicin.o.
.rih"pll
vibremillimeter-precisionen
med
-^Ä
l'
}]*l
utrustnins.
|
mas*inell
Urn
skata'
"':
rande i fingertopparna vid sågaril
l;.;i";;ä:;ffö;nJi."-?li
I rtt." de hoplimmade vtorna.skall-:;l|, Medan Srutarps Möberindustri
paper,a: g.l a.t
li"te
ii,.:il:
fordrar näs-lfrån Västergötland och den södra
förvandlalden är ett jobb, som
att
""*'?::::ll'*::ll':"*llllg:1.,1"-0""i:,'"1^:å:r:::
li
""'händvändning
bordskiva.ltan.konstnärlig
en
lett rått trästycke till
InTtt*n:t :11*- inabo-provi'sen, så har den pvsättilV""f.*a=i"ruf:ordBerg,somlfan6ret,somförstläggspå,_ärlv-lning över hela landet. Fabriken
har tagit
tu, :l, ll:1t'1t'L*
r:-,T"*:"-l*ui^f11
merlvarsi.t
Ytfan6ret är i regel inte *:1i
berät-lj[::**
nlan.+lgl13":'i:i"":::,i:1':
Sverige-del på sin lott.
l*"rro* fabrikslokaliteterna,
0,6 till 0'8 mm' tiockt'
if lar; att mtibelmannen i allra första
*rn ind,ustri,ell, företagsam|
liten uPPgörelsg $ån Nere i, fabrihens bottent:.å'l
hand .vitl
vill ha en u*:
lhand
lå,ter sig tnte heid,a uarken
tret
I
-"|!,q:""]sj

*::;;f,* :i"'li::l

I

|
I

1

qi:*l::*:**lll'n

Ivar Ekbefg, trosatt i Falköping men sysselsa'tt vid Slutarps

Mbbelindustri, arbetar här rncd sammansättningen' Verkmästare Tord Berg treskådal arbetet.
På den undre bilden ses Elof fiehn vid fräsmaskinen'

It'."* -J

ui,sal
'åä"'Å-ro;;:;:;'i.";;y*i;!:l
::1,*t"-i::l'^i
:::::-*:"11'#':'j |
i
Diir ftnns t. er.
|

med fuktighetsprocenten

i det obe- |

regel en fuktighetshalt på
procent,,och
den skall ned20-35
bringas till vid pass sex procent.

håller

ning ltan aerkmiistare Berg

iwstning.

|
I

en

justersåg, sorn arbetar meil tre
otika ldzngor och iir kapabel, att

F ,

frk

'

]

På, ind'ustri'n

{orL.
aD notilonellu rågå,ngar elter
suallande ocea,ner. Proilukter
f r ån d"en liuakt'i,g

a slutarp

si,nd,u-

stri,en hq"r under d,e senaste
å,ren t. o. m. uarit ute och gungat på Atlanten. Ameri,kanerna

har uarit siirsktlt intresseraiLe
au möbldr i suensk björk, oclt,
dct har augått åtskilliga leueranser från d,et li,lla men småkind,skt företagsamorna uiistgöt q,sanlhti'-llet till, b j eisse -nationen
utisteröaer.

vill ha sin egen stil på
Läga,
raka saker skall
lmöblerna.
det vara, ljusa färger och spegelsläta ytor. Det är huvirdsakligen
,bord och byråar, som har USAexporterats från Slufårp. D{öbelkommersen , tvärs över Ätlanten
pågår fortfarande fastån i mindre
skala. Kappklättringen mellan lö4er och priser i Sverige bär skulden till att möblerna har blivit så
t.
lpass dyra, att inte ens de dollarlstinna amerikanerna anser sig ha
råd att'fortsätta importen i samma
utsträckning som tidigare var fal-

i

SI'utarP rLta'r

ut so ckne s>> arld,tektet konx'
plet.t er u P &hotti g het en.
|

år

>>

Här.i Sverige sker försäljningen,
som nämnts, över hela landet. Möbelfabrikdn har sin avsättning direkt hos minuthandlarna oeh ligger inne med stora lager för att
på stående fot kunna effektuera
beställningarna. Det år mest kompletteringsmöbler
bord, byråar,
bokhyllor o. s. v. - som slutarps- svenska hemindustrin förser den
mamarknaden med. Huvudsakligen
arbetar fabriken med mahogny,
men även aim och valnöt. Och
paradoxalt.nog
den hemvävda

björkmöbelstillverkningen
är

näs-

tan uteslutande förbehållen amerikanerna. . .
Med, alla d,e former och fasoner, so'tn förekommer just på,
d,en hiir rnanAinailen, kan d,et givetDis ha sina sid,or att få lrarn
nya uarr,ati,oner på, möbeltemat,

O

23'årig fabrik.
Slutarps Möbelindustri kan räk'

i KINNABPS FESTPARIT afton.
Håkan Ifermanssons välkäntla orkester från Skövtlo.
ONSDAGDN tlen 20 augusti AAGD HOELS orkester.

födelseår. Då
grundades nämligen företaget av
fabrikör Hadar Levinss on.
Ett par år senare inträdde fabriIt<Or Gunnar Gustavsson
isom delägare i företaget, vilket år
1935 ombildades

till

agB

l|oels kvartett

SPELAR rPÄ DANS,EN

I

Fågelås

Slutarp

SLUTARP lördagen dlen 23 augusti.

SIF.

i

B-Kättilstorp B 77-2, FlobY B.-|
tr(innarp B t-4, Grolsnda B-Börstig
r-t.

På söndag spelas följande matcher:

Vartofta B-stutarp B, I{innarP

Grolanda B, Kättiistor'p

Börstig -Kleva

BK.

B-

B-Åsarp B,

j

I

I

|
I

den 15 aug. hem-

mansägaren Per Gustaussozr,, Smeagården, Kinnarp. Han är född i Jäla
men sedan c:a 40 är tillbaka bosatt i
Kinneved, där han äger Lagerstorp,

Smeagården, vilken han brukat titls
för några år sedan, då han utarren- ll
derade den. Trots de,åttio åren'år ju-

bilaren

till spiinst och lynne fortfa-

rande en yngling.

Fotboll
Kinnarp

-

l(innarp$. tt$TPAR|(

i

.

DANS
onsdagen den 20 aug. kl. 20.
AAGE HOELS välkänita ork.
O STOR AVSLUTNINGSF'EST
i 13 och 14 septemiber.

I
I

På tisdagskvällen spelades en vän- |
skapsmatch i fotboll på Tångavallen I
mellan Slutarps II' och IF"K Tidaholm. Hemmalaget fick vidkiinnas j
ett svidande nederlag på hela 1O-0 |
(5-0). Gästerna,var som väntat allt-.1
r

I

* 80 år fyller

Kraltigt nederlag
{or Slutarps tF.
tqlt-sz.

Vartofta

på TÅNGAVALLEN
söndagen den 17 aug. kl. 11,30.
KINNAR,P B-GROLANDA B
har förmatch kl. 9.30.

KIF.

för . starka för Slutarpslaget. Den

första halvtimmen höil dock hemma-

'

I

|

laget spelet. uppe rätt så bra och för- |
sta målet föll först efter tjugo min. i
Så småningom kom giisterna igång i
på allvar och sedan var Slutarp sla- I
get till slant. MåIen trillade in med il

EDITII SEGERSTEDTS
välkän'daradioorkester
Kinnarps IF.

Kinneueds

j

jämna mella.nrum och det var bara
för nyförvärwet Ivan Axelsson (f. d.l
ilomten oqh !|GIF ) att plocka fram
bollarna ur buren.
Gåisterna presterade

ett bra

spel
och prövade två nyförvärv, Tage
I{arlsson, f. d. IFK Hjo och Rune Andersson, f. d. Madiingsholm. Båda
skötte sig utmärkt och bli behövliga

ÄIK

Hjo

Bie.
Skara-Älvsborgs Poka,lserie.
0-4, StutarP

Gauthiod

nmtunga

Tidan
alköpings
Våmb
Trädet

aktiebolag.

I(leva BK-Åsarp B

VÄmb-Slutarp 4-1. Hjo-Emtung4 2-5. Tidan-Trädet 2-0.
X'AIK-F ågelås 4-3. Gauthiod-Vinninga 7-0.
,F

na Ig29 som sit

Yankees

itet.

Norra Elitserien.

Kom ihås DANSET{
i

man emellertrd' siiilu en stor del
uD sina produkter, och, sed'an

,laktvårdsförening
håller möte på Kaf6 Kinnehall,
Kinnarp, torsdagen den 28 aug.

kL. 20.

Styrels.en.

Vinninga

220013-0 4
2200 7-2 4
2200 7-2 4
2200 9-5 4
21014-3 2
2704 5-5 2
2002 5-9 0
2002 5-100
20021-100
2002 2-].20

Skara-Älvsborgs Pokalserle.

Slutarp B-KättilstorP 11-2' Kleva-Åsarp B 0-4, FlobY B-IlinnarP

B 7-4, Grolanda B-Börstig 2-1.
Kinnarp-Grolanda 13-0, Vartofta B -slutarp 2-9, KätilstorP-Åsarp 4-3, Börstig-Kleva 2-3.

SlutarpB
IfinnaipB
Åsarpb
Börstig
Kleva

Kättilstorp B
Floby B
Vartofta B
Grolanda B

220O20-+4
220O17-74
27ot'7-a2
21014-4'2
21O\ 3-62
2101 6-742
10011-40
10012-90
2002 l--150

FCTBCLL
å Tångavallen, SI,UTARP,
söndagen den24 augusti

kl.11

BöRSTIG_SLUTAITPS B

Kl.

14.

IFK HJO-SLUTARP

förstårkningar. Olle Dahlgren var f.

ö. målfarligast i laget, där hy. Egert
Blomkvist gjorde en god insats i andra halvleken.
I hemmalaget var ch. Rehn klart
bäst. Kedjan kunde inte göra sig gällande mot Tidaholms ramstarka försvar.

Ford TAlJtt|lJ$ 39
välvårdad, säljes,billigt. Telefon 167 Kinnarp.

Målgörare: 'Olle Dahlgren 4, Tage

Karlsson 3, Rune Andersson
Egert Blomkvist

1.

2

och

Dons ö festplqtsen
TÄNGAVALLEN, SIUTARP
lördogen den 23 ougusti kl. 20.
MUSIK AV AAGE I-IOELS ORKESTER.

SIF,

Gården

folket

;

fyra barn, av villra
sonen Johannes Andreasson, född
1802, övertog gården efter fadern.
1776, hade han

traditionen

en gammal släktgård,
'Hallagård'
en fylkeskung och en bondeförkämpe!
z

>Mitt hiörto bor

I

1

I

Med sin unga maka Britta Lars- |
dotter, född 1825, väntade han en I

i en gommol gård,. .> bekönner en

skåneskold.
Kon en görd ho en siöl?

ännu ofödd arvinge, då han 1855
rycktes bort genom drunkning.
Och därmed inleds så småningom det långa avsnitt i Hallagårdshistorien, sorn kort och gott är
häradsdomarnsN nämnde om
Hallagården som ett begrePP;
tr'inns det, så är det till väsentlig
del fader häradsdomarn som fYllt
det

!

Och kon den ho mönskligo relotioner?
[ a" styvfadern Joh. Carlstedtfick
feiden
{öronkrod
stodigt
ligger
isluiorp
Dör Hollogörden
[även han häradsdomare! toste Folbygåsiorden. rymmer den ett stycke gÖrds- och per- l,aen ynpe. Johal Alfred, född 1855,
sonhistorio sö sod som nÖgon. lnte boro det ott den
l;:::,T:Tlf"-":,ti,#::l:: -',*"t"::
Hollosörden
ör
folbysdsbor
en
För
senerorion
sommor.
llfflJttä:'#l,,Tti1fiäiåå#'tTä
ler Hudened Hollogården, som den heter ilöngderno - mer ltot3anae. Helt ung år han ännu,
ön ett nomn, korrske nögot ov ett begrepp. DÖ gårdssonen lldå ansvaret för fädernegårdens
riksdogsmon Gustov Johonson på sin holvsekeldog giorde Iskötsel och arrs lades på h:T.":tövade det inte
gårdsÅ'omner titl sifi, innebor det sökert något ov en bekröftel- f l*l^:"L::-tu,:?:
se på somhörisheten med den somlo sloitsården., Federn,
Ti:"b;;?#;T"TtJ;
hörodsdomore Alfred Johonson, gov gårdsnomnet glimmonde l;"#ö"*;#;t;;il;;ö;;
freid iSkorobor,gsbygd - sonen Gustov tog som en ov bon- lnå aen*unse bonden. Och han var
deiörbundets {örsto riksdogskömpor nomnet med ut i londet. f uaae aet ena och andra uppdraget
vuxen! Säkerligen var han redan

-

ör
el-

lff:Lflltllli

grundräste
Med säkert grundfäste

i

relief'
Kinne-llosupare'relier'
mognad, som
|*irlää:å':tf?t"t:r1ä,t11#å:l
Mn ffiö
"Tå'åån
f$far..lian
fatf.ar utan åven
l -.

xinne-lldjupare

clen

bara till
fnte bara
lust aar Hallabergetll l"t"
;ust
läldre
latore generationen tr'albygdsbor
-tiil
.trcfrä ,rpp *it grårynkade hjässa lltitt tt.tttt far och möjligen j]{- l-inns iono-.
mellan åkertegarna, omsluter Hal- ll fars farfar kan riksdagsman Hal- |
lagården*med sina drygt hundra llagård' följa gårdstraditigltlli |
mest betrotlde
tuinland ett stycke representativ ltittUat a i tiden. Med sekeimått.blir |
"Onets
;;;.
Falbygd, stortniigt svepande. oar laet d.vct,tu"*l:d:1:i:.y::,11: i s",, .'*
vör irrte
*rLE mer än z6 lner zt
finns ingenting, som talar om grå- lAjupare i årens varvavlagrinearår,'a'
då han valdes till nämndemart'
om
loda,
kunna
man säkert
nad åtder. Vajande ,#ä"ä;;d"il;k;'"
hjätpll::l ll^u1""tt?tJ? ::#"l3ii"::till hJulp'lä;;
ukivpapperen trII
stål-llmantose
boskap och stålfäu, ,åbyggnader,
fält,
åbyggnader, boskap,och
ll*u" t"g; arkivpapperen
*åän"äiU
-å" år som bisittare,
glänsande maskinutrustning - ll
läå"r"
SS -.ttuo* häradsdomare.
I ,släktons ägo
allt pekar snarare på
ganska unikt re_ I iaf.""fig""
"",,gåtll?T ll
lever i nuet, efter jordbruksrikt1Z2b genom J"-l;;;. I;;; ;t sätt och vis ärrnu
Hallagården
llr.o*
linjer-som är fullt up to dat_el Y""11"". Ambjörnsson. om honom ärj*äriri*rrå ä, turrrto" hans 4b-åriär rnan strängare i sin okulärt b:- ll bibelpärmarnas och gårdshand-l;; ,;";;k;""t>) som ordförande i
siktning, finner *u",_o.,1_-,c^1Tlulltingrrnrs uppgifter ganska knapprI"l sämta^Leaby tingslags väg-

vedsjorden

I brist på battre går den här formen av jordbfuksutövning
för sig den också, menar riksdagspensionären och f.. tl. lantbrukaslutarpsfastighetens
ren Gustav Hallagård,
?å"l;#.ar

gamla fludenedbygatan
llrta"aiga. Betydligt tydligare kon- gi.af1ot, en tid som hett sarnman-- den
* ringlade Tler=l]t-ot".
byns pulsåder
skönjer man, när d_et gällerltott meo både vägdistriktets och
gårdsbvggnaderna,
*Yi*.1: _Yf.r llettertraaaren Andreas Jonasson, [en gamta vägstätmeförordningett perspektiv med Ällebergslralot-ll om vilken man vet att han varl
a;;;"; karakteristisk fondkulisq' lliååa'i'Haltagården 1772. M;d sin I
tv/tr.
Och därmed fär gårdshistorien ll mata Märta Fredriksdotter, föddl

och

fu"h
ens levnadssaga. Här inträffade
I förresten det märkliga att far satt
I som ordf. och sonen Gustav som
Ivice ordf. samtidigt under en följd
I av år. Och även i landstinget var
I

de >samtidiga,
I
I
I

representerande

- högern och sovar sitt parti, far

nen bondeförbundet! över 40-talet
llänsriksdagar bevistade häradsdomarn och var under senare år både
I
ålderspresident och tingets vice
ordförande.
Och d,iirti,ll socknens och hiiradets allt i, allo, uare sig ilet

giillde att sui,nga ord,f örand,eklubbor, uppriitta legala hand-

.

li,ngar eller hå,Ila auktioner! Siikert 7 d" 800 aukti,oner förciittaile han. Mecl å,ren b'Ieu han kanske nå,got &u en sjiiluhcirskare\
och fylkeskurng, sotn med, fast
rnen sciker hand,. styrd,e och
stiilld,e meil, si,tw Fröki,ndsbor
och kund,e göra d,et i, kraft at:
sin ethinmta förmåga att led,a
och uiigl,ed,a, au si,na kunskaper
och, d,uglighet, ett praktiskt
sunt omd,öme och sdst en tilli,tsTgÅbschet i all' sir' uandel

1
t,
I
,l
| -"lutl,

hd,nd,el,,

Und,ru sen gi& att

land,shötsding Fabian'[Le Geer,
d'å' hq,n en g&ng förestiil,ld,e Al,fred, Johanson lör sin eftertriid,are Anel Ekman,'l,iit d,et ske
meil,

orilen: >Hdr har

d,w ld,nets

ordr-nal-l
kloka och, aalda representanter i rikssty-ll-,----otl -1-t ,11,t-".
"-ututl
behovs'
mena"r
han,
30
å,r'oar
Gustauli"l"C""
ret.
Med,
sina
i,nsiktfina kommunalmiin och
:?3
bygd.eh.öud,ingar, 'ners skara , Hatlagård' iLen yngste i, den öuer ll utan v,erkl.1g.,l talta om, våra resur-

h,and,li,ngskraftiga,

kanske sresiat med

å'ren!

l
i

|
Ett sonligt >>avfall>>. I

T,H ;:':,råYåT';1hi"I{;:]åf ;å:,Tiff:åf 3,'i;";J;:?l;
tu, Ryberg, Dalum.
ll::* .:d?1 rcaliserats eller som

I

j

Hur det kom sig att unge Gus-l och vär i riksdagen gick detl["sger t t::ti:,]^"::^^-.^..^,^..*-,
tav
sig fädrens lära- .och lsnart med den ,rtrgu ötnt"'"p.ron"n ll .
'^::1T::19:3::":HL'
i Det var en tung arbetsb0rda, blev avsvor
&merlKanlserao mrlJol I
en lågande odalande av bästalsom med den fridälinsta aittvart-ll
I
iom kom att vila på häradsdoma- bondeförbundssnitt ? Ja, det r"l
Nu har Gustav Hallagård .läm- |
lrens bredaxlade, rakryggade och
I aens lågande bondefyr: han både ll
knappt föremålet själv, och:>)värt ri-ksdagsman och kom in illnat riksd-agsarbetet bakom".ig.:l
trygga bondegestalt. Det hände nog
iika
blir man ifråga om utskott>. För Gustav Hallasår65 llhan gjorde det vid senaste årsskif-l
ovetandes
kanske att det hallagårdska stamvad fader häradsdomar
trädets- telningar, av vilka Gustav
skaraborgssenator i
var den första, fick hjälpa till med litlig konservativ läg^gning - i statsutskottet och jordbrut<sut- i suttit _som
i
kammaren. Och en del avl
hade
deti*ke11s1 och därefter
första
att
anföra
beträffande
lg27
f11:ärL
skrivgöromålen, Men i all sin gär>avfaliet>! (Kanske
ledamotskap av andra lagut-luppdragen har han också ^lämnqt,
_
ning var >Hallagården> en ytterst
>brummade',
precis
han
lite,
som
skottet. Oeh åa" n"" han värit I ehuru lejonparten torde återstå !
omsorgsfull förvaltare av de upp- ]'sonliga
gjorde,
senare
när
ortsbönder*u6 och beslutat om väsengiga I Han är alltiåmt landstingsman
drag, som i riklig mängd gavs ho- lhan
na
vid
vägskatteuppbörden.passa- ] detu" av det vätfärds-Sverige, som och. ordf.
nom. Han satte sig noga in i de
I
i ft:: lu"dttllg:CTll,
på
de
förhöra
med
att
sig
unge i yi sett växa fram under seia"e år, I revisor i Tobaksmoqopolet, ledaärenden, för viikas avgörande'han
Gus{av om riksdagsarbetet i all- F örsvaret icke att förelömma I
I mot av stiftsnämnden, Ilushållsom den ledande mannen ytterst
mänhet
och
bondeförbundsinsat.
Och som god bf-reprJsentant har l:ningssällskapets__ fiirvaltningsuthade att ta ansvaret. Kort och
serna i det riksvårdande arbetet i Gustav Hal'iagård fårblivit genom I skott, ordf. i HushåIlningsgillet,
kärnfullt, utan choser och stora
synnerhet l) Men förmodligen hade åren
låt vära förmodligen med,:vice ordf. i kyrkoråd och kyrkoåthävor, ibland nästan kärvt förde >avhoppet>
sina orsaker. De unga, en konservativ
tåga i diupet av I stämma för att ge några exempel'
han sin mening till torgs. Och näs- rkanske
konturfasta väven
ännu
knappt
jordbiukets
itiiesprå- l'Även gårdsbruket-h1t h31l:1--11!
en
tan undantagslöst såg han den gå
-,
samlingstankarna bland jordbru- kare och
som
miit i l,Ha., köpte Hallagården 1935. 1941
talesman,
igenom!
karbefolkninggn låg s. a. s. i luf- måttfullheten icke saknat udd och lrövertogs den av en dotter och
Stå,r >Hallagå,rd,en>> som typ, fen, inte minst här i tr'albygden, och sting och viljavid håvandet av sinllsvärson, ehuru den f' n' är utarså, blir det för d,en ui,sbefligen Gimmeneherren Berglunds bekan- *ening. En rik fond av erfaren- llrenderad i andra h'111"T' T"" äl
gammaldags nxen ursuenskt ta ord >>Bröder, låtom oss enas>, heter [ar han givbtvis hunnit sam- llfran sedan några år tillbaka bofast
'
politiskt la under de 34-riksdagsåren. Xan-llSlutarpsbö och njuter riksdagsi
fri,ska typ au sjdlustiind,iga och blev en tid, då bönderna
stod splittrade på en höger- och ske vill han sammantätta dem sållpensionen i en samhällsvilla i bäsrnest betrodil,e man!>

1

ramerican style>. (Det där
dår med
t'a >american
en vänsterkant, en appell med in-ll na",
llt'a
trängande oeh manande verkan. ll
Au"n det där att sitta i riks- ll dgn amerikanska touchen beroen- har ibland sina sidor! Frå-lide på att en hemvändande ameri-l
Och kristiden
det var ju underll dasen
första världskrigets
orosfyllda år I goina är betydtigt mer komplice- ilkanare ursprungligen byggde den.) l,
med svårigheter inte minst för I rade än vad de vid första påseengårdshistorien vidare'
--rr | gjorde
landsbygdsbeiolkningen
-i^-^r^
vät
I ;;;1;n förefa1a. Man blir tårsitr- lf *u spinns
sitt tili att påstrynAa ,rpp.t,ttnittc- | tig";; med åren, i all synnertret llGivetvis. vill man-,b"""lu ,f1-1:"1.:;
en kring den unga pä"tinyt<om-l;;" haft tittfälle utt
iiOllsården inom f-am.iljen' Apropå O:ll;inskarPa i
"ago"
lingen, liksom intensiv personlig 1613a riksdagsarbetet frå-n
llyill Gustav Hallagärd
I

"t-illfolJande:
lskottssynpunkt. Ty det är först

agitation.

och ltå;yh-n**"1å,1"J
---;:';t.^
^-^ii"l*r."
kom in i utskott.
utskott.
-,,
varr

I'Iallagårtlens corps de log'is.

ri,rsdassman

på

detii..;

Fi

| . iH

Iliii':å iäffiHf,öqåIlt i-

gårdar-l U
io
stanna kvar på
marna a_tt
att pfnnl.fyri
q3', F*dt:-å-^+ av erfarenheternu
något
^-raynnha*ar-- |! *rro.
l ii
så.1ätt,föt
alltid
Det
är
inte
na.
Och så, hiind.e sig att Gustau,från riksdagåt"n och från vården I
9," lS
Ilallagård., som d"å, tinnu hetteilom de samhälleliga tingen ocksålunga att ta vid efter föräldrarna'15
un
upprustnrlq
Jehanson, 7917 onslöt stE ti,ll [lrärg*r hans ord, då han med tanke I at-tr1 minst-om..en
I:
tten nystartad,e Kinneueaoäu1'y\;lF;ö;t;l" varrejd uttalar en sfllaI
f?L*i*,li_|j$|"-,:1i'*"^t:'"T
lE
ntngeln au bf , förd,es upp som lio"iroppni"g om ett sakligare ktar- | hjatp till från _olika hå-ll' vad m?n.lä Bi
ockär
stycket
pl
i det
E;
rikidagskandidatoid,ualensam-trraggunä" från alla partiers sidal hoppa.
ma år och, befanns uuld, sozr,llori-våra 'möjligheter i nuvarandei så ökad förstäelse från de äldresi'fr,fi
eÅ au partiets nio f örsta /rlk- lil;rilr;.
I| sida så att barnen j?. ta. vid t_19]- X X
^-

gare och tidigare

bli sina egna'fr5

Folkpartiet.

5 $t, 0

F'ILMFöREVISNING
anordnas

Kinnarp, NTO-lokalen,'onsdagen
den 27 aug. kl. 19.30. tr'öredrag av Fru Stina Lund,bäck.
.{,slätt, Södrå skolan, fredagen den
29 aug. kl. 20. Föredrag av

lantbrukanen StigStigrnarker.
Mullsjö, Kommunålhu.,åt, Iördager,
den 30 aug. kl. 20. tr'öredrag

av riksdagsledamot

.Sjöstrand.

Helga

Gauthiod
Emtunga
Tidan

Falkiipings AIK

$lutarp
ågelås

330015-06
321010-55
3 2 1 0 10- 5:5
321010-65
31116-68
3102 5-a32
3102 4-52
3 0 1 2 8-13 1
3012 2-727
3003 6-124

Falköplngsserien.
Sandhem B-Kinnarp 1-11, IFK

K Hjo.

Hemmala.get
eioide sin hittills bästa insats i på!äenae serie. Vi. Mats Andersson och

ör. nioor Andersson iyckades bäst

Emtunga-Tidån 3--3, SlutarPHjo 3-3, Våmb-Qauthiod 0-2, Fågelås.--Vinninga 1-3, Trädet-F AIK
+*1.

F

Slutarp tog sin första Poäng i
Norra F.llitserien genom att i söndalens match På Tångavallen sPela
IF

Norra Slitserien.

il Vinninga
Våmb
I }Ijo

Sfufarp lick ,
''ult, 3-3 mot Hio.
-5L.

salq hos

Johnr Göransson, Alarp, tel. 156
Kinnarp.

Trädet

Allrnänheten hälsas välkommen.

3,-3 mot

för avel, till

passande'

i

tnålt, $ogilsal

i

kecljan och även från reservlaget
hy. Karl6n skötte sig
'uppflyttadeförsvaret
kan nämnas ch.
skaptigt. I
Rehn, vh. K. E. Lundin cch backen
OIle Andersson.

Gästerna hade sin bäste sPelare i
cf. Tage Karlsson, sorn varit på glid
till IFK Tidaholm, men nu satr-e
sprätt på Hjo-kedjan.
Slutarp tog ledningen i början genom .vi. Mats Andersson. Gästerna
kvitterade på straffspark för hands
och Tage Karlsson var exekutor.
Hjos hi. gav.sitt lag ledningen med
2-1, men cf. Ejdor Ändersson kvitterade före hatvtidspausen med' ett
skott .som tog På insidan av stolDen.

' I andra halvleken kunde hemmalagets vy" .Ilansson efter klungspel

Falk.*Gustaf Ädolf 4*1, Kättilstorp*Åsarp 3-3, Vartofta-Grolanila 0;5.
KinhåfB
Grolanda

Ix"K F"elköp.
Gustaf Adolf

C

Å.5årp

Rapid

Kättllstorp
Vartöftå
Sandhem

330023-36
321010-45
220010-34
31115-63
2020 6-62
2L015-88
3012 6-10 1
30121-13 1
3003 4-170

Skara-Älvsborgs Pokalserle.

Åsarp B-Kinnarp B 2-5, Grolanda B--KIeva 2-2, Floby B-\'artofta
B 6--3, Slutarp B-Börstig 1-3.

.Kinnarp B
Slutarp B

Börstig
Kleva

Fioby B

Åsarp B

Kättilstorp B
Grolanda B
Vartofta B

göra 3-2, rnen gästerna gjorde omedelbart därefter 3-3 genom vi. Tage

330022-36
32012]-74
32017*54
31115-83
21017-72
3702 8-92
2707 6-132
3072 3-17 1
2002 5-150

Kinneved.

Karlsson.

NXTIiA KYR,KOSTÄMMA

i

folkskolan den 31 aug. 1952 kl.

11.15.

Ortlf.

Bon def
vlsas

ö

rb un

dets ualfllm

FOTBOLL

1:

GöKHDM, Bygdegårtlen, torsdagen. den 28 aug. kl. 20.0O.
Föredräg av riksdagsman Gunnar Lansson, Luttra.

FLOBY, Ordenshuset, torsdlagen d'en 28 aug. kl. 20.00.
fröredrag av riksdagsman Gunnar Larsson, Luttra.
BöRSTIG, Kyrkskolan, fredagen den 2g aug. kl. 20.00.
X''öredrag av kommtnisrter E. G.-Ä. Sanrdstedt, Vartofta.
BRISMENE, Folkskolan, fredagen den 29 aug. kt. 20.00.
Föredr,ag av komminisrter E. G.-A. Sanrdstedt, Vartofta.
SLöTA, Samlingssalen, lördagen den 30 aug. ikl. 20.00.
Föredrag av riksdagsman Joh. Onsjö, Larv.
sl.urAt,p,trö:T::i:::f::::_,:,g1f"ij^"1
kr.
,r,r 1l*.
Föredrag av riksdagsman Joh. Onsjö,'Larv.
IfABO' Bygd"egården, söndagen den 31 aug. kl.20.00.
Föredrag av riksdagsrnan Gunnar Larrssonl Luttra.
I{ABO,, F'olkets Hus, söndagen den 31 aug. kI.20.00.
kl. 20.00.
Jlt)l"etlrag
Föredrag aV
av rrKSqA$SmA'n
riksdaglsman \rUrnnraf
Gu,nnai1,aosson,
IrafSSOn, L[ttfa.
Luttra.
Allmänheten inbjudäs.

20.00.

BoNDDFqRBUNDET.

å TÅNGAVALLEN
söndagen den 31 augusti.

Kinnarp-Falköping C.
kl. 15.
.j
Kinnarp B-Kättilstorp B.
kl. 11.30"
K. I. F.

I iru,orn"r*16ru,. lrtE,st.
li l-öfrirriä""'änu" Andereson,
lj[rcntrrrp, rhar till f.

li

t o-* n.-

l""n* prnst

hem,rnan^säga-

A,nflersson, 'Äxtorp,
försålt slrL
'Iasug:Ilet lrx'e,11
.llllXio*l!,
I lKinnarp' försalt
{,1 tSlUSnei
för
310,
v
Nolgården
Nolgården-i]0'"tcinry19,'
t Kinn^arp,
---.-4.*r'
lll[ltorip,
ll llurrv'
[torin,
.1t1r
Tilltriide
pris
l<r.
26,000
av
lllett
llt

ll
I

i,

vrr@urrvrvA

lll

I

"t"*l I *

lhar skett'

|;i*f 'T:äffi älå",ilTl*-i:
Kinnarp' har t-ill skräddånniiistå"re

it:^"i1"9, siutarp, för
#ff#åmy-{*{+:

valfilm ll LUOUI
ll,lI lett pris av 23,000 'kr.
Lö sö r0a
ttgUnl![f
[| kti o ll
FRAMTIDEN> ItlI
visas i Föreningslokalen i a"g, r | ^.. G:lo- offentlig auktion 19* It
tor'sdaglrl.20.||rörrättasilVIarieluntl',Slt'".*llJj'"-l|
;o'sdag ,r,.
tlå".!"tr?:"'#;J::'Jl$JilflTiilå; il ,, _Föredrag av fö-rgståndarel
A,rbetarpartiets
arbe,arpar,ie,s
))MOT

v{{m

i,tisirete.n

20.

BERTTL
F

WALDIÖN,

alköping.

All jakt
år vid

daga ansvar förbjuden å
Backgårdarna,

lsterbhusderägarna efter Lars

I

l""J c*t"fsson försälja all .boets ll

l l,ttisegenaom varav nämnes : Diverse
möbler, orgel, guldur, väggur stör-

re kopparkittel, ved, husgerådssaker m. m. samt för andra personers räkning försäljes chiffonj{ av
ek samt bord, stolar m. m. som ej

följande gårdar:

specificerats.

Ledsgårdarna, Marbogården, SiggagLr'darna, Lyckorna, Mellomgården, Mossagården Kjellanders,

erhåller

ö'dergår&rna Adamssons och Magnussons, samt Grenslund.

Slutarp den 2818 1952.
Ägare och jakträttsinnehavare.

Arf-ll

Av mig kände säkre inropare
3 mån. kredit andra få

betala kontant.
Slutarp den 29 aug. 1952.

l

lltill

*"

-

biöfkVgd
- J'

salu' Tel. Kinnarp 183.

lvagtöoettning

i På

i

Kinneved.

,frarnstäl,lning av Elias Jo-

har iänslstyrelsen förordnat d'istriktslant'mätaren i F aI,körpi:rg*s distri'kt att
jverrkställa frörrättning för delning
av vägunderihållet ibetr. enskilCa
vägen från al'lrn. vägen l/rinnapp-,
'Brismene til'l tr'röje i Kinneveds
rtransson, Fröje, Ifinnarp,

,socken.

\olt::

_

Politisk diskussion
Frökintls Arbetarekommun.

EfT BILLASS TORR,

I

På Tångava,llen, Slutarp,

tar serieledaren Kinnarps IF" ernot
IF"K F alköping C. Båda lagen ha hittills vunnit sina matcher. Hemma-

SÄGSPÄN

kl. 11.30 mötas Ki:rnarp B
Kättilstorp B. kt{C-SZ'"

AB Slutarps Möbellndustri.

laget är favorlt. Matchen börJar kl.
15 och

och

till

KinnarPs IF-EFK FaIule
!$. köpins C 6-1.
Med hela

salu.

6-1 vann Kinna,rps

tyrrra.
rFörslaget

rätt.

C.

med ett va.ckert spel och tcg
lcclning'en g'enom

-

till

FOTtsOLL
å TÅNGAYALLDN, SLUTAR,P

'

rSärslkilt understryker riks-

35

min. utjämnade gästerna på fri,spark,

.
Norra Elitserien.
Hjo-Våmb 1-2, Tidan-SlutarP
2-2, FAIK-I)mtunga 3-2, Vinninga-Trådet 1-5, Gauthiod-Få-

gelås 3-2.
Gauthiod

F'AIK
'Iidan

llmtunga
Trädet
å,mt.r

Siutarp
Vinninga

Hjo

F'ågeIås

'

440018-28
431013-87
4220t2-76
421112-85
4271]1-+7 5
4202 6-64
4022 4-742
4103 6-182
4013 9-15 1
4004 8-1b0

Falköpingsaorlon.
Gu,stav-Ado1f-Rapid 2-2, Kinnarp

F alk. C 6*1, Grolanda-IF.K
Sandhem B 3-5, Åsarp-Vartoffa
4-1.
440029-48
Kinnarp
42\113-95
Glolafiåa
IFK FaIk. C
3 2 0111-'9'4
Å.sårpF
312010-74
41217-84
Gustaf-Adolf
Rapid
31117-103
4103 9-202
Sandhem B
Kättilstorp
8012 6-10 1
4013 2-L7 1
Vartofta

försäljes lägerlheten Lagerstorp'
östergården, 4rz (Björket) i Kinneveds socken. Fastigheten s'orn är

belägen cinka 2 kilo'meter från
Kinnarp's station har en areal' åv
1:8 hektar. Äbyggnaderna äro i
mycket gott rskick.
Tilltnäde efter överenskommelse.
^-'..'-... säkerhet för köpeskilGodkänd
lingens f,u1lgörande fordras. Närmare upplysninrgar lämnas å telefon Kinharp nr, 25 eller 53.
Uppgörelse med und,ertecknad

ägare.,

i

Kinnarp den 2 sept. 1952.

Valfrid

Johansson.

j

An'dra halvleksn inleddes med mål av
vy. U. Frisk. Vi. Roy Änder$son sköt

å \ililskevallen. V. KLEVA
söndagen den 7 sept. kl. 13.30
Kinnarp

- V,

Kleva

KINNARPS

IF""

därefter två mål och Kinnarp ledde
med

. 5_-1. Falköping fick

sedan

sit?aff, sbri klarades äv målvakten.
Slutresultatet 6-1 faststäildes av cf.

Fmthoil

Arvidsson.

I,Kinnarp var Elon Ärvidsson och

Roy.An6sr"sson båist i kedjan. Uno
!'rislt drog upprnärksamheten till, sig
genom sin framfusighet. Bengt Ju-

liusson

var perfekl i försvaret

'Lanrdsantikvarrien,har f,öreslagit'
att korets golv ooh långhusets sto'
ra gång gkall täcikas rn'ed kaltksten. Denna åtgärd föror'das även

.öch

närnnas kan också Henry Göransson
och Allan Johan,sson, men den sistnämnde använde lite för hårda metoder. Ytterhalvor-na Bengt Andersson
och Mats Karlsson får godkånt, men
slappnade mot slutet. Trots de kJara
målsiffrorna hade mv. Rurie Andersson en jobbig dagi men klarade sig

utmärkt.

Falköpingslaget var förtjänt av ett

Fotboll

FaihygdsmästerskaP
I
a Tångavallen, SLUTARP,
söndagen denT/9 1952 kl' 11
:

i måI, Spelet
gick i hårt tempo med anfall från
båda sidor. Cf. Elon Alvid.Cson gav
I(innar'p halvtidsledning med 2-1.

soin de otagbart sköt

Under hand

söndagen den 7 sept. kl.15.

Falköpings AIKSlutarps I F

sin

antikvarieämrbetet,önsl}<värdheten
av att det stora absidfönstret sät-

i 4 min.

hy. G.. Gran. I

c(q'sz

antik'va"riska värden kom,rna

ltr"

Kinnarp kom fr'ån trörjan igång

Tel. Kinnarp 45.

,För konservator Olle llellsl.röm.'

Kinneveds

lgöra vissa ipåpekanden. KYrkaJt
litraga har vid tidigare företagen
llreparationsaribeten mtsatts för
mydket olämpliga ingreP'P, rheter
,det riärvid. Genom n'u för'eslafna
åtgiinder finns det möjtig'heter att
'återstätla inteni,ö,ren i ett skiclk'
som iåter dess arkitektoniska oc;h

,söntlagens match å Tångavallen över

trFK Falköping

av

,Skara, ;har ut'färdats tillständsberris i och f,iör [<onsenvering av äldre
ti'll restauredng av kalkrnålningar,,inredningsföremål,
I
lhyrika
granskats
har nu
lKinneveds
oqh inventarier i kyrkan.
l,av rilksantilkvarieäm'betet, sorn till
I
l:byggnadsstyrelsen finner sig böra
_ l:

I

i FöRENINGSLOKALDN, SLUTARP, onsdlagen den 3 sept. kl. 20.
Deltagande: Bondeföibundet, Folkpartlet, Socialdlemokraterna'
-'För
soc.-dem. Harry Eriksson, Stockholm. Ämne: ->Samhälls'livet
och de kristna>>.

-

lRestau"e.ingen.

par mål till. Biist var cb. Karlsson
och i övrigt kån nåmnas mv., vi. samt
cf.

till 200 personer
och utmärkt domåre var Turesson,
Publiken. uppgick

Skövdö.

z,)v riksantikvarieämibetet.

I

Slutarps

missioqshus 0(q-fi.

kallar

till ny termin kL 11 på söndag.

En-

i

kyr-

tky.fkrporten insättas

tlq,-SY. på Tångavallerr, Sluta,rp,
Itr' och I'alköpings
ÄIK i en intressånt och oviss mätcfr.
Hemmalaget har de två senaste rirzit- |
cherna överraskat och knep i söndags
cn poåing borta mot Tidan, vilket ty- |
Cer på att slagkraften är i antågan- |
de. Matchen börjar kl. 15.
mötas Slutarps

,'kans tornringång. I samhand där,med skulle rportlöppningen lbyggas
orn fnån rund,bågig till ra;k och
ibredden ,ijlkas. Ämbetet går rned
på att järnd,örren fiyttas til tornet men ställer sig tveksam mot
att porten i samband ,härrned ibreddas. Det ibör,.,undersöll<as, om ej

dörren lkan

inipassas

i

I

I

I

,befintlig

'portöppning. Till sist framhålles,
att ritrd,ngsfiörslag till ny altarp'rydnad''frre'd användande

av

12.00.

KINNIARPS IF_BK RAPID

tigt fö,rslaget skulle den nu i sak,ristian :befintliga gamla järnbe-

]

Söndagsskolan

--

å oDfiNPLAN 7i9 kl.

I

be-

I
fintliga originalslkrulpturer från ett 'l
lr
,rnedelticla altarskåp rbör inges.
lr

[VIotorcYklist

lrån

o(q-sz'

f

$lularu svårt skadad

an-

oT

n

söndag

i

skol,an, B'r{srnene,
Byggna'dsförenringens

I

|

"r,
;l,i::gf"åff,"Äå,|"Jåå:t#:H*
l;;fiil;"ä;;"*iä-;"d"rtiå."
l-rät öjebom, viiken i""ui-ä.,r'i
väl ej påpekas. över in- 'verrkat i Kinneve.
in,sats, när han väl b1& varm i klä-

polistnan Carle-

I
ockIlune Sandtin
Sand€'n kan ochdc;nr. oclr vh. Fiune
ettlI En rnätkHg
grawård ,finnes
tift såfrristian
till
hänger ett
sakristian hänge'r
mänklig gra;wård
finnes åål| dclna
Ivlats
sin
arbttsarnlret'
nämna9_för
s^1
krusifix,
uur*
står vid ""^
1l-ecertiaa
lkyrkogården.
""-;;"-' öcn
"",*^,
(;----,-;;;;,--:--l-,-;;--'l;:-;1,;"
.--- oc.h
| Antiers:r,ns.;crdebiistirtånsigiked:. krry-l
".niirtiska
"-- - ljframställning av den lidande
Fräl- l'kans sijdra sida och
'består av i ;;;:'.;;;:'.-'"-r FÄTi( gjorde westerting starkt
"lsaren tmed ihans bl,oddrypande sårltvenne, stora stenrkors meiian vil-l
,ltyder på 1400- eller 1500-t.alet. l'ken ligger en avlårng gravsten. Enl ifr':n si3 pä vb. I{h. l"Iordmark var
lberhöver

BK Rcrpid-Kinnorp 2-4.
-BK
På Odenplair möttcs i söndags
,Rapid och Kinnarps IF, där gästerna
fick }<ämpa hårt om poängen. Matchen spel:rdes på träningsplanen, som
mest liknade ett träsk, valför spelet
blev dårefter. Falköpingslaget överraskade med att k1ämma serieledarna
hårt melian sköldarrra och krorde haft

ledningen med ett par'mål i första

halvlcken. Eftel en mållös första

halvlek blev det 1-0 i 5 min. genom
Kjeli Hansson, Rapid. Gästernas vy.

I

j

I

1-1 på frispark, men
Rapid tog ånyo ledningen, denna
gång genom Eskil Johansson. I 16
min. k'ritterade hy. Gran och i 32
rnin. gjorde Kinnarps hv. Roy Andersson 3-2. Ett par min. före fuii
tid fastställde cf. Elon Arvidsson
sintresultatet till 4-2.
Ch. Ove Persson och' hy. Sven
Granlund var bäst i Rapid. I Kinnarps jämna lag kan nämnas cf.
Illon Aryids-qon.
F'risk gjorde

lgången
lgangen

Olyckan inträffade omkring kl.
måndagen, strax

72 natten tiil

utanför gränsen till stadsområdet.
Anledningen att motorcyklisten,
24-ätige Gösta Johansson, körde
på mopeden torde ha varit, att han
blev bländad av mötande bilar.
Han slängdes av motorcykeln och
slog i vägbanan samt fick allvarliga skallshador. I bil, som kom till
platsen, fördes han till I'alköpings
lasarett, varifrån senare meddelas,
att han opererats för brott på skallen. Hans tillståntl är allvarligt.
Mopedföraren undslapp oskadd,
varemot det blev en del skavanl<er
på hans åkdon.

ar det d,opfunten av sandstenlsägen
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call::son som hediäirs bäste.
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1
lment. I ky"r'lkan förvaras också
lken fa.llit ned och slagit i,hjäl sig. l. vng"ä
'lett
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'har
I ät.,tolp uLjärnnäde omgående genom
Ejd.or Ander-cson. Måiet får Björnberg ta på sig sltulclen för. Efter en
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krrart kort 2-1 för Ii"ÄXK pä nick av
Erik .lchansson och 3-1 skallade
sarnme rnan in. Halvtidsresultatet
4--1 -qvarade vy. Yngve Carisson för.
Andra halrriek inleddes med ett grant
skott i mål av Mar'krud. Slutarp redt',ceiade g{jnom >>Stickan> Löfgren
odn 6---2 skallade Mai'krud in.

Lösörenilktion

Andaktsstund
vid FORIYGRAVEN, SLUTARP,
LEDSG., söndagen den 14 sept.
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av kyrkoheid'e Larsson. Kyrkokören, medverkar.
Kdilekt. Varmt yälkomna!
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vid vägen vid Luttra. Det befanns
vid undersökning, att olyckan inträffat inom Vartoftapolisens område, varför utredningen i saken
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,utanför staden körde på en moped.

I Kl. 6 på måndagsmorgonen

npropa restaurationcn av qlq-s..1 rrösermöten

lvaxfins; rnellan

vld kruck med moped
En motorcyklist från Slutarp
lblev natten till måndagen allvarligt skadad då han på väg från
Slutarp till Falköping ett stycke
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I --' - )tor SiuigrpsI Kinneve kvrka.
I
idagarna.meddelats i ores- '\ Riksda'gsman Ragnar Svenning- |
"to'sz' förlUSt, 6-2
Ilsena"i,nåEår
för närvaranAe slritt_ | son, Tralem'o, talar vid valmöten
I
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Genom offentlig auktion, som
förrättas vid Lastkajen å Slutarps
station lördagen d,en 13 sept. 19ö2
kl. 15 kommer att försäljas lösören
varav nämnes: 2 soffor, 2 fåtöljer,
bord, stolar, skrivbord, sängar,
tvättmaskin, elektr. armatur, mattor m. m., som ej specificeras.
Av mig kände, som säkre inropare, erhålla 3 mån. kredit, andra
få betala kontant.
Sllrtarp den 10/9 1952.
'Ragnar

t

}ohanson.

trdit

Segerstedts

RADIOORKESTEB gästar KINNARPS F.ESTPABK
lörtlagen den 13 och söndagen ilen 14 sept.
Spel. Serveringar. Tombola med värdefulla vinster,
m. m.
I}ANS O DANS
Kinnarps IF.

Norra, Elitserien.

Emtunga-Vinninga 5--1, Slutarp

AiK 2-6, Våmb-Ti-!'alköpings
dan 2--0, Hjo-Gouthiod 1-0, Trådet-Fågelås 1-1.
Iralköpings AIK
54L019-109
Gauthiod

Emtunga
Trädet

fidan

Våmb
FIjo

Slutarp
Vinninga
F"åge1ås

540118-38
531177-97
5 2 2112.-,8 6
522772-96
5302,8,--66
511310-153
5,023 B-21 2
5104 7-232
5 0 1 4 10-16

tr'a.lköpingsserien.
Sandhem B-Åsarp 2-1,

1

I!'K C3-2, BK Rapid-I{innarp
2.
-4, Y arto f.La-Kättilstolp 1-9.
tr(innarp
550033-610
IITK C
430114--11 6
jGrolanda
521215--72 5
r\sarp
412L 11-9 4
Gust. Adolf
4127 7-8 4
Sandhenr B
520377-2"1, 4
Kättilstorp
4172.15-11 3
Rapid
4!72 9-14 3
artofta
5014 3-26 1
Grolanda

/

